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В Ловеч се създава Експортен 
и инвестиционен център 

о инициатива на Фондация ФАЕЛ, П-
Стопанска камара - Ловеч и консул-
тантската фирма "Булекопроект" в 

Ловеч ще се създаде Регионален експортен и 
инвестиционен център. Името на центъра 
още не е окончателно избрано, но е ясно с 
какво главно ще се занимава - той ще под-
помага фирмите от Ловешка област в тех-
ните усилия да възвърнат стари и намерят 
нови пазари за продукцията си. Същевре-
менно центърът ще стимулира преминава-
нето на търговските връзки в по-задълбо-
чено сътрудничество, изразяващо се в съз-
даването на смесени дружества с чуждо 
дялово участие. 

В първоначал-
ния проект за съз-
даването на цен-
търа е записано, че 
той ще предоставя 
следните услуги 

ве и конкурси по международни 
проекти. 

9. Информация за европейските стан-
дарти и задължителните технически 
изисквания за достъп на стоките до 
вътрешния пазар на ЕС. 

10. Консултации по управлението на ка-
чеството и сертифицирането по изи-
скванията на ISO. 

Проектът ще бъде финансиран от гер-
манското правителство в рамките на 
междуправителственото споразумение 
за оказване на техническа помощ. Реа-
лизацията на проекта ще се управлява 
от Германското дружество за техничес-

1. О с и г у р я в а н е 
на пазарна ин-
ф о р м а ц и я , 
анализи и 
прогнози за 
търсенето на 
м е ж д у н а р о д -
ните пазари на 
стоки и услу-
ги; оценки и 
прогнози за 
тенденциите в 
ценовите рав-

Създаването на центъра бе обсъдено на среща при областния 
управител г-н Балев 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

нища по стокови групи и продукти. 
Предоставяне на специализирани 
консултации по експортен марке-
тинг за конкретни стоки и пазари. 
Съдействие за ефективно участие на 
износители в международни панаи-
ри, специализирани изложби и семи-
нари. 
Подкрепа в осъществяването на биз-
нес контакти. 
Консултации и извършване на услу-
ги по осъществяването на реклама 
на български експортьори на чужди 
пазари. 
Консултации за различните банко-
ви техники на експортно кредитира-
не. 
Консултации по електронна търго-
вия и маркетинг чрез Интернет. 
Набавяне на информация за търго-

ко сътрудничество (ГДТС). Възможно 
е в хода на реализацията да настъпят 
изменения в първоначалния проект. Ка-
то консултант от страна на ГДТС е оп-
ределен г-н Карл-Хайнц Цан. Той има 
многогодишен опит като експерт и е по-
магал за реализацията на регионални 
проекти в много страни по света. Коор-
диниращи функции изпълнява референ-
та в представителството на ГДТС в Со-
фия г-жа Мариета Паскалева. 

Създаването на центъра ще доприне-
се за оживление на регионалната ико-
номика, за увеличаване на доходите на 
населението и за създаване на нови ра-
ботни места. Дейността на Фондация 
ФАЕЛ и на Регионалния експортен и ин-
вестиционен център ще се допълват 
взаимно. 

Другите за нас 
Вестник "Дряновска искра" в броя си 

от 26 юли публикува статия, озаглавена 
"Фондация ФАЕЛ - партньор и помощ-
ник". В нея е представена дейността на 
фондацията по основните направления: -
"Кредитно подпомагане", "Управленско 
консултиране" "Технологично подпома-
гане" и "Информационни услуги". В ста-
тията се казва, че: "За осъществяване на 
дейността си ФАЕЛ работи с високо ква-
лифицирани български и швейцарски ек-
сперти. Съвместно със Swisscontact се осъ-
ществяват посещения на швейцарски ек-
сперти в България, които подпомагат бъл-
гарските предприемачи при решаването 
на технологични проблеми и проблеми, 
свързани с управлението на техните фир-
ми." В бр. 19 от 25.09.2002 на същия вес-
тник е публикувано интервю, в което се 
разказва за дейността на фондацията по 
предоставяне на технологични консулта-
ции и предаване на ноу-хау. 

