
Развитие на успешен 
кооператив в 8 стъпки

Проект „Младежко сътрудничество за обновяване на 
селското стопанство чрез образование“,

Обучение на ученици от професионалните училища по 
селско стопанство



1. Иницииране и 
създаване на кооператив

1.1 Събиране на данни

1.2 Преценка на потенциалните 

членове 

1.3 Анализ на спецификата на 

територията

1.4 Изследване на икономическите 

възможности

1.5 Изследване на пазарните 

потребности

1.6 Определи рамката на твоя бизнес



2. Среща с потенциалните членове 
за обсъждане на идеята за 
създаване на кооператив

2.1 Подготовка на кратка презентация за основната идея на

бизнеса

2.2 Информиране на потенциалните членове от общността

2.3 Точно и ясно описание на идеята

2.4 Информиране на потенциалните членове, както за

предимствата, така и за рисковете

2.5 Отчитане на мнението на потенциалните членове при

подготовката на работния план

2.6 Опитайте се да разберете на кого можете да разчитате



3. Създаване на 
управителен съвет

3.1 Преценка на потенциала и

квалификацията на членовете

3.2 Разпределяне на задачите и

отговорностите между

членовете

3.3 Уведомяване и постоянна

връзка между членовете за

напредъка

3.4 Въвличане на всички в

процеса на вземане на решения



4. Подготовка на икономически 
анализ, проучвания и изследвания

4.4 Подготовка на ясен икономически план

4.5 Анализ на възможностите за развитие

4.6 Анализ на заплахите и план за преодоляване на риска

4.1 Събиране на статистическа информация за съответната
територия или сектор и техния потенциал за развитие

4.2 Пазарен анализ за продукти и услуги

4.3 Дискусия с членовете



5. Определяне структурата на 
кооператива и подготовка на 
документите за регистрация

5.1 Анализирайте законовите изисквания и

местните специфики

5.2 Допитайте се до потенциалните членове

за мнението им с цел подобряване на плана

5.3 Подгответе организационна структура на

кооператива, така че да се определи работата

5.4 Избор на общо събрание



6. Подготовка на бизнес план и 
обезпечаване на ангажираността 

на членовете 

6.1 Подговка на Бизнес план

6.2 Обсъждане на резултатите от Бизнес плана с 

потенциалните членове

6.3 Подготовка на документите за регистрация



7. Въвличане на други 
партньори

7.1 Привличане на други подходящи 
партньори от общността

7.2 Водене на отчетност след одобрение 
на потенциалните членове

7.3 Назначаване на компетентно 
ръководство



8. Изпълнение на Бизнес 
плана и започване на 

дейността

Провеждане на общо
събрание

8.1

8.2
8.3

Подготовка за стартиране на
дейността

Ясно разпределение на
задълженията – технически,
организационни и
административни



Препоръки
• Професионален подход, а не просто механично

гласуване с вдигане на ръка

• Избор на подходящи и мотивирани членове,

които да са част от екипа и да допринасят за

визията и плановете на кооператива

• Реално разпределение на задачите и

отговорностите според квалификацията на

членовете

• Мотивиране на членовете и стимулирането им да

допринасят при вземане на решенията

• Избягване на конфликти и интриги между 

членовете чрез предоставяне на подробна 

информация на всички

• Постоянно информиране на членовете и редовно 

обучение за повишаване на квалификацията им



Благодаря за вниманието!

www.youcooperate.eu


