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ГОДИНА НА РЕГИСТРАЦИЯ

2011

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Кооператив „Стевия Хелас“ е водещ голям производител на стевия в 
Европа, който осигурява висококачествени и вкусни продукти за цял 
свят. Иновативният земеделски кооператив е разположен в централна 
Гърция и е печелил множество награди.
Основан е през 2011 г. и в момента има екип от 50 души – специалисти 
по отглеждане на стевия, ръководни кадри, търговски представители 
и квалифицирани агрономи. Членовете споделят обща страст към 
устойчивото земеделие и здравословното хранене, което искат да 
осигурят на света чрез продуктите си.
Продуктовата гама се състои от: i) сухи листа стевия, ii) екстракт от 
стевия на прах, iii) стевия на кристали. 
Кооперативът има 7 служители на пълно работно време.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

Членове:
Кооперативът има 50 членове, които също така отглеждат стевия. 
Това става в централна Гърция, а крайните продукти се предлагат на 
вътрешния и международния пазар.

Основни клиенти:
Основните клиенти на „Стевия Хелас“ са в сегментите индустрия, 
дистрибутори и супермаркети. Кооперативът обслужва около 60% 
от гръцката хранително-вкусова промишленост, а клиентите са 
големи компании в Гърция (Green Cola, Vivartia, Olympos, Kri-
Kri, Nectar), които на свой ред снабдяват някои големи индустрии 
в чужбина. Продуктите също така могат да се намерят в някои от 
най-популярните гръцки супермаркети и е-магазини, като се работи 
в добра синергия с дистрибутори в Гърция и чужбина. Делът на 
„Стевия Хелас“ на гръцкия пазар за търговия на дребно не е толкова 
голям – тъй като конкуренцията в цените на продуктите в магазините 
е наистина голяма – и се оценява на 18%.
Делът на износа на „Стевия Хелас“ е около 38%, като основните 
страни на износ са Франция, Германия и Белгия.
» AB BASILOPOULOS (верига супермаркети, Гърция) - дял от 
оборота в размер на 27,2% 
» Stevia Natura (индустриален сегмент, дъщерно дружество на 
CRISTALCO Group, Франция) – дял от оборота в размер на 19% 

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



» TASSOPOULOS KANAVI G.P. (ексклузивен дистрибутор, Гърция) 
– дял от оборота в размер на 16% 
» Green Cola Hellas (индустриален сегмент, Гърция) – дял от оборота 
в размер на 8,2% 
» BETTERFOODS BV (дистрибутор, Германия) - дял от оборота в 
размер на 4%
Основни доставчици:
» Stevia Natura, дъщерно дружество на CRISTAL Co Group, Франция, 
снабдява „Стевия Хелас“ с крайните продукти екстракт на прах и 
кристали, които са извлечени от листата стевия, доставени им от нас.
» Sonocco, Франция, доставя на „Стевия Хелас“ опаковки (кенове)
» Гръцки земеделски производители - членове на кооперацията 
- снабдяват „Стевия Хелас“  (ексклузивно) със сухи листа стевия в 
обем 40% от общите годишни доставки. Производители, които не са 
членове (земеделски парцели), ще започнат с доставки към „Стевия 
Хелас“ през 2021 г.

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

 1. Централна Гърция
 2. В цял свят

ПРИХОДИ

Приходи за 2019 г. - 380,000.00 евро.



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

Кооперативът се представлява от 50 членове, Управителен борд от 
6 души и ръководен екип от 8 служители. По време на прибирането 
на реколтата има и сезонни работници.

ПРАВО НА ГЛАС 

Управителният борд се избира веднъж на 4 години чрез процедура 
на Общото събрание. В Общото събрание участват всички членове 
на кооператива.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

» Сигурни продажби и сигурни плащания на стабилна изкупна 
цена. 
» Качествено обучение: обучения по добри практики в 
устойчивото култивиране. 
» Подобрено благосъстояние на членовете, техните семейства, 
околната среда и общността.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Органограма на кооператив „Стевия Хелас“
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ПРИНЦИН 1.  ДОБРОВОЛНО И ОТВОРЕНО ЧЛЕНСТВО

Съставът на кооператива се характеризира със следното:
» 75% от персонала и 30% от земеделските производители са жени. 
Визията е да се поддържа равенство между половете и все така да се 
насърчава приобщаването, без да се забравя никой;
» Кооперативът разполага с ноу-хау на по-възрастните фермери и с 
техническия експертен опит на по-младите;
» Ръководният екип се състои както от опитни професионалисти, 
така и от младши експерти със свежи, иновативни идеи.
Всички тези характеристики обогатяват производствените процеси, 
продукцията и бизнес развитието, а крайните потребители забелязват 
тези качества.