На 1ви и Юти август по кабелна теле-
визия "Кейбъл България", Ловеч и на 7ми 
август по кабелна телевизия "ТОП ТВ", 
Ловеч бе излъчен филм за фирма "Бара-
ков" от гр. Трявна, която се занимава с 
отглеждането на пилета и тяхното разфа-
соване. Филмът разказва за развитието на 
фирмата и разрастването на производство-
то й, благодарение на подкрепата на фон-
дация ФАЕЛ. 

В статията "Все още има пари за добри 
идеи" от в. "КЕШ", бр. 31 от 9-15 август са 
представени критериите и условията за 
кандидатстване за инвестиционен кредит 
по гаранционната схема на швейцарското 
правителство чрез фондация ФАЕЛ. В нея 
се казва, че: "Експертите на ФАЕЛ вземат 
по 15 лв. на час за консултантски услуги и 
за помощ при изготвянето на бизнес-план. 
Лихвите по кредитите са със седем пун-
кта над основния лихвен процент за стра-
ната, а за обезпечения се приемат всички 
обичайни за банките гаранции." 

На 23ти септември по кабелна телеви-
зия "Кейбъл България", Ловеч бе излъчено 
интервю с швейцарските експерти от 
Swisscontact г-н Ернст Ерат и г-н Жан-Пас-
кал Де Пюри. Те разказаха за консулта-
циите, които предоставят на малки фирми 
от региона, с помощта на Фондация ФАЕЛ. 

(Продължава на стр. 4) 
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Парти ъори 

Феодор Чернев произвежда безалкохолни 
напитки в с. Лисец 

цеси. Желанието му е да я преустрои в мал-
ка мандра. За това са необходим обаче со-
лидни инвестиции, но той не успява да по-
лучи инвестиционен банков кредит за за-
купуване на оборудване. Все пак старти-

ра собствено производство, само че на бе-
залкохолни концентрати и напитки. Ин-
вестира спестени пари. 

През 1999 г. г-н Чернев, участва в търг 
на Община Ловеч и закупува сградата и 
прилежащата земя. За целта ползва кре-
дит от Банка Хеброс. Кредитът е върнат 

в срок със средства, заделяни от произ-
водството на безалкохолни напитки и от 
печалбата на двата магазина за храни-
телни стоки в с. Лисец и гр. Ловеч. 

През 2001 г. Феодор Чернев стабилизи-
ра производството на безалкохол-
ни напитки. Регистрира се в Ми-
нистерството на здравеопазване-
то. Става и член на Търговско-
промишлената палата. Подава до-
кументи в Патентното ведомство 
за регистриране на търговска мар-
ка. Но за да се постигне истинска 
устойчивост фирмата се нуждае 
от нови производствени инвестиции 
и от закупуването на оборудване. На 
Феодор Чернев е необходим инвес-
тиционен кредит, по възможност с по-
дълъг срок на погасяване. Чернев се 
обръща към няколко търговски бан-
ки в града, но не получава исканите 
средства. 

Подкрепа на идеята си той по-
лучава от фондация ФАЕЛ. Раз-
работеният инвестиционен 
проект е одобрен и фирмата по-

лучава искания кредит от Обединена бъл-
гарска банка. Новото оборудване дава 
възможност да се произвеждат безалко-
холни напитки с по-добро качество, кое-
то да задоволява порасналите потреб-
ности на клиентите в условията на раст-
яща конкуренция на пазара. 

Нашата консултация 

Подкрепата на предприемачеството в 
Европейския съюз 

Феодор Чернев е предприемач от 
1990 година, когато регистрира 
фирмата си "ЕТ "Феодор Хрис-

тов". Първоначално се занимава с търго-
вия на дребно с дрехи и бяла техника. 
Наема и кафе-аператив в 
Домостроителното пред-
приятие. През 1992 г. реша-
ва да се върне към профе-
сията си, която е свързана 
със строителство. Със сфор-
мираната бригада от бив-
ши строителни работници 
той извършва ремонти на 
училища и детски градини. 
Същата година магазина за 
дрехи е преустроен в хра-
нителен магазин, а кафене-
то спира да работи. При-
чините са в намален оборо-
т, вследствие на големите 
съкращения на работници 
в предприятието. 

