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Измина една успешна година 
Изминалата 2002 година като цяло 

бе успешна за фондация ФАЕЛ. 
Про-дължи нейното институцио-

нално укрепване. Редовно се отчитаха ин-
дикаторите за самооценка и се набелязва-
ха мерки за коригиране на дейностите 
там, където се забелязваше изоставане от 
Оперативния план. В крайна сметка той 
бе изпълнен почти 100 процента. 

Започна цялостната самооценка за 
втората фаза от развитието на фондация-
та. През м. сеп-
тември бяха 
интервюира-
ни 5 сродни на 
ФАЕЛ непра-
вителствени 
организации, 
2 консултант-
ски фирми, 2-
ма кмета и 10 
предприемача. 
Р е з у л т а т и т е 
от самооцен-
ката бяха офо-
рмени в синте-
зиран доклад и 
обсъдени с на-
ш и я ш в е й н а о - ^а сиимката: презентация на дейността на фондацията пред общес-

твеността на Казанлък. 
ски консул-
тант г-н Гунтерн. Самооценката ще про-
дължи и през 2003 г. и ние се надяваме, че 
след като си кажат думата и независими-
те експерти, ще се стигне до ново спора-
зумение между фондацията и Швейцар-
ската агенция за развитие и сътрудничес-
тво (ШАРС). 

През 2002 г. фондацията положи зна-
чителни усилия да защити нови проекти. 
Общо бяха разработени и представени 
пред донорите 8 проекта. Един от тях бе 
успешно защитен и реализиран през из-
миналата година. По този проект бяха 
обучени около 50 предприемача от ме-
белната промишленост по три модула: 
"Нови технологии", "Мениджмънт на 
малката фирма" и "Маркетинг в съвре-
менните условия". Два проекта ще бъдат 
реализирани главно през 2003 г. Единият 
също е свързан с обучение на предприе-
мачи от мебелната промишленост, а вто-
рият е озаглавен "Подпомагане на внедр-

яването на системата НАССР за напълно 
безопасни млечни храни". Този проект 
ще се финансира от програмата ФАР/ 
АСЕС. ФАЕЛ е водещата организация, а 
Асоциацията на млекопреработвателите 
в България е наш партньор. Проектът бе 
одобрен при силна конкуренция. От кан-
дидатствалите 349 проекта, финансиране 
получиха само 51 (виж по-подробно на 
стр. 3). 

Заслужава специално да бъде отбел-
язан още 
един проект, 
изработен и 
защитен с 
усилията на 
фондацията. 
Това е проек-
тът за създа-
ване на Ре-
гионален ек-
спортен и 
инвестицио-
нен център -
Ловеч. На 
работна сре-
ща в облас-
тната упра-
ва в Ловеч 
този проект 

бе по принцип одобрен от донора - Гер-
манското дружество за техническо сът-
рудничество. На срещата присъстваха 
както представители на най-големите 
промишлени предприятия от региона, та-
ка и предприемачи от по-дребни фирми. 

В края на годината фондацията стана 
съучредител на дружеството БАЛКАН 
БИОСЕРТ със седалище в град Пловдив. 
Това е първото българско дружество, кое-
то ще функционира като сертифициращ 
орган за биоаграрни продукти. Първона-
чално дружеството ще бъде подкрепяно 
от швейцарското правителство. Перспек-
тивата е то да даде тласък за производс-
твото на биохрани, предназначени както 
за вътрешния пазар, така и за износ. 

В рамките на Гаранционната схема на 
ШАРС през 2002 г. чрез фондацията бяха 
осигурени кредитни гаранции на 7 фир-
ми в размер на 246 000 лв. 

(Продължава на стр. 3) 

Среща-дискусия 
в Троян 

Ha l l декември в залата на Об-
щина Троян ФАЕЛ проведе 
среща-дискусия на тема: "Ка-

к да финансираме бизнеса си". На по-
каната за участие се отзоваха пред-
ставители на общинското ръководс-
тво, местните средства за ииформция, 
сродни неправителствени организа-
ции, Музеят на занаятите, Корпусът 
на мира, предприемачи. 

