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ГОДИНА НА СЪЗДАВАНЕ
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ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Кооперативът работи в град Кнежа, разположен в Северозападна 
България.
Той е лидер в производството на култури като пшеница, слънчогледови 
семена, ръж и царевица.
Бизнес стратегията се фокусира и върху производството на 
селскостопански доставки, включително млечни продукти, внос и 
износ, закупуване и обслужване на машини, складиране на торове 
и пестициди и земеделие на земеделска земя като съвместни усилия 
на акционерите.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

Основните заинтересовани страни са бизнес партньорите, всички 
доставчици и купувачи и служители.

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

Коператив Зора предимно предоставя стоки и услуги за пазара в 
стараната и местния пазар. 
Извършва и износ на пшеница и слънчоклед за трети страни.

ПРИХОДИ

8.280.602,57 лв. = 4.232.677,37 евро

ОПИСАНИЕ

НА

КООПЕРАТИВА



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

Кооперативът е съвместна собственост, основана на доброволно 
членство. Партньорите плащат дялови вноски и залагат собствената си 
земя в кооперацията.

ПРАВО НА ГЛАС

Всички стратегически и оперативни решения се гласуват в Общото 
събрание.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Акционерите имат право да получат доход за своя дял от земята и 
дивиденти въз основа на оперативната печалба.

СТРУКТУРА/
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Структурата на кооператива е: Общо събрание, Управителен съвет, 
Контролен съвет, Председател.
Всички членове на кооператива имат право на глас в Общото събрание.

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

Общото събрание:
» приема, изменя и допълва устава на кооператива;
» определя броя на членовете на управителния и контролния съвет;
» избира председателя с явно гласуване;
» одобрява доклада на управителния съвет за годишната му дейност;
» одобрява годишния финансов отчет, одиторския доклад и 
разпределението на печалбата след изслушване на заключението на 
надзорния съвет;
» определя основни насоки за развитие на дейността в кооператива.
Всички решения на Управителния съвет трябва да бъдат упълномощени 
от Общото събрание и тяхното изпълнение се контролира от 
Контролния съвет в съответствие със законите на България.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ -  СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Управителният съвет на директорите се състои от 9 души, които се 
избират от Общото събрание при тайно гласуване.
Надзорният съвет се състои от 5 души, които се избират по начин, 
подобен на управителния съвет.
Председателят се избира от Общото събрание с явно гласуване.
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ПРИНЦИП 1.  ДОБРОВОЛНО И ОТВОРЕНО ЧЛЕНСТВО

Членовете на кооператива участват със собствена земя и капитал. 
Те имат право на глас в Общото събрание, което взема решение 
за развитието на кооператива. Те имат право да бъдат избирани в 
ръководството на кооператива. Всеки член получава наем върху земята, 
която е предоставил за обработката на кооператива, за да помогне за 
защитата на кооперативното имущество.

ПРИНЦИП 4.  АВТОНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

Кооперативът има добри производствени практики по отношение на 
селскостопански / растителни и животински / продукти. Получава 
високи добиви от реколтата и с високо качество. Той постоянно 
актуализира машини и оборудване за по-добри резултати.
ЗК ЗОРА-КНЕЖА има устойчива политика и абсолютна финансова 
независимост.
Той се фокусира върху устойчивото развитие и иновациите сред 
кооперациите и селските общности, върху образованието, младите 
лидери и равенството на половете; за подпомагане на членовете в 
тяхната работа.

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

Кооператив ЗОРА-КНЕЖА:
» осигурява на служителите курсове за обучение с цел подобряване 
на техните умения;
» извършва обучителни дейности въз основа на приети планове;
» подпомага местните партньори в мониторинга и оценката на 
ползите, които произтичат от ефективно планирано и проведено 
обучение и развитие.

ПРИНЦИП 6.  СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООПЕРАЦИИТЕ

Кооперативът е член на Съюза на земеделските кооперации както 
на регионално, така и на национално ниво. Кооперативът поддържа 
постоянен контакт с тях за обмен на информация.

ПРИНЦИП 7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА

Кооперативът има политика на социална отговорност към своите 
кооперации членове. Той им предлага услуги и помощ, одобрени от 
Общото събрание.
По отношение на земеделието и животновъдството кооператива спазва 
всички практики, свързани с опазването на околната среда.
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