През 1994 г. строителна-
та дейност намалява и Фео-
дор Чернев отново прояв-
ява изключителна гъвкавост. Решава да за-
почне ново производство. Насочва се към 
село Лисец, община Ловеч. Той е свързан с 
това село по майчина линия. Участва в търг 
за отдаване под наем на сградата на бив-
шата общинска баня, притежаваща всич-
ки условия за производство на мокри про-

т 

България е на път да стане член на Ев-
ропейския съюз. Затова е необходимо 
нашите предприемачи да се запознаят 

с политиката на насърчаване на малкия и сре-
ден бизнес, която се провежда в ЕС. Там като 
микропредприятия се считат тези, които имат 
до 10 постоянно наети работници. За малки 
се считат предприятията с до 50 работници и 
годишен оборот до 7 млн. евро. Като средни 
се считат предприятията с численост до 250 
човека и годишен оборот до 40 млн. евро. 
Допуска се до 25% участие в капитала на МСП 
на предприятия, които не се отнасят към та-
зи група. 

В края на миналия век в ЕС е имало 
общо около 19 милиона фирми. От тях 
към МСП са се числели над 99%. Полови-
ната от МСП са всъщност обаче иконо-
мически обособени самостоятелни заная-
тчии или хора със свободни професии, 
които не наемат никого. Регистрацията 
им като фирми им служи да плащат по-

малко данъци. 
Както се вижда от таблицата, фирми-

те без наети работници или с наети до 10 
работника съставляват 93% от общия 
брой на предприятията в ЕС, но там се 
трудят едва около 1/3 от общото коли-
чество наемни работници и тези микроп-
редприятия реализират само около 1/6 от 
годишния оборот на предприятията в 
ЕС. От икономическа гледна точка дреб-
ният бизнес има по-важни позиции еди-
нствено в следните отрасли: строителс-
тво; търговия на дребно; таксиметрови 
превози; услуги, свързани с бита. Ето за-
що подкрепата на МСП се разглежда в 
съюза не толкова като аспект на иконо-
мическата или на индустриалната поли-
тика, а повече като елемент на социална-
та политика. 

Подкрепата на МСП в ЕС се извършва 
в следните основни направления: 
• предоставяне на безплатни и субси-

дирани бизнес и информационни ус-
луги; 

• създаване на благоприятно бизнес-
обкръжение; 

• обмен на добри производствени прак-
тики; 

• насърчаване и субсидиране на науч-
но-развойната дейност; 

• технологичен одит; 
• професионално обучение; 
• насърчаване и субсидиране на инвес-

тиционната дейност; 
• насърчаване на сдружаването и раз-

витие на връзките между МСП; 
• електронна търговия и маркетинг в 

Интернет. 
Тази подкрепа се оказва чрез различни 

институции. Като координатор се явява 
Европейската комисия и по-специално 
нейната Генералната дирекция "Пред-
приятие" (DG Enterprise). Усилено се из-
ползват обаче и Генералната дирекция 
"Регионална политика" (DG REGIO), Ге-
нерална дирекция "Изследвания" (DG 
Research), Европейския фонд за регионал-
но развитие, Европейският инвестицио-
нен фонд, Европейският социален фонд, 
Европейският фонд за насочване и гаран-
тиране на аграрното производство. 

(Продължава на стр. 4) 

Класификация на предприятията в Европейския съюз в съответствие с броя на 
наетите работници (1997 г.) 

Общо 0(%) 1-9 (%) 10-49 (%) 50-249 (%) >250 (%) 
Брой фирми 18 800 000 49,0 44,1 5,9 0,8 0,2 
Брой работници 112 700 000 9,8 24,4 18,8 13,0 34,0 
Оборот (млрд. евро) 18 400 3,8 14,0 17,1 18,0 47,1 
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Индивидуални консултации 

Експерти от Swisscontact обучават 

От 10 септември до 4 октомври 2002 
г. двама експерти от Swisscontact г-
н Жан-Паскал Де Пюри и г-н Ер-

нст Ерат се трудиха у нас и помагаха с 
консултации на предприемачи от регио-
на на Фондация ФАЕЛ. 

