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ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

KEVILI е кооператив на производители на зърнени култури и рапица.
Основните дейности са:
» осигуряване на икономически принос от продукти;
» маркетинг;
» препращане на пазарна информация;
» обмен на информация и консултации;
» създаване на проекти за развитие;
» международни контакти и сътрудничество;
» обучение на членовете.
Основните цели на кооператива са:
» достъп до по-големи пазари;
» създаване предпоставки за постигане на по-добри цени на базата
 на качествена суровина;
» предоставяне на услиги на членовете на преференциални цени;
» гарантиране покупка на произведени продукти;
» предлагане на консултации и обучение за членовете;
» уреждане на общински нужди;
» задоволяване на интелектуални нужди.
Основните ценности на KEVILI са доверието, сътрудничеството и 
производството.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
членове, клиенти, производители 

KEVILI’s основни членове са зърнопроизводители и производители 
на рапица. 
Кооперативът предлага на пазара: рапица, фуражен овес, млян овес, 
фуражен ечемик, малцов ечемик, фуражна пшеница, мляна пшеница, 
фуражен грах, грах, фуражна ръж, мляна ръж. Членовете на KEVILI 
са физически лица, юридически лица и кооперации

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

 1. Производителите са разпложени във всички области на страната
 2. KEVILI оперира на територията на цялата страна.

ПРИХОДИ

Към 2019: 77,5 милиона евро.
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СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА
Акционери, собственици, членове на кооператива, наети лица, донори ...

KEVILI има 159 членове.

ПРАВО НА ГЛАС

Основно решенията се вземат от Общото събрание на принципа един 
член един глас.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

» Намаляване на разходите при закупуване на суровини;
» Получаване  справедлива и добра цена за суровини;
» Достъп до пазари и  намаляване на производствените рискове;
» Общо закупуване на провизии и резерви;
» Намаляване на разходите за съхранение;
» Получавне на  част от печалбата от продажби на зърно;
» Получаване на част печалбата от продажби на други стоки.

В проучване за нейните членове от 2018 г., 81,8% от анкетираните 
посочват ползи и удовлетворение от членството си в кооператива “кара 
ги да се чувстват горди“ (16,7% донякъде са съгласни с ползите и 1,5% 
не са удовлетворени от членството).
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

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

Общо събрание

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Управителният съвет се състои от 7 членове, всички членове на 
кооператива. УС се събира средно веднъж месечно, обикновено 
Изпълнителният директор участва и в срещата. Основните 
отговорности на управителният съвет са да контролира ръководството 
при изпълнението на стратегията на кооператива и постигането на 
неговите цели.

Общо събрание 
(159 членове)

Избира и контролира

Назначава и контролира

Управителен съвет
(7 членове)

Изпълнителен директор
(CEO)
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ПРИНЦИП 3.  ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Преди разпределението на печалбата, фокусът на KEVILI е върху 
устойчивостта и формирането на дългосрочни цели. За тази цел 
кооперативът поддържа марж на  ниска печалбата, така че основния 
приход да отива при членовете. Целтта на  KEVILI е да създаде 
конкурентно предимство за своите членове, чрез сътрудничество в 
и чрез кооператива.
» KEVILI е и призната група производители на рапица, поради 
което онези членове, които използват кооператива за маркетинг на 
своето рапично семе, трябва да предлагат на пазара най-малко 80% 
от реколтата си от рапица чрез KEVILI.
» дейностите на кооператива основно се  финансират от членове, 
субсидии от ЕС и заеми, взети от кооператива, които са гарантирани 
от членовете на KEVILI.

ПРИНЦИП 4.  АВТОНОМНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ

KEVILI е въвела система за разплащане с акции за своите членове. 
Целта е да гарантира, че членовете внасят собствен капитал 
пропорционално на  използване на услугите от кооперацията. По 
този начин, колкото повече собствен капитал събира, толкова по-
малко зависи от банки и други кредитори. Колкото повече дялов 
капитал има, толкова повече може да инвестира. Колкото повече 
капитал има, толкова по-автономна става.
Кооперативът не може да предоставя финансова помощ на всички 
членове в кризисни ситуации, но все пак предоставя финансови 
консултации на отделни членове. Кооперативът предоставя 
информация и подкрепа в полза на своите членове.

ПРИНЦИП 5.  ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ

Това е една от основните цели на  KEVILI - KEVILI се ангажира 
с обучение  и информиране на своите членове по различни теми и  
начини.
» Например: KEVILI публикува видеосерия, наречена 
„Põllujalutus“ („Полева разходка“), в която се предлагат практически 
агрономически съвети, базирани на условията на конкретни полета. 
Всички епизоди от поредицата са публични в YouTube канала на 
KEVILI. Кооперативът има и нова серия видоматериали, наречена 
„Ringkäik koduaias“ („Разходка в градината“), която се фокусира 
върху градинарството.
» В KEVILI работят агрономи, които предоставя консултации на 
своите членове, относно тяхното производство.
» През 2019 г. KEVILI организира 14 обучения и семинари 
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за своите членове плюс учебни посещения в България и Швеция. 
Традиционно кооператива организира 12–14 обучения за своите 
членове, 10 семинара за развитие и 2–3 учебни пътувания в чужбина.

» KEVILI също така се ангажира да насърчава духа на 
сътрудничество. За целта тя си сътрудничи с Естонския университет и 
организира социални събития за своите членове.
» Цените на зърното на KEVILI, изискванията за качество и 
условията за обслужване на членовете са публични. Това е част от 
политиката на KEVILI за прозрачност.


