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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

1992

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Кооперативът се развива главно в двa отрасъла: растениевъдство и 
животновъдство.
Кооперативът отглежда 28 хил. дка земя, които се засяват с пшеница, 
ечемик, рапица, слънчоглед, царевица и люцерна за животните.
Отглежда 700 животни - крави и овце. Животните са под селекция, 
кооперативът е член на Развъдната асоциация в България, която 
поддържа генофонда на стадата.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

Около 930 съобственици са членове на кооператива с акционерен 
капитал и земя.

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

 1. Продукцията на кооператива се произвежда изцяло на 
територията на село Комощица;
 2. Пазари: търговия с компании от цялата страна.

ПРИХОДИ

Приходите на кооператива са от продажба на селскостопанска 
продукция и получените субсидии.
Кооперативът отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 
10,56% през 2019 г. Общият размер на активите му отчита отрицателен 
ръст от 0,35%. Маржът на нетната печалба очаквано ще се увеличи с 
0,33% през 2019 г.

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



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

Около 930 акционери са членове на кооператива. Всички те 
имат право на Общото събрание да избират своя Надзорен съвет, 
Управителен съвет и Председател помежду си. Това избрано 
ръководство взема решения през годината и по време на мандата 
си, който е 4 години. Най-важните решения се вземат на Общо 
събрание и се предлагат от управителния съвет. Кооперацията има 84 
работници в различни индустрии.

ПРАВО НА ГЛАС

В кооператива решенията се вземат от всички членове. Те са най-
малко на ниво Управителен съвет и стигат до нивото на Общото 
събрание, където всички членове на кооператива имат думата в 
процеса на гласуване. Решенията се одобряват с 2/3 мнозинство.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Социалната политика на кооператива го отличава от арендаторите. 
Първо, наемът е най-високият в региона; всички членове на 
кооперациите получават дивиденти върху акционерния си капитал; 
всички членове на кооперациите в пенсионна възраст получават по 50 
лева. за коледните празници, социални помощи за лечение и др. 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Общо събрание, контролен съвет (който се състои от 3 членове); над 
Управителния съвет и като основна водеща фигура в кооператива е 
Председателят.

СПEЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ 
how many, how, other assemblies than the General one 

Върховният ръководен орган на кооператива е Общото събрание. 
Общото събрание, предоставя права и насоки на Управителния съвет 
как да действа през годината. Всички членове участват и вземат 
решенията на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ -СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Управителният съвет се състои от 7 човека.
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ПРИНЦИП 4.  АВТОНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

Както бе споменато в социалните дейности на кооператива по-горе, 
кооператива осигурява своите членове. Това се доказва от разпределението на 
социални помощи за лечение на крайно нуждаещи се членове на кооператива 
в напреднала възраст. Също така разпределението на храна на половин цена 
на самотни, болни и стари членове на кооператива. ЗК Единство помага 
и с пари за издръжката на селото (кметство, читалище). През годините 
кооператива помага и на Института по царевицата в Кнежа с пари.
Освен това те извършват огромно количество социална дейност. В кооперация 
„Единство” има специален ресторант за хранене на съдействащите членове 
в напреднала възраст. Всички обществени дейности в селото се подпомагат, 
подаръци се дават на празници.
ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

Кооперацията отпуска средства за учебни дейности, разработени за настоящ 
или бъдещ персонал.
По този начин успява да поддържа българското село за по-дълго време живо.
Около 800 души живеят в село Комощица, а 85 от тях са заети в кооператива. 
Кампанията наема и допълнителна работна ръка. Даниел Димитров, 
председател, е убеден, че благодарение на кооператива, селото е живо. Не са 
за подценяване и добрите заплати, които държат младите хора. Те също така 
осигуряват стипендии за тези, които искат да учат и след това да се завърнат, 
както той някога.
Първоначално той е член на кооператива, завършва Русенския университет и 
след това се връща на работа в кооператива. Работи усилено, без почивен ден 
и без възможност за почивки.
ПРИНЦИП 6.  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООПЕРАЦИИТЕ

Повечето кооперативи в България се обединяват, за да защитят своите 
интереси, като стават  членове на Националния съюз на земеделските 
кооперации в България. ЗК “Единство” също е член на Съюза на земеделските 
кооперации в България.
ПРИНЦИП 7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА

Кооперативът работи за производство на услуги, добавяне на стойност към 
продуктите и използва екологични практики.
За примери хуманното отношение към животните включва практики като:
» Постоянен достъп до открити пространства за отглеждане на животни;
» Добра паша за адекватно задоволяване на техните хранителни и 
поведенчески нужди;
» Подходящ подслон;
» Ниска плътност на животните.
Кооперативът работи също така за рециклиране на животински отпадъци 
и съхраняване на други фермерски остатъци в резултат на допълнителни 
дейности (масла, лекарства, дезинфектанти, утайки от отпадъчни води).

ПРИНЦИПИ НА 
КООПЕРИРАНЕ 
И ДОБРИ 
ПРАКТИКИ


