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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ
1998

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Кооператива е лидер в отглеждането на природни инсекти (насекоми и акари) 

за биоконтрол на вредителите. Основната цел на кооператива  е разработване на 
интегрирано управление на вредителите и биологичен контрол (IPM)  в селското 
стопанство, като алтернатива на стратегиите за борба с вредителите, базирани 
изключително на химически пестициди.

Продуктите на кооператива се използват главно в защитени зони, но също и в 
открито поле, при управление на овощни градини и при инициативи за съхранение 
и развитие на ландшафта.

Заедно с подобряването на приложението на природните инсекти, Bioplanet се 
занимава с разработването на други методи за контрол на риск, с цел оптимизиране на 
стратегиите за биологичен контрол и насърчаване на нов подход в селскостопанските 
системи за контрол върху насажденията. Кооператива подкрепя идеята, че е възможно 
постигането в по-голяма степен и с по-високо качество на реална екологична 
устойчивост.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

» Работещи членове
»  Потребители/земеделски стопани насочени към пазари, изискващи високо 
качество на продуктите.

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

 1. Италия
 2. Италия: 50% от приходите;
 Европа: 40% от приходите;
 Северна Америка и страните от бившия СССР: 10% от приходите

ПРИХОДИ 
12 милиона евро

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРА-

ТИВА



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

Активни членове
10 члена + други служители

ПРАВО НА ГЛАС
Всеки член има право на един глас – независимо от обозначения
социален дял.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ
В случай на генериране на печалба – участие в разпределението на 
печалбата

СТРУКТУРА/
РАЗПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ
НА
СОБСТВЕ-
НОСТТА

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Общо събрание - Управителен съвет
Общото събрание:
» Определя общата политика на кооператива
» Приема отчета за разходите и бюджета на организацията
» Избира управителния съвет
Управителният съвет избира:
Председател и зам. председател на кооператива
Решенията между отделните членове на съвета могат да се вземат и 
споделят онлайн.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ 
колко, кои, различни от Общото събрание
Провеждат се 5-6 събрания на членовете през годината
и седмични онлайн срещи.
Всички членове са ангажирани при вземане на решенията в т.ч. и 
служителите на кооператива, които не са членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – СЪСТАВ И СТРУКТУРА
За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани само членове 
на кооператива.

УПРАВЛЕНИЕ
И УЧАСТИЕ
НА ЧЛЕНО-
ВЕТЕ
В КООПЕ-
РАТИВА



ПРИНЦИП 3: ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
» Възможности за социален заем
» Силно ангажирана социална отговорност

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ 
И ИНФОРМИРАНОСТ

Благодарение на своята експертиза, Bioplanet предоставя съвети на 
публични органи, частни институти, асоциации и кооперации на 
производители за разработване на интегрирани техники за защита. 
Участва в изследователски и демонстрационни проекти на всички 
нива, свързани с разработването на техники за биологичен контрол и 
иновативни технологии за екологично земеделие.

ПРИНЦИП 7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА
Кооперацията има за основна цел:
» намаляване на използваните химически препарати в селското 
стопанство, в полза на такива целящи устойчиви и ниски въздействия 
върху околната среда, създаване на по-здравословни условия за 
потребителите и околната среда и производство на плодове и зеленчуци 
при нулеви остатъци; 
» увеличаване на екологичното биоразнообразие;
» разработване на защитна система срещу непознати пестициди, 
които навлизат в Европа, поради глобалния натиск на пазарите и поради 
промяната на климатичните условия.

ПРИНЦИПИ
НА
КООПЕРИРАНЕ
И ДОБРИ
ПРАКТИКИ


