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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

2019

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Производство и продажба на винено грозде и вино

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

Кооперативът има пет членове, лозари. Членовете имат различни нива 
на развитие на личните им стопанства. Двама от тях имат разработен 
местен пазар за своите продукти, а също и  капацитет за преработка на 
произвежданата суровина – винено грозде.
Техните клиенти в момента са основно на местно и регионално ниво.
Производителите членове на кооператива са разположени на разстояние 
по-малко от 50 км, един от друг и от централата на кооператива.

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

 1. Пазара на продуктите произвеждани в кооператива е основно 
местен и регионалнен; 
 2. Бизнес планът на кооператива е достигане до нови пазари и  
изграждане на национална мрежа за доставки.

ПРИХОДИ

Кооперативът е в начално ниво на развитие. Продажбите за 2019 год. и 
за първата половина на 2020 е приблизително 12 000 евро. 

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



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

Основният орган на кооператива е Общото събрание на членовете, 
включващо 5 члена лозари. Изпълнителен орган е Управителният 
съвет, състоящ се от 3 членове. Управителният съвет се ръководи от 
председател, който представлява организацията. За стартиране на 
дейността, кооперативът е подпомогнат с грант от Civitas Foundation for 
Civil Society през Програма за развитие на селските райони, Румъния. 
Кооперативът има назначен служител отговорен за продажбите от 
мениджмънта на продуктите.
Кооперативът осигурява работа и наема на заплата и оперативен 
мениджър. 

ПРАВО НА ГЛАС

Гласуването е на демократичен принцип, като всеки член има право на 
един глас независимо от размера на лозарското стопанство. Гласува се 
явно и при вземане на всяко решение. 
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УПРАВЛЕНИЕ/

УЧАСТИЕ НА

ЧЛЕНОВЕТЕ В

КООПЕРАТИВА

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Основен решаващ орган е Общото събрание 

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

Основните решения се вземат от Общото събрание. Общото събрание 
заседава два пъти в годината, освен ако важни въпроси не налагат по-
честото му свикване. Общото събрание избира Управителния съвет с 
мандат от 4 години.
Управителният съвет се избира само от членовете на кооператива. 
УС привежда в действие решенията на Общото събрание и носи 
отговорност за тяхното изпълнение. Избира и назначава служителите 
в кооператива. Председателят представлява кооператива.
Изпълнителният съвет /Административен съвет - официалното 
наименование в закона/ се избира от Общото събрание - членовете на 
кооператива. ИС има отговорността да изпълни всички решения, взети 
от Общото събрание. ИС избира персонала и администрира бизнеса. 
Председателят на ИС е също законен представител на кооператива. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Управителният съвет се състои от трима членове - Bibrokem SRL, 
Arboretum SRL and Dumitru Blaga. Те са Изпълнителен съвет на 
предприятието. УС е отговорен и следи за продажбите и мениджмънта 
на продуктите на кооператива.



ПРИНЦИП  1.  ДОБРОВОЛНО И ОТВОРЕНО ЧЛЕНСТВО

Кооперативът включва основно малки лозарски стопанства и изби. 
Фокусира върху популяризирането и продажбата на произведените от тях 
продукти като акцентира на основното им предимство - продуктите са 
местни. Това предимство е високо оценено от потребителите, поради което 
се отчита и  нарастващият интерес към местните, малки лозя и винарски 
изби в последните 3-5 години.
Кооперативът е отворен за други малки производители и членските вноски 
не са препятстващи членство.

ПРИНЦИП 2.  ДЕМОКРАТИЧЕН КОНТРОЛ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Решенията в кооператива се вземат от всички членове при равен вот. 
Въведена е възможност за онлайн гласуване и обсъждане. Всеки челен 
има право на един глас независимо от опита и стажа си и големината на 
стопанството.

ПРИНЦИП 3.  ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Кооперативът се намира  в начална фаза на развитие и все още не е натрупал 
история в своята дейност. Към настоящият момент членовете освен с 
финансови вноски участват и с личен труд. Седалището на кооператива 
се поддържа от един от членовете. Бутилирането и етикетирането се 
обезпечава с общи усилия на членовете.

ПРИНЦИП 4.  АВТОНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

Кооперативът стимулира добри практики свързани с подобряване на 
жизнеспособността на малките регионални лозари и винарски изби. 
Отчита се, че техният оперативен капацитет не е достатъчен за постигане 
на маркетингови цели.  Често добрите, произведени вина не са достъпни 
за клиентите. От друга страна нишата на кооперативния пазар нараства, 
тъй като потребителите се интересуват от местните вина и все повече от 
местни събития дегустация на вина и местен туризъм и от местната храна.
Кооперативът е независим и нейният бизнес план и бизнес подход 
се определят от собствениците, с подкрепата на външни експерти, 
предоставени от Фондация Civitas чрез проект за къса верига на доставки, 
който се изпълнява в момента (2019-2021).
Комуникационната стратегия се фокусира върху сътрудничеството и  
съвместната работа, която малките фермери осъществяват в рамките на 
кооператива.

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

Кооперативът организира обучение за своите членове по програмите   
WSET 1 и WSET 2 нива на Wine & Spirit Education Trust, както и по-други 
програми насочени към повишаване на техните умения за комуникация 
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и презентация на произвежданите от тях продукти. Кооперативът 
осъществява дейност на регионално ниво с основна цел да увеличи 
сътрудничеството между местнте лозари и винари.


