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ОРГАНИЗАЦИОННА

ФОРМА

Земеделски кооператив. Втора степен 
кооператив (членове са земеделски 
кооперации с фермери като членове)

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

https://www.caviro.com/

КОНТАКТИ

Тел.: +39 0546.629111

E-mail: caviro@caviro.it 

ВИДЕО, PPT, ДРУГИ 
интерактивни материали, представящи 
кооператива

Caviro - a circular economy partnership

https://www.youtube.com/
watch?v=Flo5q6MQKd0  (Английски език)

CAVIRO SCA



ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

1966

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Caviro е кооператив формиран от вино кооперации. 
Caviro е група, която участва пряко в 5 компании: 4, работещи във веригата за 
доставка на вино и 1 лидер в дестилерията и екологичните услуги.
 Основните му дейности се отнасят до:
преработка, бутилиране и пускане на пазара на трапезно вино; дестилация на 
селскостопански продукти; производство на продукти, производни на калциев 
тартрат; производство на електроенергия от възобновяеми източници.
Caviro има интегрирана производствена верига, от лозето до процеса на 
бутилиране, позиционирайки се като първия италиански производител 
на трапезно вино благодарение на марката Tavernello (над 7 милиона 
потребителски семейства само в Италия) и достигайки лидерска позиция в 
лозаро-винарския сектор чрез портфолио от премиум и супер премиум марки.
Дейностите на Caviro включват също сектора на валоризация на страничните 
продукти от производството на вино, за да трансформира отпадъците в 
ресурси и продукти за различни индустриални сектори.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

» Публични институции (регулаторни органи, местни и държавни органи);
» Територия и общност (граждани, организации с нестопанска цел);
» Персонал (служители и сътрудници);
» Потребители и клиенти (асоциации, местни предприятия);
» Социална база (финансиращи членове и други членове);
» Доставчици и партньори (доставчици на услуги и суровини, промишлени 
предприятия);
» Финансови институции (банки, застраховки);
» Медии (лидери на общественото мнение, журналисти, онлайн общност);
» Научен свят (университети, изследователски центрове).

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

 1. 7 Района на Италия (Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, marche, 
Abruzzo, Puglia and Sicilia)
 2. 70 държави

ПРИХОДИ

Данни от 2018 г.
» Приходи: 330 милиона евро (+ 4.6% сравнено с 2017)
» Брутен марж: 21 милиона евро
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» Обща печалба: 5 милиона евро

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

31 членове (първа степен земеделски кооперации): 1 член донор, 30 
съдействащи членове, 29 от които са  кооперации за производството на 
вино. 12800 винопроизводители.

ПРАВО НА ГЛАС

Според указанията на Устава се прилага частична дерогация от системата 
„един член, един глас“, с разпределение на гласовете според записания 
акционерен капитал, диференцирано между съдействащи и донорски 
членове. Повечето гласове са на общия принцип „една член, един глас”.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Предоставяйки на кооператива продукти, членовете се радват на по-добри 
условия от тези, които обикновено се намират на пазара по отношение на:
» гаранцията за събиране на вино и други странични продукти;
» сигурността и методите за изплащане на възнагражденията;
» възнаграждение на доставените суровини.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Има два основни ръководни органа: Общо събрание и Управителен 
съвет, в рамките на които се назначават председателя и двама заместник-
председатели. Съветът има надзорна и контролна роля в управлението на 
компанията, както и в управлението на аспектите на взаимните отношения.
Съществува и Съвет на задължителните одитори, който извършва надзорни 
дейности, директорът и ръководството, които се намесват в оперативното 
управление на кооператива и цялата група. В рамките на Caviro SCA има 
и офис на членовете, съставен от двама души, който наблюдава отблизо 
оперативните отношения със свързаните винарни.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ
кой,колко и други, различни от Общото събрание 

Обикновено Общото събрание заседава в редовна сесия веднъж годишно. 
Всяка промяна в устава и разпускането на кооператива са решения, които 
могат да бъдат обсъдени само по време на извънредни сесии.
Всички правила, разработени в рамките на кооператива, се споделят в 
Общото събрание (т.е. одобряване на финансови отчети и разпределение 
на печалбите, назначаване и оттегляне на административния орган и др.)
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ -СЪСТАВ И СТРУКТУРА

В момента УС на Caviro се състои от 13 членове, всички изразени от 
съдействащите членове, докато един член-донор дава индикация за предпочитание 
при назначаването на член на Одиторския съвет. 13-те членове, включително 
председателя и двамата заместник-председатели, са определени, за да осигурят 
адекватно представителство на различните сектори на трансфер (вино и странични 
продукти) и различните области, в които кооператива работи.

ПРИНЦИП 3.  ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Изплащането на вноски става съгласно цикъл, който гарантира на 
членовете: 
» аванси по стойността на вноската (аванси и баланс); 
» сигурност на сроковете за плащане.

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

Caviro подкрепя и насърчава много инициативи на територията, 
за насърчаване на устойчивост, култура, знания и социалност; 
кооперативът е особено ангажиран с инициативи, насочени към 
насърчаване на местното развитие (особено по отношение на Емилия-
Романя), здравеопазването, благосъстоянието и спортните събития

ПРИНЦИП 7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА

Мисията на Caviro е да опазва околната среда. През последните години 
кооператива е инвестирал над 100 милиона евро, за да структурира нов 
модел на кръгова икономика, който е една от най-важните истории на 
случаи в Европа.
МОДЕЛЪТ
Всичко започва в над 36 000 хектара лозя в 7 италиански региона.

ГРОЗДЕ 
За него се грижат и събират 12400 лозари, които при всяка реколта 
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го предоставят на референтните винарни, осигурявайки проследена и 
интегрирана верига на доставки.

ВИНО 
То е резултат от работата на 29 винарни - членове и повече от 50 
винопроизводители, които работят заедно през цялата година да 
гарантират най-високите стандарти за качество и да предлагат 
разнообразви видове вино.

ДЕРИВАТИ ЗА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКА 
От преработката на виното се получават тонове суровини, като утайка 
от вино, джибри и гроздови семки, готови за трансформиране в 
съставки и продукти с висока добавена стойност.

НОВИ ПРОДУКТИ 
Чрез технологични умения се получават алкохоли, мъст и екстракти, 
както и винена киселина, които се превръщат в нова суровина за 
агрономическите, индустриалните, фармацевтичните, хранителните и 
питейните компании по целия свят.

РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
Партньорството с Herambiente (компания, която управлява промишлени 
отпадъци) позволява събиране на коси и резитби от територията за 
производство на енергия, електричество и топлина от възобновяеми 
източници, което прави Групата самодостатъчна.

БИОЕНЕРГИЯ И КОМПОСТ 
Благодарение на анаеробните инсталации за храносмилане, които 
преработват странични продукти от производството на вино и 
отпадъчни води, доставяни от италианските агро-хранителни 
компании, се генерират биогаз и усъвършенстван биометан.

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ 
Последният елемент от този добродетелен цикъл са утайките и 
подобрителите на почвата, получени от анаеробно разлагане, които, 
използвани в земеделието като естествени торове, се връщат, за 
да обогатят с нови органични вещества лозята, от които всичко е 
започнало.
Всеки ден Caviro работи за запазване на стойността на природните 
ресурси. Рециклирането и регенерирането на продукти и материали 
позволяват да се намали използването на суровини и енергия при 
източника.


