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ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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ЧАСТ 1Обща

продължителност
4 часа
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1. Открийте нова перспектива за икономиката и предприятията и я 
приложете към местен контекст.

2. Размислете върху това как ценностите и принципите на 
сътрудничество могат да бъдат превърнати в дейности на 
селскостопанските предприятия и да окажат влияние върху 
трансформацията на местните общности.

3. Открийте по-добър начин за правене на бизнес и го приложете в 
местен контекст.
 
4. Помислете как кооперативите работят и оказват влияние върху 
трансформацията на местните общности..

ЦЕЛИ     
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По време на глава първа, учащите ще упражняват 
по-специално следните умения на взаимоотношения:

1. Умения в междуличностни взаимоотношения: това е способността 
да знаете как да слушате и разбирате, включително неизказаното и това, 
което просто частично или дори не е изрично изразено. Това прави хората 
по-съпричастни, подобрявайки техните умения на взаимоотношения. 

2. Умения за вербална комуникация: това е способността да се 
изразявате ясно и ефикасно; и следователно да бъдете в състояние да 
убеждавате, влияете, договаряте, ориентирате, стимулирате, което е в 
основата на всякакви взаимоотношения, независимо от сектора / областта. 

3. Умения за работа в екип: това е способността да знаете как да 
работите и да бъдете част от група, как да си сътрудничите с други хора, 
за да постигнете обща цел.

4. В допълнение към тези хоризонтални умения, учениците ще научат 
следното съдържание:

 » История на кооперативното движение;
 » Кооперативни ценности и принципи;
 » Цели и предимства на кооператива;
 » Организация на кооператива;
 » Основни характеристики на земеделските кооперативи

РЕЗУЛТАТИ 
ОТ ОБУЧЕ- 
НИЕТО
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Т ЕМ АТ И Ч НО СЪД ЪРЖ А Н И Е N. 1

ИСТОРИЯ

Обучението започва с кратко представяне на историята 
на Европейското кооперативно движение и относно 
основните дефиниции, свързани със кооперативната 
система: използвайте като основа наличните слайдове  
((S1)),  моля, персонализирайте слайд № 6 (първи 
селскостопански кооператив), отнасящ се за вашата 
страна.
След това, покажете кратко видео on the Rochdale Pioneers за да 
завършите историческия преглед.
  
Урокът ще продължи към нашите години: попитайте учениците дали 
познават кооперативи от различни сектори в техния местен контекст; 
покажете им изображения, снимки и лога на местни кооперативи от 
различни сектори, с цел да им дадат възможност да разберат колко 
широко разпространен и затворен е моделът на кооператива.

Забележка: За да обогатите презентацията, можете да помолите учителя 
по история да задълбочи историята на европейското кооперативно 
движение в края на 1800 г., по време на учебните му часове.

Продължителност:
15 минути
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Т ЕМ АТ И Ч НО СЪД ЪРЖ А Н И Е N. 2 

ЦЕННОСТИ & ПРИНЦИПИ

След като се съсредоточите върху историята на 
сътрудничеството и обясните откъде идва моделът на 
кооператива и кои нужди се посрещат с него, можете да 
започнете да описвате 6-те ценности, вдъхновили Rochdale 
пионерите и 7-те принципа, възникнали за регулиране на 
функционирането на кооператива.

Първо, за всяка ценност трябва да намерите изображение, което го 
припомня: покажете го на класната група и помолете учениците да 
отгатнат съответната ценност на сътрудничество и дадат обяснение 
защо. Само след това кратко упражнение ще опишете 6-те ценности за 
сътрудничество, обяснявайки тяхното значение и ще предоставите на 
учениците in-depth information sheet (I1)

Пионерите, които създават първото кооперативно предприятие в Рочдейл 
(Обединеното кралство) през 1844 г., вдъхновени от тези хуманистични 
ценности поставят седемте принципа на сътрудничество, които са били 
предназначени като основни правила за регулиране на функционирането 
на кооператива. От 1844 г. тези принципи се предават и запазват до 
наши дни само с малки незначителни промени: те представляват ДНК 
на кооперативното движение, същността, която формира ценности в 
ежедневната практика на кооперативните организации по целия свят.
Днес те все още са по-актуални от всякога и отбелязват разликата 
в сътрудничеството в сравнение с други видове организации и 
предприятия.

Принципите на сътрудничество са пряка последица от стойностите: 
след предаването in-depth information sheets (I2 and l3), можете да 
разделите класа на 7 подгрупи, по една за всеки принцип (ако броят 
на учениците не е голям, препоръчително е да има по-малко подгрупи, 
избирайки измежду 7-те принципа, най-лесно разбираемите). Осигурете 

Продължителност:
15 минути

Продължителност:
20 минути
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на всяка група exercise sheet (E1), те ще имат 15 минути за обсъждане на 
принципа, определяне на кооперативните ценности, на които отговаря и 
към кои конкретни практики може да се отнася. След това представител 
на всяка група ще докладва резултатите от работата и вие ще водите 
груповата дискусия, опитвайки се да разкриете различните гледни точки. 
 
Основни въпроси за водене на дискусията:
 » Успяхте ли да работите в екип?
 » С какви трудности се сблъскахте?
 » Кои кооперативни ценности възникнаха по време на груповата 

работа?
 » Кой кооператив ще има нужда да бъде засилен във вашата група?

Полезно е да се комбинира това упражнение с представянето на най-
подходящите case studies (CS) (в съответствие с местния контекст и цел), 
за да се помогне на учениците да разберат конкретното прилагане на 
принципите на сътрудничество в икономически-продуктивна реалност.
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Т ЕМ АТ И Ч НО СЪД ЪРЖ А Н И Е N. 3 

ПОЛЗИ НА КООПЕРАТИВА

След разсъждения за ценностите и принципите на 
кооператива, обучителят представя и предимствата му 
както за местните общности, така и за отделните негови 
членове (in-depth information sheet I4_Benefits).

