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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ
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ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Кооперативът е създаден през 2013 г. в Gyulaj, селище с население 
само около 1000 жители, Кооперативът Hetedhét Határ (HH) извършва 
дейности свързани с консервиране на земеделски продукти и  за 
преработка на месо.
Кооперативът работи съвместно (по-точно с членството в) местната 
община и Унгарската благотворителна служба на Малтийския орден, 
има и свои служители.
Преработвателната дейност е насочена към селскостопанската 
продукция, произведена в района. Земеделските производители в 
района се занимават основно с градинарство (плодове, зеленчуци на 
открито и оранжерийно производство, отглеждане на култивирани 
гъби) и животновъдство (най-вече свиневъдство). Цехът  за преработка 
на кооператива може да преработи над 600 тона зеленчуци за една 
година и приема растителни и животински продукти и от местните 
семейства.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

» Общината (член-основател);
» Малтийска благотворителна служба (член-основател);
» Индивидуални членове (публични служители);
» Местни семейства (доставчици на селскостопански суровини);
» Външни дистрибутори на продукти;
» Институционални купувачи (напр. Общински училища 
 и социални институции);
» Потребители и потребителски групи;
» Партньорски кооперации

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

HH основно доставя продукти на местната обществена кухня и 
училищната столова, а един от най-големите купувачи е Малтийската 
благотворителна служба, която също съдейства за установяването 
на местната система за производство на храни и участва в (онлайн) 
разпространението на продуктите. Кооперативът поддържа добри 
взаимоотношения и с потребителските общности, както и с 
представители на агрохранителната верига на доставки в околностите 
на селото.

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



ПРИХОДИ

Приходите за 2018  година за 165 827 евро.  

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

Членовете на HH са общината на  Gyulaj, индивидуални членове, местни 
експерти по планиране и управление и Унгарската благотворителна 
служба на Малтийския орден.
През юли 2020 г. HH има 9 членове. В кооперативът обикновено работят 
6-10 членове, някои от които в рамките на публичната програма за 
заетост.

ПРАВО НА ГЛАС 

В процедурата по вземане на решения членовете имат равно право на 
глас.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

» Право на дял от продукцията, произтичаща от трудовото 
правоотношение на членовете;
» Възможност за социална интеграция - получават земеделски 
суровини, предоставени на местни семейства, които се занимават със 
земеделие.

УПРАВЛЕНИЕ/

УЧАСТИЕ 

НА

ЧЛЕНОВЕТЕ 

В

КООПЕРАТИВА

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Вземането на решения се извършва от Общото събрание. Управлението 
на кооператива се извършва от Управителен съвет.
Отделни членове отговарят за следните области:
» административно управление;
» изграждане на стратегия за развитие;
» инвестиция, продуктов дизайн.

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

Няма създадени такива.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Управителен съвет – трима членове с председател.
Надзорен съвет – трима членове.

 

СТРУКТУРА/

РАЗПРЕДЕ-

ЛЕНИЕ НА

СОБСТВЕ-

НОСТТА



ПРИНЦИП 1.  ДОБРОВОЛНО И ОТВОРЕНО ЧЛЕНСТВО

HH представлява тип социален коопертив, която отговаря на нуждите 
на местната общност. Съставът отговаря на местните условия и 
дейности. В този вид кооператив могат да членуват местните власти и 
благотворителни организации. Те могат да организират,  управляват и 
предоставят местни обществени услуги. В своята членска структура HH 
приема безработни, социално слаби местни граждани, а също така е в 
състояние да ги наеме с договор на пълен работен ден. Разнообразието на 
членовете и разширяването и управлението на дейностите се осигурява 
от общината и Малтийската благотворителна служба.

ПРИНЦИП 3.  ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Има известни различия  при разпределението на разходите между 
членовете на кооператива. Кооперативът управлява сградите, 
собственост на общината: месопреработвателният завод се управлява 
от HH, а фабриката за консервиране от общината.
В читалището общината плаща комуналните разходи, Малтийската 
благотворителна служба плаща за персонала, а разходите за поддръжка 
се осигуряват от кооператива. „Въпросът е всичко да работи, нека 
хората да видят, че сградата е винаги отворена и има някой, който може 
да им помогне.“

ПРИНЦИП 4.  АВТОНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

HH има месарница в село Gyulaj и в град Dombóvár (центърът на 
подрегиона). Кооперативът има своя марка, наречена „Jovánczai 
Hétpecsétes“. Малтийската благотворителна служба продава сосове, 
кремове, лютеници, мармалади и кисели краставички, произведени 
от HH под името „Máltai Manufaktúra“ в онлайн магазин (заедно с 
продуктите на други социални кооперации).
Развитието на фабриката за консервиране, в допълнение към 
месопреработвателното предприятие, е стъпка направена с цел 
по-добра икономическа устойчивост при продажбата на крайните 
продукти.

ПРИНЦИП 6.  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООПЕРАЦИТЕ

HH си сътрудничи със социалните кооперативи на околните населени 
места, като развиват общи дейности по преработка и дистрибуция на 
продукти. Продава макаронени изделия /паста/ заедно с произведения 
от НН доматен сос.
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ПРИНЦИП  7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА

HH е социален кооператив, който  предоставя възможности за 
заетост на гражданите в социално слаба позоция и имат затруднения 
с намирането на работа и реализацията, най-вече поради ниското им 
ниво на образование. При икономически устойчиво производство 
на кооператива, той е във възможност да  създаде допълнителен 
източник на доход за различни заинтересовани страни в населеното 
място и благодарение на това вече е помогнало за реинтеграцията 
на десетки хора от активните възрастови групи до пазара на труда, 
заедно с финансираните от общинските програми за обучение и други 
граждански инициативи.