Swisscontact е швейцарска 
неправителствена организация. 
Тя изпраща висококвалифици-
рани експерти, прекъснали вече 
своята активна трудова дей-
ност, да помагат на малки и сред-
ни фирми в други страни. 
Swisscontact има десетки пред-
ставителства в Азия, Африка, 
Латинска Америка и Източна 
Европа. 

Целта на посещение на г-н Де 
Пюри и на г-н Ерат бе да нап-
равят анализ на състоянието на 
5 български фирми и да излез-
нат с предложения за подобре-
ния в управлението и в техно-
логията на производството. 

Г-н Де Пюри консултира три 
фирми, специализирани в 
производство на сушени плодо-
ве и зеленчуци: "Паладиум" 
ООД от гр. Севлиево, "Вихрен" 
ООД от гр. Ловеч и "Трояко-
мерс" ООД от с. Врабево. Кон-
султациите бяха свързани с усъвършенс 
тването на технологичния процес на су 

предприемачи 
шене на плодове и зеленчуци. 

Г-н Ерат консултира 2 дървообработ-
ващи фирми: "Рико Стил" ЕООД от гр. 
Троян, специализирана в производство на 
маси и столове и ЕТ "Кедър- Цветомир 
Цанков" от гр. Ловеч, специализирана в 

то на производството и на ценообразува-
нето. 

Във фирма "Паладиум" г-н Де Пюри 
имаше като специална задача да наблюда-
ва процеса на сушене на лук, който се из-
вършваше за първи път в тази фирма. Във 

фирма "Вихрен" основно вни-
мание бе отделено на технло-
гията за сушене на сливи, а във 
фирма "Троякомерс" - на тех-
нологията за сушене на пипер-
ки. Бяха дадени някои ценни 
съвети на предприемачите, ка-
то например да регулират го-
релките на сушилните камери, 
за да се избегнат черните пет-
на върху сушените плодове и 
зеленчуци. 

Г-н Ерат наблегна в консул-
тациите си на подобряването 
на методите на управление и 
по-специално върху ценооб-
разуването на различните де-
тайли, които произвеждат 
дървообработващите фирми 
"Рико Стил" и "Кедър". 

Оценката, която предприе-
мачите дадоха на швейцарски-

Швейцарският експерт г-н Ерат по време на консултацията във т е е к с п е Р т и бе добра. Догоди-
фирма "Рико Стил " н а сътрудничеството на Фон-

производство на мека мебел. Целта на кон-
султациите бе подобрение на управление-

дация ФАЕЛ със Swisscontact 
ще продължи. Очакваме заявките на пред-
приемачите за консултации. 

Бизнес-мисии 

В страната на сиренето 
Поради големия интерес Фондация 

ФАЕЛ за втори път организира биз-
нес мисия на млекопреработватели в 

Швейцария. Тази страна е доб-
ре позната на света не само с 
швейцарските часовници и с 
шоколада, но и като "страна на 
сиренето". През октомври 2002 
година 6 български предприе-
мачи от млекопреработвателни 
предприятия посетиха Швей-
цария и имаха възможност да 
се докоснат до опита на техни-
те швейцарски колеги. Българ-
ските млекопреработватели по-
сетиха Училището по млекарс-
тво в Цоликофен и се запозна-
ха с обучението в Швейцария, 
с мандрата, където бъдещите 
майстори-млекопреработвате-
ли се учат да произвеждат над 
100 различни вида сирена. 
Някои от предприемачите из-
явиха желание техни технолози 
да посетят курсове в Учили-
щето по млекарство в Цолико-
фен. 