От страна на ФАЕЛ бе изтъкнато 
значението на предприемаческата 
инициатива за постигането на ико-
номически ръст в региона. Никакво 
външно финансиране не може да за-
мени предприемаческата идея и пред-
приемаческия риск, които са в осно-
вата на инвестиционната дейност. 
Неправителствени организации като 
ФАЕЛ могат само да облекчат прет-
воряването на бизнесидеята в реал-
ност, но не могат да заместят фун-
кцията на предприемача. 

Членовете на екипа на фондация-
та разказаха за проведените мероп-
риятия през настоящата година и за 
планираната дейност през 2003 годи-
на. Предоставена бе и подробна ин-
формация за Гаранционната схема 
на Швейцарската агенция за разви-
тие и сътрудничество (ШАРС). Спе-
циално внимание бе отделено също 
така на информационните услуги, 
които фондацията предоставя и чие-
то значение през 2003 година се оча-
ква да нарасне. 

Присъстващите проявиха интерес 
към възможностите за кандидатства-
не за кредит чрез гаранционната схе-
ма на ШАРС в областта на туризма и 
традиционните занаяти. Представи-
телите на предприемачеството дадо-
ха някои конкретни предложения за 
подобряване на услугите на фонда-
цията. Общо бе усещането, че такива 
срещи трябва да има и за в бъдеще. 

След срещата-дискусия в клона на 
Обединена българска банка в Троян бе 
организиран семинар на същата тема. 
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Партньори 

Семейната фирма на Светла от Габрово 
произвежда вкусни закуски 

Светла Добрева знае още от най-
ранна възраст тънкостите за нап-
равата на домашната баница и 

решава, че това ще бъде нейното приз-
вание в живота. Получава добра под-
готовка в Техникума по хранително-
вкусова промишленост в града. 
Работи 14 години в местния хле-
бозавод. След като това пред-
приятие изпада в криза и тя е 
съкратена, решава да вземе съд-
бата си в свои собствени ръце. 
В нея заговаря габровската пред-
приемаческа жилка. Както каз-
ват в Габрово, съчетанието 
между предприемачески дух и 
талант е основата на всеки ус-
пех. Трябва хем да ти "идва от 
вътре", хем да имаш ръце да го 
направиш. 

През 1999 г. г-жа Добрева ре-
гистрира фирмата ЕТ "Свида 99 
- Светла Добрева", която е ти-
пична семейна фирма. Предме-
тът на дейност е производство 
на тестени изделия, различни видове за-
куски от пшеничено брашно. Първона-
чално производството се осъществява 
в наето помещение и с взети назаем ма-
шини. Работят само роднини, които са 
останали без работа поради съкраща-
ване на щата в големите държавни фир-
ми. В свободното си време й помага по-

големият й брат - машинен инженер по 
образование. 

"Моторът" на успеха си остава оба-
че Светла. Произвежданите от нея за-
куски са над 20 вида - баници, тутмани-
ци, милинки, кифли, питки и са предим-

но по нейна рецептура. Реализацията 
се осъществява в същата наета сграда. 
Но производството се разраства. Доб-
рото качество на закуските и техните 
достъпни цени привличат не само пос-
тоянните клиенти от квартала. Започ-
ват да проявяват интерес и други тър-
говци на дребно от различни части на 

града, както и снабдители на детски гра-
дини. Фирмата организира разносна 
търговия на произвежданите тестени 
изделия. 

Високият наем на наетите помещения 
и разрастването на производствената 

дейност поставят пред г-жа 
Добрева необходимостта да 
се търси ново помещение, по 
възможност то да се закупи и 
пригоди към нуждите на фир-
мата. Такова помещение е на-
мерено в габровския квартал 
"Трендафила". Следва нов 
проблем - как да се намерят 
средства за финансиране на 
планираната инвестиция? 
Светла не успява да получи 
кредит от търговските банки 
в града, към които се обръща. 

Тогава на помощ на семей-
ната фирма идва фондация 
ФАЕЛ. Разработеният инвес-
тиционен проект е одобрен и 
фирмата получава искания 

кредит чрез Гаранционната схема на 
Швейцарската агенция за развитие и 
сътрудничество. Работата в сегашното 
собствено помещение осигурява спо-
койствие и стабилност, увереност във 
възможностите на фирмата. За радост 
на все повече габровци, които ще могат 
да опитат от вкусните закуски. 

