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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ

1996

ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Производственият кооператив “Утро” се намира в град Белене, в 
Северозападна България.
Основните дейности на кооперативния концерн са:
» производството на зърнени култури;
» търговията със селскостопански продукти.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

Членове, наемодатели и клиенти.

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

Кооперативът се намира в община Плевен и се занимава с 
производство, съхранение и продажба на селскостопанска 
продукция. През 1996 г. Утро обработва 1 500 дка земеделска земя, а 
сега обработва над 3 000 дка земеделска земя.
Разполага със собствена селскостопанска техника и оборудване и 
модерна материално-техническа база. През 2011 г. кооперативът 
закупи нов комбайн за нуждите на своята работа.

ПРИХОДИ

Очакваните приходи са били около 260 000 лева (около 130 000 евро) 
през 2019 г.

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



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

Кооперативът използва база за отдаване под наем. Обработва около 
3650 дка земя, от които 150 собствени и 3500 с договори за наем и 
аренда.
Кооперативът има 110 членове с право на глас и в него работят 9 души.

ПРАВО НА ГЛАС

Процесите на гласуване и вземане на решения се извършват от 
Общото събрание с абсолютно мнозинство. Председателят отговаря за 
наблюдението на изпълнението на взетите решения и за информирането 
на членовете за тях.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Да бъдеш член на кооператива гарантира сигурност и стабилност.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Основен ръководен орган - Общо събрание.
Други органи са Управителният съвет с пет членове, Надзорният съвет 
с трима членове и Председателят на Изпълнителен съвет.

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

Общо събрание, включва всички членове на кооператива.  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ -  СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Управителният съвет се състои от 5 членове, а Надзорният съвет от 
трима членове.

Общо Събрание

Председател
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ПРИНЦИП 3.  ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Всички членове на кооператива имат равни дялове от капитала, независимо 
от внесените активи. Това обезсмисля разпределението на дивиденти; по 
този начин част от печалбата се разпределя като бонус в зависимост от 
размера на споделената земя.
Поне част от този капитал обикновено е общо имущество на кооператива. 
Членовете обикновено получават ограничена компенсация, ако има такава, 
върху записания капитал като условие за членство. Членовете разпределят 
излишъци за някоя или всички от следните цели: развитие на тяхната 
кооперация, евентуално чрез създаване на резерви, част от които поне 
биха били неделими; облагодетелстване на членовете пропорционално на 
техните сделки с кооператива; и подпомагане на други дейности, одобрени 
от членството.

ПРИНЦИП 4.  АВТОНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

Кооперативът е създаден по проект на Каритас – Швейцария. През 2007 г. 
Каритас се оттегля и оттогава кооперативът се самоуправлява. Появата и 
приемането на стандарти или процедури в индустриите е вид обществено 
благо. Ранната история на кооперациите за създаване на фермерски 
общности демонстрира механизъм от принципи при осигуряването на 
възможността за предоставяне на това обществено благо.

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

Кооперативът осигурява образование и обучение за своите членове, избрани 
представители, мениджъри и служители, за да могат те да допринесат 
ефективно за развитието на своя кооператив. Те информират широката 
общественост - особено младите хора и лидерите на общественото мнение 
- за същността и ползите от сътрудничеството.
През учебната 2018 - 2019 г. в кооператива се провеждат около 30 отворени 
учебни часа с ученици от 6-ти и 7-ми клас от училище „Васил Левски“ – 
гр. Белене.

ПРИНЦИМ 6.  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООПЕРАЦИИТЕ

Кооперативът обслужва своите членове най-ефективно и укрепва 
кооперативното движение, като работи заедно чрез местни, национални и 
регионални структури.
Например, ЗК „УТРО“ помага на отделни земеделски производители, а 
също и нейните членове да се възползват от икономиките от мащаба, за да 
намалят разходите си за придобиване на суровини или наемане на услуги 
като съхранение и транспорт. Кооперативът също така предоставя на 
своите членове селскостопански суровини, кредити и навременна пазарна 
информация. Приоритет е да се осигури обучение и подкрепа за всички 
членове и фермери.
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ПРИНЦИП 7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА

Кооперативът има силен подход на социална отговорност в община 
Плевен. Той предоставя социални услуги и обществени блага на 
населението наоколо.
Дейностите на кооператива са насочени към социални и екологични 
иновации. Като агро-екологично земеделие, добри практики за опазване 
на биологичното разнообразие и ландшафта. Кооперативът работи по-
директно за намаляване на бедността, устойчивост на околната среда, 
като помага на малките фермери и бизнеса да диверсифицират своите 
дейности, включително иновативни процеси в тяхната работа.