енергия. Г-н Линдер предостави конс-
труктивни чертежи на изградената през 
2000 година биологична мандра във Ва-

Българските предприемачи на посещение в мандрата 
щето по млекарство в Цоликофен 

Със съдействието на швейцарския ек-
сперт г-н Армин Линдер беше посетена 
високопланинската биологична мандра 
във Валис. Там са въведени ефективни ме-
тоди за производство и за икономия на 

лис. Посетени бяха биологичната ман-
дра в Кирхлиндах и млекопреработва-
телното предприятие "Хазлиспециалите-
ти" в Майринген. С помощта на Йорг 
Бауман, собственик на фирмата "Бау-

ман кезе" предприемачите бяха въведе-
ни в света на маркетинга и запознати с 
вековните традиции на швейцарските 

мандри. Посетени бяха и фир-
ми за млекопреработващо 
оборудване втора употреба. 

В Института по млекарство 
в Берн българските предприе-
мачи бяха запознати с възмож-
ностите за въвеждане на нови 
технологии и продукти благо-
дарение на експерименталната 
мандра към института. Освен то-
ва там се произвеждат и предос-
тавят закваски и култури на всич-
ки млекопреработвателни пред-
приятия в Швейцария. 

От двустранен интерес беше 
срещата с екипа на Посолството 
на България в Швейцария. На ра-
ботна среща, организирана в По-
солството, бяха обсъдени пробле-
мите на българските млекопрера-
ботватели и идеи за разширяване 
на производствата с нови продук-

към Учили- х и Фондация ФАЕЛ специално 
благодари на г-жа Иванка Пет-

кова, посланник на България в Швейца-
рия, на г-дата Армин Линдер, Ханс Фи-
шер и Андреас Тьони за помощта при 
организирането на програмата на биз-
нес-мисията. 

3 Информационен бюлетин на фондация ФАЕЛ 3/2002 3 



Нашата консултация 

Подкрепата на предприемачеството... 
(Продължение от стр. 2) 

Извън Европейската комисия с насър-
чаването на дребния и среден бизнес са 
заангажирани Европейската инвестицион-
на банка и Банката за развитие на Съвета 
на Европа. 

За предоставянето на безплатни и суб-
сидирани бизнес и информационни услу-
ги напоследък бе създадена мрежа от Ев-
ро Информационни Центрове (ЕИЦ). Тя 
включва около 258 центъра в 40 страни, в 
това число и 8 центъра в България. 

били за развойна дейност в промишленос-
тта. За по-пълноценното участие на МСП 
в изследователската и внедрителската дей-
ност се създават т.нар. Кооперирани из-
следователски проекти, където участват 
МСП, по-големи предприятия и водещи 
научно-изследователски центрове (уни-
верситети, институти, лаборатории и др.). 
Европейската комисия покрива 50% от 
разходите на МСП в рамките на тези коо-
перирани проекти. 

В контекста на регионалната структур-

Евро Инфо Центрове в България 
Град Институция Лице за контакт Телефон 
София БТПП Беата Папазова 988 50 67 
Пловдив ТПП - Пловдив Ангел Хронев 65 26 45 
Русе Бизнес център за 

насърчаване на МСП 
Стела Абрашева 22 41 08 

Стара Загора ТПП - Ст. Загора Красимира Соколова 26 297 
Враца ТПП - Враца Илиана Филипова 60 273 
Добрич ТПП - Добрич Татяна Гичева 60 14 72 
Сандански Бизнес информационен 

и консулт. Център 
Мариана Гегова 30 549 

Ямбол ТПП - Ямбол Нели Кадиева 62 939 

За създаването на благоприятно бизнес 
обкръжение през 1997 г. Европейската ко-
мисия създаде т. нар. Група за опростява-
не на бизнес обкръжението (дебюрокра-
тизация) - Business Env i ronmen t 
Simplification Task Force (BEST). В тази 
група влезнаха предприемачи, публични 
администратори и университетски учени. 
Нейната цел бе да анализира нормативни-
те актове на ЕС, формиращи бизнес об-
кръжението на МСП и да предложи оп-
ростяване или отмяна на нормативни ак-
тове, които спъват възникването и фун-
кционирането на предприятията. 