Нови книги на ФАЕЛ 

"Как да водим 
делови преговори 

Автори: доц. д-р Иван Стойчев, д-р Антоанета Василева 
от Университета за национално и световно стопанство в Со-
фия и нашият колега от ФАЕЛ - Роберт Дитомене. 

Тази книга е важна и полезна за успешния бизнес на всеки 
предприемач. Както е записано в предговора й: "Преговори-

I те са част от всеки 
избор и колкото 
по-бързо осъзнае-
те, че за всичко 
може да се прего-
варя, толкова по-
добре ще се по-
чувствате. Ще 
имате повече вре-
ме, повече пари и 
ще бъдете по-щас-
тливи. Ако прего-
варяте умело, ще 
успеете да ангажи-
рате и двете стра-
ни в разкриване на 
изгодите от сдел-
ката." 

U Как да финансираме 
бизнеса си" 

Автор Ирена Младенова, изпълнителен директор на Инсти-
тута за икономическа политика в София. 

Книгата е написана на базата на богат опит и обширен 
фактически мате-
риал. Посочени са 
данни за около 30 
финансови инстру-
мента, групирани 
по следния начин: 
банкови кредитни 
линии; лизингови 
инструменти; га-
ранционни схеми; 
схеми за рисков ка-
питал и кредитни 
линии на небанко-
ви институции. На-
бавете си тази бро-
шура. Тя може да 
се окаже разковни-
чето за реализация-
та на не една биз-
нес-идея. 

Цената на брошурите е 3,00лева. При 
закупуване на 10 и повече книги се прави 
отстъпка и цената става 2,00 лева за 
книга. 
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Семинари 

в 
Обучение по системата НАССР 

ече повече от 2 години фондация 
ФАЕЛ разпространява знания за 
Системата за анализ на опасности-

те и контрол на критичните точки в хра-
нително-вкусовата промишленост, извес-
тна у нас като "Система НАССР" (произ-
нася се ХАССП) от съкращението на ан-
глийското й име (Hazard Analysis and 
Critical Control Points - НАССР). През 
2001 г. ФАЕЛ издаде наръчник на тази те-
ма, организирана бе пресконференция, а 
по-късно фондацията проведе и семинар 
по НАССР. 

Напоследък интересът към тази систе-
ма нараства. Това е така, защото в проце-
са на присъединяването ни към Европей-
ския съюз нашите фирми трябва вече да 
се съобразяват с нормативната база на 
ЕС относно правилата за здравеопазва-
не, хигиена и безопасност на храненето. 

Освен това, ако фирмите искат да изнасят 
в Западна Европа, трябва още от сега да 
спазват Директива № 93/43 на Европей-
ската общност, озаглавена "Директива за 
хигиена на хранителните продукти". Тя 
предвижда и задължителното внедрява-
не на системата НАССР. 

Вземайки това в предвид и по заявка 
на фирма "Капитан Дядо Никола" ООД 
от гр. Габрово, фондация ФАЕЛ проведе 
на 22 октомври 2002 г в конферентна зала 
на фирмата семинар на тема: "Система за 
контрол и управление на безопасността 
на храните (НАССР)". Поканени бяха 
всички служители на фирмата, които 
пряко са свързани с въвеждане на безо-
пасността на хранителните продукти. 

Семинарът целеше да запознае уча-
стниците със съдържанието и изисквания-
та на споменатата директива на Европей-

ския съюз и със самата система за кон-
трол и управление на безопасността на 
храните. Лектор бе проф. инж. Стефан 
Дичев от Висшия институт за хранител-
но-вкусова промишленост в Пловдив. 
Програмата на семинара включваше след-
ните основни теми: 
# същност на системата за контрол и уп-

равление на безопасността на храните; 
• основни принципи на хигиена и безо-

пасност на храните; 
% изисквания на системата НАССР и прак-

тически подход при внедряването й. 
След представяне на лекциите по прог-

рамата се състоя дискусия по всички те-
ми с конкретни примери. Семинарът по-
лучи добра оценка от участниците, на 
които бяха раздадени по един наръчник 
по НАССР, издаден от фондация ФАЕЛ 
и други печатни материали. 

