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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

2008

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

AC Pienas LT е кооператив за производството на продукти за получаване 
на млечни протеини. От 2017 г. е най-големият кооператив в Северна 
Европа за производството на продукти с висока добавена стойност на 
млечни протеини във формата на прах – мицеларни казеин, млечен 
протеин, млечен филтрат и млечен суроватъчен протеин, също пресни 
течна сметана, чрез използване на най-съвременна технология. 
Земеделски кооператив Pienas LT осъществява пълен контрол на 
производствената верига, от млечни ферми до крайния продукт.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

Единствените членове на кооператива са 185 млекопроизводители.
 

ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ
1-предлагане на услуги/производство на стоки; 2пазари/потребители/бенефициенти

Продуктите с марката LACTOPRIMA се изнасят за 42 страни по целия 
свят.  

ПРИХОДИ

През 2019 г. най-големият млечен кооператив в балтийските 
държави, Pienas LT, генерира 68,7 милиона евро доход. Наблюдава се 
32-процентното увеличение на приходите в сравнение с предишни 
години (52 милиона евро през 2018 г.), което представлява печалба от 
0,818 милиона евро.

ОПИСАНИЕ

НА
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СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА
Акционери, собственици, членове на кооператива, наети лица, донори ...

AC Pienas LT е собственост на 185 членове млекопроизводители от 
Литва.

ПРАВО НА ГЛАС

Съгласно устава на AC Pienas LT всеки член има един глас в общото 
събрание на членовете на кооператива. Общото събрание е структурата, 
която взема най-важните решения по въпросите на кооперативните 
дейности, очертаващи дългосрочни стратегически насоки. Общото 
събрание избира 5 членове, които представляват управителния съвет. Той 
има задължението и отговорността да формират допълнително цялата 
политика на Pienas LT, взима съответни решения, одобрява изкупните цени 
на  млякото и др.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете на кооператива комбинират ресурси - финансови, знания, 
практически опит и други - които се използват за постигане на общите 
цели. Pienas LT се отличава с високата бизнес култура,
следователно ползите от членството в кооператива са очевидни. Членовете 
имат гарантирани прозрачни и ясни цени, справедливо плащане за млякото, 
възможността за намаляване на производствените разходи и правото на 
участват в управлението на кооператива.
Всеки член на кооператива има способността да управлява своята 
собственост и едновременно с това да оцени рисковете на съвместния 
бизнес. Икономическата логика на на кооператива за преработката на мляко 
е рационална - колкото повече количество мляко произвеждат членовете, 
толкова повече те ще получат печалба както за продадената суровина, така 
и за продуктите, продавани от кооператива.
Членовете на кооператива получават не по-малко от средната пазарна 
покупна цена. Ясното и прозрачно ценообразуване се одобрява от самите 
членове на общото събрание.
Ако ситуацията на пазара на млечни продукти се промени, членството 
в кооператива помага за намаляване на риска от колебания на цените на 
млякото. Кооперативът може да управлява рисковете от падане на цените, 
защото е от полза за няколко области на веригата на стойността: ефективни 
логистични системи, прозрачни изкупни цени и продажби на млечните 
продукти. Продуктите се съхраняват в складове, така че се планират само 
печеливши продажби. Членовете получават някои материали и услуги 
за производство на мляко по-евтино. Консолидирани предложения за 
фуражи, торове, горива, електричество за членовете дават възможност за 
намаляване на себестойността на суровото мляко.
Финансовите ползи за членовете на кооператива идват от няколко източници 

