
З Е М Е Д Е Л С К И

К О О П Е Р А Т И В И

Земеделски кооператив, известен 

още като фермерска кооперация, е 

кооператив, в който фермерите 

обединяват ресурсите си в 

определени области на дейност



I. Кооператив за обработка и маркетинг

В този случай членовете-фермери предоставят на кооператива своите

продукти. Колективната организация отговаря за съхранението, преработката,

трансформацията, маркетинга и продажбата на продуктите, както и за

съвместното управление на културите и складовете, координацията и

снабдяването със запаси, подобряването на посевите. Селскостопанските

сектори, в които този тип сътрудничество се използва най-често, са: млечни

продукти (социални мандри), плодове и зеленчуци (кооперации за плодове и

зеленчуци), животновъдство (кооперации за разплод), вино (социални изби).

В Европа по-голямата част от селскостопанските кооперации принадлежи към

тази типология.

Типология



II. Потребителски кооперативи (селскостопански

услуги)

Кооперативът предлага стоки и услуги на членовете на

фермерите (т.е. съхранение на зърнени култури в общи

силози, колективно закупуване на торове за по-изгодна

цена и др.). Класически пример са земеделските

консорциуми

Друг вид е предоставяне на машини и тихника за

обработка на земята на членовете на кооператива или

група производители.
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III. Работнически кооперативи

Членовете на кооперацията са работниците, които се занимават с

отглеждане и обработка на земята. Това е единствената типология, при

която земеделското производство се осъществява в кооперацията.

Този тип кооперации са най-масовия тип в периода 1944 – 1989 г. В

страните от бившия социалистически лагер и в частност в България -

т.нар. ТКЗС

В настоящият момент този вид кооперативи са числово по-ниско от

другите 2 типологии.
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IV. Кредитни кооперативи

• Кредитният земеделски кооператив е един от най-старите колективни

учреждения на земеделските стопанства. С него се поставя началото

на фермерското кооперативно движение. Сега този кооператив

заема централно място в кредитно-финансовата система на

индустриално развитите държави.

• В Европейските държави с най-високо развито земеделие

кооперативите имат свои банки или други кредитни организации.

Това е характерно за земеделските кооперативи в Австрия, Белгия,

Германия, Финландия, Франция, Холандия и Португалия.
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IV. Кредитни кооперативи
• Специално за кредитиране на селското стопанство и преработвателната

промишленост у нас през 1996г. са създадени над 30 взаимоспомагателни

асоциации на частните стопани. Това са кооперативи, регистрирани по

Закона за кооперациите и действащи на основата на кооперативните

принципи.

• Кооперативите за кредитиране на частни стопани са основани с капитал на

българската държава и европейската програма ФАР.

• Кредитните кооперативи са микрофинансиращи организации, чийто капитал

се набира от членовете и се предоставят кредити на членовете след

кандидатстване с финансова обосновка – размера на кредита не зависи от

размера на вноската.

• този вид кооперативи са били най-развити в България до 1948г.
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