Проекти 

Съвместна дейност с Асоциацията на 
заботвателите в България млекопре 

Фондация ФАЕЛ подписа договор 
за сътрудничество с Асоциация 
та на млекопреработвателите в 

България (АМБ). Предмет на договора е 
съвместната реализация на проекта "По-
дпомагане на внедряването на Система-
та НАССР за напълно безопасни млечни 
храни", който се финансира частично от 
Програмата на Европейския съюз ФАР/ 
АКСЕС. 

Дейностите, които ще бъдат 
съвместно реализирани, са 

следните: 
# Провеждане на анкета сред млекопре-

работващи предприятия. На базата на 
тази анкета, както и на базата на допъл-
нително събрана информация, ще бъде 
подготвен и разпространен доклад на 
тема "Предпоставки за ускорено внедр-
яване на системата НАССР за произ-
водство на безопасни млечни храни". 

# Създаване и поддържане на уеб стра-
ница HACCP.bg със следното съдър-
жание: История и разпространение на 
системата НАССР по света; системата 
НАССР и нормативната база на ЕС; 
Ръководство за ДПП в млечната про-
мишленост; Хигиенни и санитарни 
изисквания към производството на 
храни у нас; Форум за обратна връзка 
и за обмяна на опит при внедряването 
на системата НАССР; База-данни с 
консултанти по внедряването на сис-
темата НАССР; Вести из организа-
ционния живот на ФАЕЛ и на АМБ. 

# Отпечатване и разпространение на 
диплянка "Най-важното за НАССР". 

# Публикуване на 5 статии, в млекопре-
работването в специализирани и ма-
сови печатни издания посветени на сис-
темата НАССР и нейното внедряване. 

# Провеждане на 6 образователни семи-
нара с дискусии в основните региони, 
където е развита млекопреработвател-
ната промишленост. Тази задача 
включва: Определяне на населените 

места, където ще се проведат семина-
рите; Подбор на обучаваните (10 - 15 
души на семинар, представители на 
млекопреработващи предприятия); 
Съставяне на програма на обучение-
то; Изпълнение на тази програма; Оце-
нка на придобитите знания от обуча-

ваните и връчване на сертификати на 
издържалите теста; Осъществяване на 
дискусия и формулиране на изводи; 
Оценяване на семинарите чрез фор-
муляри за оценка и обратна връзка. 
Мониторинг и самооценка на свърше-
ното по реализацията на проекта. 

Измина една успешна година 
(Продължение от стр. 1) 

Направление "Кредитно подпомагане" 
организира също така 3 семинара за по-
пуляризиране на Гаранционната схема 
и на модела на бизнес-план, разработен 
във връзка с тази схема. Издадени бяха 
две брошури: "Бизнес-планът в инвести-
ционния процес на малката фирма" и 
"Как да финансираме бизнеса си". 

По линия на направление "Управлен-
ско консултиране" бяха предоставени 17 
индивидуални консултации на 13 фир-
ми. Две от тези консултации бяха пре-
доставени от швейцарски експерт. Про-
ведени бяха три семинара със следните 
теми: "Актуални промени в счетоводно-
то и данъчното законодателство"; "Ек-
спортен мениджмънт на малката фирма" 
и "Прилагане на системата НАССР за 
производство на безопасни храни". Ор-
ганизирана бе една бизнес-мисия в Швей-
цария с предприемачи от региона за об-
мяна на опит по мениджмънт на малка-
та фирма. Издадена бе брошурата "Как 
да водим делови преговори". 

По линия на направление "Техноло-
гично подпомагане" бяха предоставени 36 
индивидуални консултации на повече от 
20 фирми. Три от консултациите бяха 
предоставени от швейцарски експерт. Из-
вършено бе обучение по два модула: "П-
реработени биоаграрни продукти" и "Су-
шене на плодове и зеленчуци". Органи-
зирана бе бизнес-мисия в Швейцария, 
чиято цел бе български предприемачи да 

се запознаят с швейцарския опит в мле-
копреработването. На 4 фирми бе предос-
тавена услугата "Технологичен одит". 

