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ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Izvorul Fizesului Agricultural Cooperative е земеделски кооператив с 9 
членове, производители на зърнени култури и маслодайни растения. 
Целта на кооператива е обща дистрибуция на  продукцията от зърнени 
култури от членовете, договаряне на  по-добри цени на суровините 
(семена, торове, инсектициди и др.)
Земеделските стопани са разположени в източния край на окръг Cluj 
County, в местности като Feldioara, Valea Caldă, Cătina (comuna Cătina), 
Lacu, Sucutard, Legii (comuna Geaca), Buza and Cămărașu.
Общата площ, покрита с посевите на членовете на кооператива е 789,5 
хектара.
Основните видове селскостопански култури, отглеждани от 
производителите на кооператива са слънчоглед, царевица, пшеница, 
соя, рапица, есенен ечемик, овес и пролетен ечемик.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

Членове на кооператива са производители на зърнени и маслодайни 
култури.
Клиенти на кооператива са големите зърнени компании работещи на 
румънския пазар.

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

 1. Основен локален пазар -  Cluj county; 
 2. Бизнес план за развитие на национален пазар

ПРИХОДИ

Кооперативът извършва дейност втора година. Проходите от продажби 
за 2019 са около 260 000,00 евро а проходите от услуги около  30 000,00 
евро.

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



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

9 членове

ПРАВО НА ГЛАС

Всеки член на кооператива има право на един глас, независимо от броя 
на акциите, които притежава. Решенията се приемат с явно гласуване с 
мнозинство от поне 2/3 от членовете.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Ползи:
» данъчни облекчения, предоставени от държавата за членовете на 
земеделските кооперации;
» инвестиции, направени съвместно от членовете на кооперацията, 
привличане на финансиране;
» по-добри цени за суровини;
» по-добър трансфер на техническа информация.
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СОБСТВЕ-

НОСТТА



ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Основни органи на кооператива са: Общото събрание, образувано 
от всички членове с право на глас, които са записали и внесли 
акциите в съответствие с Устава на кооперацията, Управителен 
съвет (председател и 2 заместник-председатели), избрани от Общото 
събрание, Изпълнителен директор, назначен от Управителния съвет, и 
одиторите (главен и заместник), упълномощени от Общото събрание.

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

Общото събрание е върховният орган на управление на кооператива. 
То взема решение за дейността на кооператива и определя неговата 
икономическа и промоционална политика. Общото събрание се състои 
от учредителите и членовете, които са приели и подписали устава на 
организацията. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено 
мнозинство, с изключение на случаите, изрично предвидени в закона 
и устава. За разпускането и ликвидацията на Кооператива може да се 
вземе решение само при задължително присъствие и гласуване на поне 
¾ от учредителите. Всеки член има право на един глас, независимо от 
участието на всеки в акционерния капитал.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Управителният съвет се състои от председател и двама заместник-
председатели, избрани за срок от 4 години. Техните задължения са:
1. следят за спазването на устава на кооператива и за изпълнението на 
решенията на Общото събрание;
2. представят на Общото събрание годишната програма, относно 
стопанско-финансовата дейност и бюджета на приходите и разходите 
за одобрение;
3. анализират тримесечно икономическата и финансовата дейност на 
земеделската кооперация;
4. установяват структурата и броя на заетия персонал в земеделската 
кооперация;
5. наемат и освобождават изпълнителен директор;
6. организират действия за сътрудничество с други кооперации, с 
одобрението на Общото събрание;
7. предоставят на одиторите необходимата информация за изпълнение 
на техните задължения;
8. представят на Общото събрание в края на финансовото изпълнение 
годишния отчет за дейността и доклада за управление;
9. Управителният съвет се събира ежемесечно, когато се свиква от 
председателя и приема решения с явно гласуване, с мнозинство в 
присъствието на поне 2/3 от неговите членове.

УПРАВЛЕНИЕ/

УЧАСТИЕ 

НА

ЧЛЕНОВЕТЕ 

В

КООПЕРАТИВА



ПРИНЦИП 3.  ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Izvorul Fizesului Agricultural Cooperative следва принципа за 
икономическо участие на членовете. Веднага след създаването на 
земеделският кооператив, през 2018 г., членовете на кооператива 
реализират съвместна инвестиция. Те инвестират в комбайн на 
стойност над 200 000 евро, който споделят. Също така предоставят 
услуги за прибиране на реколтата на други производители от техния 
район. Членовете на кооператива се открояват като много решителни 
хора във всички дейности, които предприемат. В същото време те имат 
голямо доверие един на друг, защото са си помагали дълго време.
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