
Кратка история на кооперативното 
движение

Ценности и принципи на кооперативите

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

Обучение на ученици от професионални училища по селско стопанство



АНГЛИЯ – 1844: 
ПЪРВИЯТ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КООПЕРАТИВ

В английския град Рочдейл, близо до Манчестър, около тридесет 
тъкачи, застрашени от глад, създават  първия кооперативен магазин 
с цел „подобряване на икономическото и социалното положение на 

членовете“. Този кооператив е известен в историята под името

"Общество на справедливите пионери".

Експериментът е бил успешен, за разлика от други подобни 
предишни опити. Успехът се дължи най-вече на идеята за 

„задържане“ на членовете чрез механизма на разпределение на 
печалбите пропорционално на покупките.



ФРАНЦИЯ – 1848: 
ПЪРВИЯТ КООПЕРАТИВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 

РАБОТНИЦИ

Основана е първата работническа кооперация: „Предприятие за производство на 
униформи“, чиято цел е производството на военни униформи.

Прогнозира се  разпределението на оперативния излишък, да бъде както следва: 
80% за работа и 20% за неделимо натрупване (за реинвестициите на компанията, 

управлявана от членовете; изграденото наследство се поверява на нови поколения 
членове).

Дори тези практики да не са довели до желаните резултати в непосредствена 
перспектива, те са довели до „ферментация“, която от 1864 г. насам се съживява  
последвалото широкомащабно развитие на производството и кооперацията на 

работниците.



ГЕРМАНИЯ – 1849: 
ПЪРВИЯТ КРЕДИТЕН КООПЕРАТИВ

Започвайки от 1849 г., са основани както първите 
Популярни, така и първите Селски банки, отговарящи на 

необходимостта от достъп до кредит за занаятчиите и 
фермерите.

Популярните банки са разпространени в градските райони, 
докато селските банки спомогат за освобождаване на 

фермери и местните  от лошите им икономически условия.



ДАНИЯ – 1882: 
ПЪРВИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАТИВ

Първата кооперация  за производство на млечни продукти е 
създадена по автономна инициатива на фермерите; тя позволява 

достъп до пазара, дори в чужбина, за дребните фермери, които 
иначе не биха могли да продават своите продукти.

Ползите се отнасят главно до създаването на икономии от мащаба 
за транспортиране на продукти, качествени опаковки, редовност на 
пратките, както от качествена, така и от количествена гледна точка.

Земеделските кооперации се специализират още в производството 
на масло, в клането и преработката на свине и в износа на яйца.



ИТАЛИЯ – 1883:
ПЪРВИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАТИВ

Кооперацията на работниците от Равена е родена с цел да осигури на 
членовете работа, повишаване на тяхната социална информираност 
чрез участие в производството и премахване на експлоатацията от 

посредници.

Основната цел на кооперацията e прякото придобиване на работата, 
поставяйки основите за изкуплението на стотици хиляди работници. 

Цел, която бързо беше постигната: на следващата година почти 500 
работници заминават за Остия, където възстановяват 

нездравословните блата на Агро Романо и устието на Тибър, 
превръщайки ги в обработваема земя.



БЪЛГАРИЯ-1890
ПЪРВИЯТ КРЕДИТЕН КООПЕРАТИВ

След Освобождението се засилва класовото разслоение в българското 

общество, малцината капиталисти и чорбаджии стават собственици на 

капиталите и земята. Поради нарасналите данъци населението пада под 

зависимостта на лихварите и зеленичарите. Започва издаването на 

кооперативни книжнина.

През 1890 г. в с. Мирково се основава първата в България и на Балканите 

Мирковска кредитна кооперация „Орало“ от тип Райфайзен. Всяка година  

определя оперативния капитал на дружествената каса и дали ще се тегли 

кредит от други кредитни учреждения и при какви условия. Определя 

големината на заемите, минималните вноски, процентите на лихвите за 

изтеглените заеми и за влоговете. 



КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ВСИЧКИ ТЯХ?

Отправната точка е нуждата

➢ всички те не са удовлетворени от пазара

Местни корени

➢ Всички те имат връзка с обществото

Ползите за членовете

➢ Но също така и за всички заинтересовани страни



И ТАКА, КАКВО Е КООПЕРАТИВ?

Кооперативът е автономно сдружение на лица, които 

доброволно се обединяват, за да отговорят на своите 

икономически, социални и културни нужди и стремежи чрез 

създаването на съвместна собственост и демократично 

контролирано дружество.

Думата коопериране произлиза от латинската кооперари, което 

означава работим заедно

.



И ТАКА, КАКВО Е КООПЕРАТИВ?

Кооперативът е компания с взаимна цел, което означава, 
че той преследва целта да предоставя стоки или услуги или 

възможности за работа директно на членовете на 
кооператива с по-изгодни условия, отколкото биха могли 

да получат на пазара.

В сравнение с традиционните частни предприятия той 
има различни правила.



КОИ СА ТЕЗИ РАЗЛИЧНИ ПРАВИЛА?

#Кооператив

• Мутуалистична (взаимно 
изгодна) цел

• “Един член, един глас”

• Повече неделими резерви

• Възнаграждение

• “Отворена врата”

#Традиционно предприятие

• Печалба

• Гласуване на базата на акции

• По – малко неделими резерви

• Дивиденти

• Фондова борса



ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ НА КООПЕРАТИВИТЕ



Ценности и принципи на 
кооперативите

Кооперативите по света обикновено 

работят по същите основни ценности и 

принципи, приети от Международния 

кооперативен алианс през 1995 г. 



Ценности на кооперативите

Кооперативите се основават на ценности като

взаимопомощ, самоотговорност, демокрация,

равенството, справедливост и солидарност. В

традицията на своите основатели - членовете на

кооперативите вярват и в етичните ценности на

честност, откритост, социална отговорност и грижата

за другите.



Ценности на кооперативите

• Взаимопомощ – колективни решения за дейността на кооператива - не зависи
изцяло от външната помощ, ваимопомощ между членовете на кооператива

• Самоотговорност - В кооператива всички членове са призовани да поемат
отговорности и по този начин те трябва да бъдат отговорни за своите действия и
задължения

• Демокрация – създаване, управление и контрол по демократичен начин

• Равенство - равно право да гласуват и участват в решенията, независимо от
приноса по отношение на парите и работата или социалното му положение и
личното положение

• Справедливост

• Солидарност



Принципи на кооперативите

1ви Принцип: Доброволно и отворено членство

2ри Принцип: Демократично управление

3ти Принцип:Членство

4ти Принцип: Автономност и Независимост

5ти Принцип: Образование, обучение и информираност

6ти Принцип: Сътрудничество между кооперативите

7ми Принцип: Загриженост за Общността



Ценности, Принципи, Практики

ЦЕННОСТИ ПРИНЦИПИ ПРАКТИКИ

• Самоотговорност

• Взаимопомощ

Доброволно и Отворено 

Членство

• Прием на нови членове.

• Освобождаване на членове.

• Демократичност 

• Самоотговорност

• Равенство

Демократичен 

Контрол на Членството

• Процес на вземане на решения.

• Хоризонтално участие в управлението на 

кооперацията.

• Представителство в кооперативни органи.



Ползи от кооперативите

• Ползи за местните общности - създаване на
заетост, предоставяне на услуги, социални
помощи, умерени цени.

• Ползи от членство в кооператив - Възможности
за достъп до по-големи пазари; Отстъпка;
Намалени разходи и подобряване на продуктите и
услугите; Повече сигурност и стабилност



Благодаря за вниманието!

www.youcooperate.eu