Новост през изминалата година бе сил-
ният акцент, който бе поставен върху ин-
формационните технологии и услуги на 
фондацията. Наред със споменатите бро-
шури бяха издадени и информационни 
диплянки по отделните направления в 
дейността ни, както и една обща дипл-
янка за фондацията. Редовно се актуали-
зираше уеб-страницата ни www.fael.bg. В 
края на годината бе въведена в действие 
електронната база данни "Оборудване 
втора ръка". Намеренията на екипа на 
фондацията са през 2003 г. предоставяне-
то на информационни услуги да стане ед-
но от основните направления в дейнос-
тта ни. 

Положителната равносметка през 2002 
г. е добра основа за постигане на още по-
добри резултати през новата 2003 г. Но 
нашите усилия ще останат напразни, ако 
ние не сме добре ориентирани в бизнес-
обкръжението, ако не знаем от какви ус-
луги действително се нуждаят нашите 
партньори - предприемачите от малки и 
средни фирми. Ето защо екипът на ФАЕЛ 
още веднъж се обръща към своите парт-
ньори с молба - пишете ни какви услуги 
бихте желали да получите през новата 
година, какви семинари бихте искали да 
се организират, кои панаири бихте иска-
ли да посетите и въобще какво ново мо-
жем да ви предложим, за да е още по-ус-
пешен вашият бизнес. 
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Нашата консултация 

Подготовка за годишно данъчно приключване 
за дружества с ограничена отговорност 

При годишното данъчно приключ-
ване следва да се отстранят до-
пуснатите грешки, да се съобрази 

облагането с всички закони, наредби и 
правилници и с решенията на Върховния 
административен съд. Своевременното 
отстраняване на допуснатите про-
пуски и грешки ще спести плаща-
нето на излишни лихви, иму-
ществени санкции и персо-
нални глоби. 

В тази връзка ще е целе-
съобразно: 
# да се вземат предвид 

промените в законовата 
и подзаконовата норма-
тивна база; 

# да се уточнят облагаеми-
те и освободените оборо-
ти и евентуалните пропуски 
да се отстранят, като се дов-
несе дължимият в повече 
данък със съответната лих-
ва, а при повече внесени 
суми - да се направят постъпки за про-
верка пред данъчните органи за въз-
становяване на надвнесените данъци; 

# да се вземат предвид решенията на 
Върховния административен съд, кои-
то се отнасят за приключвания данъ-
чен период; 

ф при неизяснени въпроси по облагане-
то отправете запитване до Главна да-
нъчна дирекция. Ако въпросът ви има 
решение, трябва да получите отговор 
до 7 дни. Ако въпросът ви се поставя 
за първи път, отговор трябва да полу-
чите до един месец. 

# За изясняване на облагането може да 
ползвате и съответните данъчни под-
разделения, териториални дирекции, 
консултантски фирми и страницата на 
Министерството на финансите в Ин-
тернет. 

Закон за Данъка върху 
добавената стойност /ЗДДС/ 

Взаимоотношенията на регистрирани-
те по ЗДДС лица с бюджета се уреждат 
чрез месечни справки-декларации, които 
обхващат доставките за конкретен месец. 
Регистрираните лица, които през година-
та извършват както облагаеми, така и ос-
вободени доставки, са длъжни да подават 
и годишна справка-декларация. Срокът 
за подаване е 15 април 2003 г. С годиш-
ната справка-декларация се изравняват 

взаимоотношенията с бюджета с определ-
яне коефициента на данъчния кредит. 

Годишната справка-декларация се из-
готвя в два екземпляра по образец, като 
единият се подава в териториалната да-
нъчна дирекция, а другият се съхранява 

в счетоводство-
то. Справката 
се подава и в 
случаите, кога-
то данък не се 
внася или въз-
становява. 

Данък за 
внасяне или 
възстановяване, 
посочен в го-
дишната справ-

ка-декларация, се внася или възстанов-
ява в срок до 3 месеца от датата на пода-
ване на справката, в която е посочен. Су-
мите за възстановяване съответно за 

шрихващане по годишната справка-дек-
ларация се уреждат директно с бюдже-

та и не участват в процедурите с месеч-
ните справки-декларации. Лицата, на кои-
то е прекратена регистрация към края на 
годината, не подават годишна справка-
декларация. 

