
АДРЕС/СТРАНА

Carretera Córdoba s/n Apartado 300, Málaga 
Antequera, 29200 - ИСПАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Кооператив ( тип 2-ра степен)

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

https://www.dcoop.es/

КОНТАКТИ

https://www.dcoop.es/contact

ВИДЕО, PPT, ДРУГИ 
интерактивни материали, представящи 
участника

Видео презентация

https://www.youtube.com/
watch?v=J7SdwdhgWUM (испански език)

https://www.youtube.com/
watch?v=7rk9mJrCM74 (изображения)

https://www.youtube.com/watch?v=AYS-
mhy8o6g (изображения)

https://www.youtube.com/
watch?v=RskITwnohBQ изображения)

DCOOP



ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

1987 като HOJIBLANCA,
DCOOP е създаден през 2003 г.

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Dcoop е най-големият производител на зехтин в света и водещ производител 
на вино. Кооперативът има производства още в секторите животновъдство, 
ядки и зърнените култури.
Фермерите и животновъдите доставят и обработват своите селскостопански 
продукти в производтсвените обекти на кооператива -  мелници за маслини, 
винарни, заводи за преработка на маслини и месопреработвателни 
предприятия. Dcoop предлага своите продукти на едро, преработени или 
пакетирани. Кооперативът разполага с множество заводи за бутилиране и 
пакетиране на масло, вино и трапезни маслини, а също така е и собственик 
на редица компании, предлагащи други индустриални и търговски услуги, 
като преработени меса, рафинирани растителни масла и вино.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

В кооперативът членовуват повече от 75 000 земеделски производители и 
животновъди от асоциираните кооперации, които са представени в общото 
събрание и управителния съвет на кооператива. 
На второ място, кооперативът наема служители, които предоставят  услуги 
в различните офиси. В допълнение към кооператива има създадена общност 
от клиенти и доставчици. Създадена е федерация, която представлява 
секторните кооперации с наименование Agro-Food Cooperatives.

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

 1. Земеделските производители, животновъдите и кооперациите 
членове на кооператива  са разположени около Андалусия, Кастилия-Ла 
Манча, Кастилия и Леон, Страната на баските и Естремадура. Извън 
Испания, Португалия и Чили.
 2. Dcoop изнася своите продукти в 78 държави. 

ПРИХОДИ

През 2019 година приходите са в размер на 1,038,733 евро, формирани 
както следва:
 50% вътрешен пазар 
 27% регионален пазар 
 23% трети страни

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРА-

ТИВА



СТРУКТУРАНА СОБСТВЕНОСТТА
Акционери, собственици, членове на кооператива, наети лица, донори ...

В DCOOP членуват 75 000 земеделски производители и животновъди, 
183 асоциирани кооперации, които произвеждат в различни сектори 
например: 115 маслинови кооперации, 15 винарни, 25 маслини, 12 
говеда, 18 зърнопрозиводители, 12 сушени плодове, 36 кюспе, 8 
млечни продукти и 129 специализирани за доставки.

Уставът на организацията не предвижда дарители или други членове 
като сътрудници и т.н.

ПРАВО НА ГЛАС

Кооперативът е създаден и спазва андалуското законодателство, което 
позволява гъвкавост и в същото време помага за развитието на силна и 
много новаторска кооперативна дейност.
В своя устав DCOOP при определяне на колективното правото на глас 
спазва правилото за пропроционалност на кооперативната дейност на 
колективите членове

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

DCOOP се ангажира, изпозлвайки усилията на всеки свой член, 
да постигне по-голяма рентабилност за своите производства, като 
реализира на пазара техните продукти по възможно най-добрия начин 
и намали разходите им по производство и пазарна реализация.

