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ФАЕЛ стъпи в Розовата 

Изпълнявайки записаното в своя опе-
ративен план за 2002 г. Фондация 
ФАЕЛ включи в своя район на дей-

ствие три нови общини: Казанлък, Карло-
во и Павел баня. 

Разширението става поради няколко 
важни причини: 
- Структурата на икономиката в новите 

три общини е много сходна на тази в 
традиционния район на действие на фон-
дацията, включващ Ловешка, Габров-
ска и планинската и полупланинската 
част на Великотърновска област. И от 
двете страни на Балкана има развити 
дейности, свързани с добива и прера-
ботката на селскостопански и горски 

продукти. Това означава, че и отрасло-
вата структура на малките и средни 
предприятия от двете страни на Балка-
на е сродна. Ето защо мероприятията, 
които се организират за фирмите от тра-
диционния район на действие - бизнес-
мисии, семинари, индивидуални консул-
тации, са напълно подходящи и за пред-
приемачите от новите три общини. 
След включването на новите общини ра-
йоните на действие на Фондация ФАЕЛ 
и на Фондация БИОСЕЛЕНА се при-

долина 
покриват в по голяма степен. Това ще 
облекчи реализирането на съвместни 
проекти, включващи както добива, та-
ка и преработката на селскостопански 
продукти и особено на био-аграрни про-
дукти, които намират много добър плас-
мент в Европейския съюз и в Швейца-
рия. 
Третата, но не последна по значение 
причина е, че като разширява обхвата 
си на действие Фондацията се стреми да 
увеличи "мащаба на производството", 
т.е. да разпредели фиксираните си неп-
роизводствени разходи върху по-голям 
обем от услуги, предоставяни на по-гол-
ямо количество фирми. По този начин, 

без да губи своя-
та отраслова спе-
ц и а л и з а ц и я , 
ФАЕЛ ще постиг-
не по-голяма 
рентабилност на 
своята консул-
тантска дейност. 

Разширението 
засяга и трите 
направления в 
дейността на 
фондацията -
кредитното под-
помагане, управ-
ленското консул-
тиране и техно-
логичното под-
помагане. Желае-
щите да получат 
кредити, гаран-
тирани чрез га-
ранционната схе-
ма на Швейцар-
ската агенция за 
развитие и сът-

рудничество (ШАРС), трябва да по-
пълнят съответното заявление и да пода-
дат необходимите документи чрез Фонда-
ция ФАЕЛ (критериите и условията са по-
сочени на стр. 2 на бюлетина). Очакваме 
предприемачите от Казанлък, Карлово и 
Павел баня да се възползват от тази бла-
гоприятна възможност за инвестиционно 
финансиране. Условията за получаване на 
инвестиционни кредити, гарантирани чрез 
ШАРС, са най-изгодните условия за по-
лучаване на такъв тип кредити у нас. 

Другите за нас 
В периода 22 - 29 март по радиоточките 

в Тетевен и Ябланица бе излъчен мате-
риал за дейността на фондация ФАЕЛ по 
трите направление: "Кредитно подпома-
гане", "Управленско консултиране" и 
"Технологично подпомагане", като бе ак-
центирано върху предстоящите мероп-
риятия до края на годината. 

На 28 март екипът на ФАЕЛ даде прес-
конференция в гр. Ловеч, на която при-
състваха представители на местните ме-
дии и кореспонденти на национални ме-
дии. Поводът за тази пресконференция 
бе организираният в хотел "Ловеч" семи-
нар на тема "Био-аграрни храни и други 
готови продукти". 

По повод пресконференцията и семи-
нара излязоха материали в няколко мест-
ни вестника. Във в. "Народен глас" в ста-
тията "Фондация "ФАЕЛ": Очакваме ло-
вешки фирми" са изтъкнати предимства-
та на швейцарската програма за кредити-
ране на малки и средни предприятия. В 
брой 26 на в. "Ловеч прес" се изтъква, че 
вече десетина малки фирми са получили 
кредит с помощта на ФАЕЛ на обща стой-
ност около 500 000 лева. Сред тях преоб-
ладават обаче габровските и тревненски-
те фирми, докато от страна на ловешките 
фирми все още не се забелязва съответ-
ният интерес. В брой 13 на друг ловешки 
вестник "Фактор" са представени усло-
вията за кандидатстване за кредит чрез 
фондацията и са посочени някои от фир-
мите, получили инвестиционни кредити. 
Изтъква се също така комплексния ха-
рактер на консултантската дейност на 
ФАЕЛ. Вестник "Стремление" акценти-
ра върху успешната дейност на кредит-
ното направление на фондацията. Указа-
ния по-горе семинар бе споменат и в ко-
респонденция от Ловеч, излъчена по 
Българското национално радио. 

В статия "Къде да търсим кредит за 
малката фирма" вестник "24 часа" от 22 
април сочи най-важните адреси в Интер-
нет на организации, подпомагащи дреб-
ния бизнес. Сред тях е и Фондация ФАЕЛ. 

На 24 април кабелните телевизии в 
Троян и Априлци излъчиха материали, 
посветени на фондацията с акцент върху 
мероприятията на направление "Техно-
логично подпомагане". 

(Продължава на стр. 4) 
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