Ако регистрираното лице по ЗДДС има 
клонове или филиали, годишната справ-
ка-декларация попълват отделните кло-
нове/филиали, но я предоставят на регис-
трираното лице, а не на съответното да-
нъчно подразделение. Това дава възмож-
ност на регистрираното лице да попълни 
обобщена справка-декларация, включва-
ща справките-декларации на отделните 
клонове. 

При не подаване на годишната справ-
ка-декларация, при по-късно подаване 
или при посочване на неверни данни и 
обстоятелства, водещи до увеличаване на 
размера на данъчния кредит, на регистри-
раното лице се налага глоба или имущес-
твена санкция от 250 до 2500 лева. Няма 
принципна разлика между начина на по-
пълване на месечната и годишната справ-
ка-декларация по ЗДДС. Реквизитите по 
своята същност са еднакви. Годишната 
справка-декларация е окончателен доку-
мент за годишното уточняване на взаи-
моотношенията с бюджета. Периодът на 
годишното счетоводно приключване поз-
волява данните за справката да се актуа-
лизират и уточнят. 

Моля да ми отговорите на следния въпрос: 
FAEL 

V У I 
I 
V 
слхОтговора изпратете на адрес: 

I Фирма 
I Ул I I 

Населено място 
Пощенски код Област. 

Закон за корпоративното подоход-
но облагане /ЗКПО/ 

За осъществяване на стопанската дей-
ност лицата по ЗКПО имат следните да-
нъчни задължения: 
# да правят месечни или тримесечни ава-

нсови вноски за данък върху печалба-
та - 15 на сто , и данък за общините -
10 на сто; 

# да начисляват и внасят окончателните 
алтернативни данъци при източника, 
свързани със стопанската дейност за 
следните видове разходи: 25 на сто за 
разходи за тържества, представител-
ни и развлекателни цели; 20 на сто за 
социалните разходи и за разходите за 
поддръжка, ремонт и експлоатация на 
леки автомобили, когато с тях не се из-
вършва дейност по занятие; 

# да плащат патентен данък, съгласно 
чл.30-32 от ЗОДФЛ, когато извършват 
само патентни дейности; 

# да удържат 15 на сто данък от чуждес-
транни физически и юридически ли-
ца, когато им изплащат доходи под 
формата на лихви, включително и лих-
вите, съдържащи се във вноските за 
финансов лизинг, за авторски и лицен-
зни възнаграждения и за наеми; 
Дължимите годишни данъци по ЗКПО 

се установяват съгласно изискванията на 
закона и се посочват в декларация по об-
разец, утвърден от министъра на финан-
сите. Данъчната декларация за 2002 г. се 
подава в съответната териториална да-
нъчна дирекция в срок до 31 март 2003 г. 
Заедно с декларацията се представя и го-
дишен счетоводен отчет, включително 
счетоводен баланс, отчетът за приходите 
и разходите, отчетът за паричния поток и 
отчетът за собствения капитал. Деклара-
цията се подава и в случаите, когато ли-
цето не е извършвало стопанска дейност 
през течение на годината. 

Необходимо е попълването на декла-
рацията да започне с попълването на от-
делните справки, които са дадени като 
приложения. Това са справките за печал-
бата от източници в чужбина, за извър-
шените ремонти на дълготрайните мате-
риални активи, за извършените дарения 
и за регулиране на лихвите при слаба ка-
питализация. 

В приложение 1 и 2 от декларацията са 
посочени случаите на преобразуване на 
счетоводния финансов резултат по реда 
на чл.23 от ЗКПО чрез съответни увели-
чения и намаления. 

В срока на подаване на данъчната дек-
ларация (31 март 2003 г.) предприятията 
се разчитат с бюджета за данъка върху 
печалбата и данък за общините. Разчита-
нето се извършва, като се вземат пред-
вид (приспаднат) направените авансови 
вноски през годината. Надвнесените да-
нъци по данъчната декларация могат да 
се прихванат без данъчна проверка от 
авансовите вноски по същите данъци, как-
то и от годишните вноски за следващата 
година. 
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