Подпомагането на изследователската и 
развойната дейност в МСП става чрез 
средствата на Рамковите програми за из-
следователска дейност на ЕС. През перио-
да 1994 - 1999 г. МСП в ЕС са усвоили 
около 1,5 млрд. евро по 4-та Рамкова прог-
рама, което представлява около 1/5 от всич-
ките отпуснати по тази програма средс-
тва. Основната част от тези средства са 

на политика се създават пък Регионални 
иновационни центрове (РИЦ). Те извър-
шват технологичен одит на МСП и пре-
доставят информация за изгодно оборуд-
ване. През периода 1994 - 1999 г. около 
5000 МСП са били обект на технологичен 
одит от РИЦ. 

В ЕС държавното субсидиране на МСП 
не се счита за нарушение на принципите 
на лоялната конкуренция и не е необходи-
мо то да се съобщава в Европейската ко-
мисия, така както се прави при другите 
държавни субсидии. Все пак има лимит за 
държавните субсидии за МСП - субсидии-
те за едно отделно предприятие в течение 
на три последователни години не трябва 
да надхвърлят 100 хил. евро. Субсидира-
нето на образователни програми и профе-
сионалното обучение на предприемачи не 
се включва обаче в горе указания лимит. 

През периода 1994 - 1999 т. чрез Евро-
пейския фонд за регионално развитие за 
подпомагане на МСП в ЕС са били израз-

Заявка за безплатно получаване на 
информационния бюлетин на ФАЕЛ 

Моля да получавам Вашия бюлетин на следния адрес: 

| Населено място Пощенски код.. 

I Област Тел Факс 

Фирмата се занимава с 

ходвани 21,4 млрд. евро. От тях 32% са 
били раздадени на МСП като субсидии за 
покриване на инвестиционни разходи за 
повишаване на конкурентноспособността 
на производството; около 17% са били из-
ползвани за обучение; около 13% за биз-
нес услуги; около 12% за иновации и ноу-
хау; 10% за подобряване на инфраструк-
турата; 6% за браншовите организации и 
вътрешноотрасловите контакти. 

Напоследък се наблюдава преход от не-
посредствено субсидиране на инвести-
ционната дейност към т. нар. финансов ин-
женеринг. Той включва три основни фор-
ми на инвестиционно подпомагане: 
• създаване на гаранционни схеми за 

МСП; 
• схеми за дялово капиталово участие, 

т. нар. рисков капитал; 
• схеми за финансов лизинг. 

Този преход е до голяма степен свър-
зан с активирането на Европейският ин-
вестицонен фонд (ЕИФ). През сегашната 
финансова рамка 2000 - 2006 г. ударение-
то на фонда ще бъде поставено върху ре-
гионалните гаранционни схеми и върху ре-
гионалните схеми за рисков капитал. При 
тези два инвестиционни инструмента си 
сътрудничат местните власти, местните 
неправителствени организации, подпома-
гащи дребния и среден бизнес, банките и 
Европейския инвестиционен фонд. 

Другите за нас 
(Продължение от стр. 1) 

На 27 октомври по програма "Хо-
ризонт" на БНР бе излъчена инфор-
мация на кореспондента на радиото 
в Ловеч за организираната от фонда-
ция ФАЕЛ, Стопанска камара - Ло-
веч и консултантска фирма "Буле-
копроект" работна среща, във връз-
ка с инициативата за изграждане на 
Регионален експортно-инвестицио-
нен център. 

В бр. 84 на в. "Ловеч Прес" от 28-30 
октомври бе публикувана статията 
"Областта и два града умуват за ек-
спортно-инвестиционен център". В 
нея се казва, че: "На работна среща 
във връзка с изграждането на Регио-
нален експортен център при облас-
тния управител се събраха предста-
вители на бизнеса от региона и от об-
щините Ловеч и Троян. На срещата 
присъства и експерт на Германското 
дружество за техническо сътрудни-
чество. Дружеството ще бъде донор 
на проекта" По нататък в статията 
се казва, че целта на работната сре-
ща е да се получи информация за необ-
ходимостта от създаването на такъв 
център в Ловеч, да се проучи готов-
ността за съдействие от страна на об-
ластната и общинските администра-
ции, както и да се добие представа за 
очакванията на бизнеса, относно дей-
ността на центъра. 
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