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ В КООПЕРАТИВА:
» Образователни земеделски семинари на тримесечие
Чудесен пример е „Ново земеделие за ново поколение“ – бизнес 
инкубатор и Център за иновации в хранително-вкусовата 
промишленост, който предлага актуални възможности за обучение на 
производителите на стевия. Тази иновативна многопластова програма 
се ръководи от университета „Рътгърс“ в партньорство с Атинския 
аграрен университет и Американското земеделско училище.
» От 2018 г. се изпълняват програми за добри земеделски практики 
чрез програмите на ЕС за действия и иновации в земеделието (RurInno 
& RurAction).
» Земеделските стопани в кооператива се обучават, следят и 
консултират от специализиран екип агрономи в сътрудничество с 
Американското земеделско училище в Солун.
План за действие:
» Предлагане на съвременно обучение на земеделските производители 
и насоки за добри практики за по-устойчиво производство на храни с 
ограничени природни ресурси. Образователните цели ще продължат да 
се основават на плана на ЕС за добри практики в прехода към напълно 
устойчиво земеделие в рамките на Зелената сделка.
»  Обучение на Алианса за опазване на тропическите гори (Rainforest 
Alliance) по устойчиво земеделие, биоразнообразие и справедлива 
търговия със селскостопански продукти.
» Кооператив „Стевия Хелас“ спечели финансиране и скоро ще 
започне да изпълнява проекти по мярка 16 „Сътрудничество“ по 
Програма за развитие на селските райони към Министерство на 
земеделието:
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» „Насоки за устойчиви земеделски практики при отглеждането 
на стевия“
» „Съвременни методи на сушене – намаляване на енергийните 
разходи – ефективно потребление на енергия“

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВОТО:
„Стевия Хелас“ непрекъснато предоставя възможности за 
образование в местната общност за земеделски стопани, граждани, 
местни групи и търговски организации. Това става най-вече чрез 
интерактивни семинари, беседи и обучения по теми, свързани с 
околната среда, местно предприемачество и устойчиви добри 
земеделски практики.
» Ново земеделие за ново поколение: бизнес инкубатор 
и Център за иновации в помощ на фермери и хранително-
вкусовата промишленост, управляван от университета „Рътгърс“, 
Американското земеделско училище и Атинския аграрен 
университет.
» „Свързващ хъб“: „Стевия Хелас“ е един от основателите на 
инициативата „Свързващ хъб“ (Bridge Hub) (https://bridgehub.org/), 
чрез която се реализират няколко програми за жени предприемачи:
» провеждат се годишни семинари със заглавие CodeGirls, при 
които се обучават момичета до 16-годишна възраст как да кодират;
» семинари за местни жени предприемачи, които предлагат на 
жените в нашия регион инструменти за изграждане на собствено 
МСП.
План за действие:
» Непрекъснато да се инвестира в образованието на местните 
общности, особено жените и младежите.
» През втората половина на 2020 г. „Стевия Хелас“ ще стартира 
регионална образователна програма за предприемачество “Venture 
Garden” в сътрудничество с университета ALBA. Целта е да дадем 
на общността възможност да получи специализирано образование 
от най-високо ниво по теми като женско предприемачество, бизнес 
мениджмънт & добри земеделски практики, развиване на уменията 
и работа в мрежа за жени предприемачи, младежи.

ПРИНЦИП 6.  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООПЕРАЦИИТЕ 

Кооперация „Стевия Хелас“ е горд член на Международния 
кооперативен алианс, който обединява, представлява и предоставя 
услуги на кооперации по цял свят. „Стевия Хелас“ спазва всичките 
7 кооперативни принципа. Бизнес схемата е основана на силно 
и прозрачно партньорство между земеделските производители, 
бизнес екипите и ръководството. Освен това кооперативът 



непрекъснато си сътрудничи със сродни кооперативи, фирми и 
с властите, а също така участва в няколко инициативи, воден от 
убеждението, че само чрез силно сътрудничество, взаимовръзки 
и партньорства е възможно да се следва посоката на по-устойчива 
система на производство на храни и търговия.

ПРИНЦИП 7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА

Неотдавна „Стевия Хелас“ стартира програмата „Устойчивост 
за всички“, базирана на нашия план за действие за постигане на 
устойчивост, който е част от трансформацията на кооператива. Целта 
на програмата е да ускори еволюцията ни чрез устойчив и рентабилен 
растеж, който добавя стойност за клиентите, земеделските стопани, 
акционерите, персонала, общностите и планетата ни.
Твърдото убеждение на кооператива е, че отговорното потребление 
и производство са от основно значение за едно устойчиво, 
жизнеспособно и справедливо бъдеще: това може да се постигне 
само чрез икономически растеж и подобряване на благосъстоянието 
на хората, като същевременно се намали свръхпотреблението на 
природни ресурси и се възстанови биоразнообразието.
В момента се разработват няколко интересни инициативи с фокус 
върху подобряване на благосъстоянието на хората, общностите и 
планетата ни.
Кооператив „Стевия Хелас“ има пряк принос към 15 от общо 17-те 
цели на ООН за устойчиво развитие.
Активиране на участниците в кооператива за постигане на 
устойчивост
Този план е развит основно от мненията на заинтересованите страни 
за това какво мислят относно устойчивостта, както и от възникване 
на рискове и проблеми, които кооперативът може да подобри, 
преминавайки през предизвикателството да опазим нашата планета.


