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ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Кооперативът е създаден през 2012 г. Учредители са 10 собственици 
на овощни градини, обединени като група производители на плодове 
и зеленчуци. Целта на обединението е изграждане на общ склад за  
съхранение на продукцията, като и създаване на условия за общо 
предлагане на висококачествени продукти на пазара.
Основната дейност на кооператива е съхранение и търговия на 
плодове,  основно ябълки - 90%, около 10% круши, както и в 
малки количества - сливи, малини, череши и ягоди. Членовете на 
кооператива са членове и на групата на производителите на плодове 
и зеленчуци (към настоящия момент организация на производители), 
което спомага за привличане на допълнително финансиране както 
първоначално за изграждането на общ склад, така и за осигуряване на 
различни дейности свързани с пазарната реализация на продуктите. 

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители ...

Към момента кооператива има 13 активни членове. Броят им 
незначително се е увеличил от основаването му до настоящия момент. 
Членовете се намират и осъществяват дейност главно в Zemgale и 
Kurzeme. В същия район са разположени и складовете на кооператива. 
Преди да приемат нови членове в кооператива, последните трябва 
да бъдат клиенти на кооператива в продължение на няколко години 
и ако стойностите на произведените от тях продукти отговарят на 
изискванията за членство в кооператива  те биват приемани като 
пълноправни членове.

ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ
1-предлагане на услуги/производство на стоки 

Кооперативът предлага услуги на производители само в регионите 
Kurzeme и Zemgale.
Притежава собствен склад, в който могат да се съхраняват ябълки и 
круши.
Плодовете се продават само на местния пазар в Латвия и се доставят 
на училищата в рамките на програмата  „Училищен плод“.
25% от обема на произведената продукция може да се търгува директно 
на пазара от членовете на кооператива без да се използват услугите на 
самия кооператив.
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Акционери, собственици, членове на кооператива, наети лица, донори ...

Членството в кооператива е на доброволен и свободен принцип. 
Членовете се увеличават сравнително бавно тъй като площите с 
овощни насаждения са малко и не нарастват бързо.
Но за да бъдат членове на кооператива, производителите трябва да 
отговарят на следните условия :
» Да използват склада за общо съхранение
» Да произвеждат продукция с определено качество
Тъй като в Латвия има относително малко нови овощни градини, броят 
на членовете може да се увеличи в следващите години.

ПРАВО НА ГЛАС

Всеки член има право на един глас в общото събрание. Между членовете 
има разлика - в броя на притежаваните акции, който зависи от размера 
на първоначалната инвестиция направена при изграждането на склада.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Пряка полза за членовете на кооператива е възможността да съхраняват 
своята продукция при много добри условия в общ склад. По отношение 
на реализирането на продукцията членовете могат да постигнат 
по-добра и устойчива цена, реализирайки съвместно по-големи 
количества. Освен това кооператива дава възможност за индивидуална 
пазарна реализация на определено количество продукция с по-високо 
качество. Допълнителна полза за членовете е възможността да участват 
в различни общи мероприятия, обмяна на опит, обучение и т.н.

ПРИХОДИ

Годишен оборот  250,000 -300,000 евро.
Кооператива не формира печалба. При изкупуване на продукцията 
от членовете на кооператива се търси съответствие между цената 
на изкупуване и пазарната цена. Кооператива отделно фактурира на 
своите членове предоставените услуги.
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Основен орган на кооператива е общото събрание на членовете, което 
заседава два пъти в годината.

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

Кооператива има сравнително малко членове и не формира 
специализирани допълнителни органи.

ПРИНЦИП 1.  ДОБРОВОЛНО И СВОБОДНО ЧЛЕНСТВО

Кооперативът е отворен за членство. Преди да бъде приет за член всеки 
производител преминава атестация, която трябва да удостовери дали 
последния приема и разбира принципите на работа в кооператива и дали е 
готов да изпълнява задълженията си като кооператор. Особено голямо значение 
се отдава на взаимното доверие и сътрудничеството между членовете.

ПРИНЦИП 2.  ДЕМОКРТИЧЕН КОНТРОЛ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Демократичният контрол на членовете включва следното – Всеки 
член на кооператива делегира право на управляващите и контролни 
органи да извършват периодични проверки в стопанството му за 
оценяване на силните му и слаби страни. Членовете на кооператива 
са силно заинтересовани от такива проверки тъй като те им помагат 
да подобрят структурата на стопанствата си и да постигнат по-добри 
резултати.

ПРИНЦИП 3.  ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Финансовото участие на всеки от  членовете е свързано с първоначалната 
инвестиция по изграждането на склада за съхраняване на плодовете. Успоредно 
с това и във връзка с получававнето на финансиране от ЕС чрез програми 
за подпомагане на  групи производители всеки член трябва да се осигури 
съответно съфинансиране по проекта. Земеделските стопани инвестират в 
кооператива  в зависимост от оборота си. В замяна на това получават акции, 
което от своя страна им гарантира възможност за участие в упарвлението и 
устойчивост на инвестицията. Подобна форма на съфинаниране е основно 
условие за успеха на кооператива.

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

Кооперативът организира регулярни пътувания с цел обмяна на опит, които 
се оценяват като изключително полезни за членовете. Не само защото 
пътуванията разширяват опита и кръгозора на кооператорите, а и защото 
водят до подобряване на комуникацията между тях и до подобряване на 
сътрудничеството.
На второ място кооператива поддържа сътрудничество с професионалната 
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асоциация на овощарите, която от своя страна предлага на членовете 
важна и полезна за тях информция
Трето – Кооперативът участва в местна структура за развитие на селските 
райони, дейностите на които са от особена важност за овощарите в т.ч. и 
тези който не са членове на кооператива.