СТРУКТУРА/
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СОБСТВЕНОСТТА



- производство на мляко и допълнителни ползи. Това помага на членовете 
да намалят разходите за производство на мляко. Администрацията на 
кооператива съветва членове по въпроси, свързани с управлението на 
млечни ферми. Като стане член и плащайки за акциите, фермерът може 
да увеличи активите си чрез увеличението на стойността на акциите. 
Предвидени са стимули за висококачествено мляко.
Членството в кооперацията осигурява добавена стойност. Само членовете 
на Pienaslt LT могат да влияят върху дейността на кооператива - те гласуват 
на общото събрание, предлага изменения и взема решения. Справедливо, 
стабилно и висококачествено тестване на мляко и съвети за качеството от 
произведеното мляко помагат на членовете да оценят здравето на своите 
крави.
Ако даден член реши да разшири фермата си, той може да се консултира 
със специалисти на кооператива за разходите и икономии от съкращаване 
на разходите.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Интересите на Pienas LT се представляват от председателят на 
Управителния съвет избран от членовете на Общото събрание. 
Решенията на Общото събрание се изпълняват от Управителния съвет 
на земеделски кооператив Pienas LT, който се ръководи от председател.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ -СЪСТАВ И СТРУКТУРА
колко, кои и други, различни от Общото събрание 

Регионалните срещи за членовете се организират веднъж на тримесечие 
с участието на председателя на Управителния съвет и ръководителя 
на администрация. Те представят тримесечни срещи, на които се 
представят бизнес резултати, нов проекти или междинни резултати от 
съществуващи проекти. По време на срещите се обсъждат теми като 
положението на млечния сектор в Литва, перспективи и възможностите 
на кооператива Pienas LT да участва в селскостопанската политика .
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ПРИНЦИП 2.  ДЕМОКРТИЧЕН КОНТРОЛ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Земеделският кооператив „Pienas LT“ се ръководи от принципите на взаимно 
уважение, разбиране, прозрачност и честност на членовете. Зрелостта на 
всеки член и възможността да се включи в общата дейност на кооператива 
е важна за дейността на Pienas LT. Това има пряко въздействие върху 
кооперативната общност и всеки член индивидуално. Веднъж месечно се 
издава бюлетин МЛЯКО НОВИНИ за цялата общност на кооператива. В 
него млекопроизводителите като членове на кооператива и служителите са 
информирани за основните новини, бизнес резултати, планове за следващия 
месец или следващото тримесечие.
Обявяват се най-добрите служители, както и националните награди за 
членовете на кооператива. Теми с отзиви за Pienas LT споделени мнения на 
различни ръководители (лидери, председатели), други млекопроизводители 
или фермери - членове, решения на производители също са включен в МЛЯКО 
НОВИНИ.  
ПРИНЦИП 4.  АВТИНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

Земеделски кооператив „Pienas LT“ е успешната инвестиция на 
млекопроизводителите в производство на млечни протеини с висока 
концентрация в Литва.
ЗК Pienas LT е най-голямата общност на млекопроизводители в балтийските 
държави със собствена компания за преработка на мляко, разположена в 
Литва. Мандрата завод и продуктовата линия BaltMilk са изцяло собственост 
на 185-те членове фермери. Те доставят сурово мляко за производството на 
млякото BaltMilk протеинови продукти.
Производственият капацитет осигурява производствената верига, започвайки 
с доставката на висококачествено, безопасно и здравословно сурово мляко, 
отговарящо на най-високите стандарти и завършване с преработката му в 
собствената мандра, намираща се в гр. Каунас, Литва.
Млечните растения са най-модерната компания в производството на млечни 
протеини производство в региона на Северна Европа, с малко аналози по 
света. На различните етапи на производството, както класически, така 
и иновативните методи за производство на млечни протеини с висока 
концентрация са интегриран. AC Pienas LT разработва свои собствени 
иновативни продукти, ресурси и налични технологични и технически основи.
Днес висококачествените млечни продукти на ЗК Pienas LT се произвеждат 
в световен мащаб на пазара и се продават в повече от 40 страни по света. 
Продуктите се произвеждат според международното качество и храна 
стандарти за безопасност и със сертификати FSSC 22000, Halal и Kosher.
От 2018 г. мандрата на ЗК Pienas LT започна да преработва биологично мляко 
и произвежда органични млечни протеинови продукти.
Кооперативът дълги години се бори да постигне целта си да бъде собственик 
на общ бизнес, реализирайки иновативена мандра за преработка на млечни 
продукти. За повече информация: https://www.baltmilk.eu/en/.
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