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ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

THESgi е кооператив, който се занимава с производство на зърнени 
култури.
Основните му дейности са:
» търговия с продуктите на производителите; 
» снабдяване на земеделските производители със суровини за 
селското стопанство; 
» договорно земеделие.

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

 1. Членовете са от областта Тесалия в Гърция;
 2. Продуктите се продават на клиентите на вътрешния пазар.

ПРИХОДИ

» 4 млн. евро от продажби
» 20,000 евро приходи след данъчно облагане

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



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

65 членове (земеделски производители) са собственици на 
кооператива с акции по равно: те представляват Общото събрание.
Пет от тях се избират в комитет към Управителния съвет, трима се 
избират в Надзорен съвет. Наети са 10 служители.

ПРАВО НА ГЛАС

Изборният комитет към Управителния съвет предлага дневния ред 
на Общото събрание, което гласува основните решения и посоката 
на стратегията на кооператива.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

» Достъп до договорно земеделие;
» Специални услуги като например агрономическа подкрепа;
» Кредити; 
» Производствени суровини за селското стопанство и прецизно 
земеделие.
Кооперативът предлага на семействата на своите членове и 
служители застраховки „Живот“ и годишни програми за здравни 
прегледи в сътрудничество с частни компании, което дава по-
добри възможности по отношение на цените и услугите.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Общо събрание, Изборен комитет към Управителния съвет, Надзорен 
съвет, служители.

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

Общото събрание се свиква задължително един път  годишно за 
легитимиране и одобрение на годишните финансови резултати. 
Също така се свиква  4 – 5 пъти извънредно за вземане на решения и 
информиране на членовете.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ -  СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Изпълнителният съвет се състои от 5 члена, като всички те са 
производители.
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ПРИНЦИП 1.  ДОБРОВОЛНО И СВОБОДНО ЧЛЕНСТВО

Кооперативът е учреден преди 7 години и в началото всички членове 
са много ентусиазирани да споделят с новата организация добрите си 
практики в работата и да предложат личната си мрежа от експерти 
в полза на останалите членове. Тази практика е от полза за всички 
членове и седем години по-късно кооперативът успява да приобщи 
земеделските производители към добрите техники и практики на 
култивиране, и да увеличи количеството и качеството на продукцията.

ПРИНЦИП 3.  ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Кооперативът гарантира равенство на всичките си членове. Освен това, 
всички членове отглеждат зърнени култури наред с други продукти, 
отглеждани от групи членове в кооператива. Кооперативът изкупува 
от членовете произведената от тях продукция на възможно най-висока 
цена, за да прехвърли приходите към всички членове и да намали до 
мининум издръжката си.

ПРИНЦИП 4.  АВТОНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

Чрез споделяне на информация и образователни дейности за членовете, 
кооперативът успява да постигне качествено зърнопроизводство 
с еднакви характеристики на зърното и в големи количества. Това 
е причината да си сътрудничи с компании, които имат такива 
потребности, и да започне договорно земеделие, като получава по-
високи цени сред останалите производители. Освен това, структурата 
на кооператива улеснява въвеждането на напълно сертифицирани 
продукти, прецизното земеделие и политики за по-ниски емисии 
на CO2. Тези характеристики го отличават от конкурентите му и 
осигуряват конкурентно предимство в бранша.   .   

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

Структурата на кооператива дава възможност на членовете да си 
сътрудничат с гръцки и европейски изследователски институции и 
университети. Подобно сътрудничество им осигурява ценни знания и 
задълбочен поглед към бъдещето на зърнените им култури.

ПРИНЦИП 6.  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООПЕРАЦИИТЕ

Първите клиенти на кооператива са други кооперативи, които в 
началото го подкрепят. Също така кооперативът получава подкрепа и от 
други местни кооперативи по правни въпроси и чрез експертна помощ 
относно учредяването си. И до днес THESgi пази тези партньорства, 
а сега вече оказва помощ на други инициативи за коопериране. В 
близко бъдеще THESgi планира сътрудничество с други кооперативи 
за търговски дейности.
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