СТРУКТУРА/

РАЗПРЕДЕЛЕ-

НИЕ НА

СОБСТВЕ-

НОСТТА



ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

9 от 23-те членове на управителния съвет са предложени от различните 
секторни съвети: 1 вино, 2 плодове и зеленчуци, 1 сушени плодове, 
1 доставка, 1 развитие на селските райони, 1 масло, 1 ориз, 1 
селскостопански застраховки.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ
колко, кои и други, различни от Общото събрание 
Съгласно уставът на кооператива обикновено Общо събрание се провежда 
веднъж в годината. То приема отчета на организацията и отчета на 
управителния съвет. Членовете участват в събранието и гласуват чрез 
пълномощник.
За да направи управлението по-гъвкаво, управителният съвет има 
правомощието да взема решение за оперативната дейност на кооператива. 
По всички организационни въпроси решение взема Общото събрание. 
Когато трябва да бъде взето спешно решение и не е възможно да се изчака 
обикновеното събрание, се свиква извънредно Общо събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Управителният съвет се състои от 19 до 23 членове.
Понастоящем в Управителния съвет, избран на 10 юли 2020 г . са 
включени:
» Председател осъществяващ общото ръководство.
» 5 заместници.
» Секретар
» Касиер
» 15 представители на различните сектори и региони
Уставът предвижда възможността за назначаване на експертни лица, 
които не притежават статут на членове, като техния брой не  надвишава 
25% от общия брой.
В момента всички членове от управителния съвет са членове на различни 
кооперации, членуващи в кооператива.

Общо събрание

Секторни асамблеи

Секторни съвети

Ректорски съвет

Директор

Отдели за формиране, 
администрация
и комуникация

Технически отдели

УПРАВЛЕНИЕ/

УЧАСТИЕ 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ

В УПРАВЛЕНИЕТО



ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ 

Dcoop популяризира идеите свързани със опазването на околната среда 
и осведоменост относно замърсяването и изменението на климата.
През 2019 г. Dcoop инвестира повече от 3,6 милиона евро в инициативи 
свързани със опазването на околната среда и борба с изменението на 
климата, включително обучение и информационни кампании за своите 
членове за насърчаване и повишаване на осведомеността относно 
опазването и грижите за околната среда.
ПРИНЦИП 6.  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООПЕРАЦИИТЕ

Сътрудничеството е същността на кооператива. Тъй като кооперативът е 
организация от 2-ра степен работи главно в две посоки:
 а) представително сътрудничество, което се изразява чрез 
кооперативно сдружение и има за цел да защитава и представлява 
общите интереси на кооперациите;
 б) икономическо сътрудничество - сътрудничеството между 
асоциираните кооперативни дружества с цел насърчаване на общи 
бизнес действия.
Ръководството работи за насърчаване на сътрудничеството между 
кооперациите – членове. Кооперативът поддържа връзка и с други 
кооперативи на национално и международно ниво, с които споделя 
общи интереси.
Сътрудничеството с други кооперации, както на национално, така и на 
международно ниво, е част от визията на DCOOP, като то разглежда тази 
форма на взаимоотношения не като конкуренция, а като съюз.
От друга страна, за да развива всички свои дейности и цели, DCOOP 
участва в различни компании. Основните са: Mercaoleo и Qorteba в 
Андалусия, POMPEIAN и BellCarter в САЩ, Maçarico в Португалия.
ПРИНЦИП 7.  ГРИЖА ЗА ОБЩЕСТВОТО

Ръководството работи за насърчаване на сътрудничеството между 
кооперациите членове и за постигане на включването на повече 
кооперации – членове. Dcoop популяризира модела на кръговата 
икономика. 
Кооперацията се  ангажира с отговорно използване на ресурсите, например:
» част от водата, консумирана в производствените процеси, се използва 
повторно за други процеси или се реинтегрира в общата мрежа след като е 
пречистена; 
» в момента групата провежда различни тестове и изпитания на нови 
методи за подобряване на обработката на „чисти пластмаси“ с цел 
тяхната преработка и по този начин получаване на по-добре рециклирана 
пластмаса; 
» инсталирани са машини за уплътняване на картонени и пластмасови 
отпадъци, за да увеличат капацитета за съхранение и по този начин 
да намалят броя пътувания, които камионите трябва да извършат, за 
транспортиране на отпадъците; 
» кооперацията е намалила потреблението на енергия 
и използва възобновяеми енергийни източници.

ПРИНЦИПИ
НА КООПЕРИ-
РАНЕТО
И ДОБРИ
ПРАКТИКИ