Обучителят представя упражнение (E2_Benefits), с което да помогне 
на учениците да разсъждават върху ползите от сътрудничеството, чрез 
използването и анализа на предоставените case studies (CS) 

След упражнението учителят може допълнително да задълбочи 
понятията за цели и ползи, чрез инструмента/методология на SWOT 
анализ: силни, слаби страни, възможности и заплахи в кооператива.
Правейки това, обучителят може също така да представи различни от 
други бизнес модели.

SWOT елементите са обяснени в контекст на сътрудничество. По този 
начин обучителят може да даде следните допълнителни инструкции: 
 » Силните и слабите страни са вътрешни фактори и биха могли 

да се използват за подобряване на капацитета на кооператива да 
предлага услуги на своите членове; 

 » Силните страни отразяват вътрешните ресурси. Кооперативът би 
могъл да набележи как ефективно да използва силните си страни, 
за да подобри способността си да предлага услуги. Например 
кооператива може да използва своя квалифициран и компетентен 
персонал, за да предоставя услуги на своите членове; 

 » Слабостите подкопават капацитета на кооператива да предлага 
услуги. В тази връзка кооперативът трябва да разработи начини 
за справяне със своите слабости, за да подобри капацитета си за 
предоставяне на услуги; ако слабостите се изразяват в недостатъчна 
компетентност на персонала, кооперативът може да организира 

Продължителност:
45 минути

Продължителност:
45 минути
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подходящи дейности за обучение на персонала, за да подобри 
капацитета си да предлага услуги;

 » възможностите са външни положителни фактори, които могат да 
бъдат използвани, за да се подобри капацитетът на кооператива да 
предлага услуги. Например кооперативът може да се възползва от 
съществуването на изследователски център, за да получи достъп 
до съответните данни и да ги разпространи сред своите членове.

SWOT анализът може да изясни, че за някои услуги кооперативът има 
(или няма) сравнително предимство при директното предоставяне на 
услугата.
Моля, обърнете се към информацията в in-depth information sheet I5_
SWOT Analysis.
След това обяснение участниците могат да бъдат запознати със следната 
методология. Участниците са разделени в четири различни групи и 
всяка група избира определен case study (CS) и се фокусира върху една 
конкретна услуга. Групата извършва пълен SWOT анализ. Групите също 
трябва да помислят за стратегии/действия за справяне със слабости и 
заплахи (реалистични, конкретни действия).
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Т ЕМ АТ И Ч НО СЪД ЪРЖ А Н И Е N. 4

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 
НА КООПЕРАТИВА: 
СОБСТВЕНОСТ & КОНТРОЛ И 
ПРОЦЕС НА ГЛАСУВАНЕ

Обучителят представя основните характеристики на 
кооперативната организация, като се започне от общо 
представяне на кооперативната структура, виж In-depth 
information sheet (I6_Organization) и след това фокусиране 
върху темите за собствеността и контрола.

Кооперативите са толкова силни, колкото ги правят членовете 
им. Членовете трябва да са наясно с двойната си роля, както 
собственици, така и клиенти на кооператива  (in-depth information sheet 
(I7_Ownership&control). Участниците могат да симулират сесия за 
гласуване на изборния процес в кооператив. In-depth information sheet 
(I8_Election process)

Продължителност:
30 минути
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Т ЕМ АТ И Ч НО СЪД ЪРЖ А Н И Е N. 5 

ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАТИВИ

Как могат да бъдат пренесени тези понятия в 
селскостопанския и хранително-вкусовия сектори? 

Обучителят предоставя общ преглед на характеристиките 
на земеделските кооперативи  (in-depth information sheet 
I9_Agricultural cooperative overview)

След това може да се премине към описанието на различните видове 
земеделски кооперативи: можете да използвате slide (S2_Agricultural 
Coop) за кратко обяснение (моля, обърнете внимание, че слайдът трябва 
да бъде интегриран с конкретна информация за селскостопанското 
сътрудничество в референтната страна, т.е. данни за най-често 
срещаните типологии, селскостопански продукти и/или оборот). За да 
помогнете на учениците да разберат съществуващите различия и да 
получат преглед на различните видове селскостопански кооперативи в 
Европа, използвайте предоставените case studies (CS), choosing at least 
one case for each cooperative typology.
избирайки поне един случай за всяка типология на кооперативите. В 
края ще предоставите на учениците in-depth information sheet (I10_
Definition of the cooperative)  за селскостопанското сътрудничество в 
Европа за тяхна безплатна и лична употреба.

За да се подчертаят силните страни на модела на кооперация и 
особеностите, които го отличават от другите бизнес модели, предложете 
на класа упражнението  E3_(IN)come cooperative (виж инструкциите 
към файла) . 

Продължителност:
30 минути
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Администриране на въпросник или свободен дебат, като се започне от 
тези 3 въпроса:
 
1. Какво научихте по време на урока (семинара)? Какви поуки 
можете да извлечете?
 
2. Смятате ли, че тези инструменти са полезни за разбиране на 
модела за кооперативите?
 
3. Има ли нещо, което ви се стори особено интересно? Защо?
 
4. Продължителност: неограничено време, според времето, с което 
разполагате 
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Членове, работещи в 
кооператива

Той / тя е член на кооператива, като работи 
и в самата компания. Членовете,работещи в 
кооператива  установяват две правоотношения 
с кооператива: асоциативни и трудови.
Що се отнася до първия, работещите членове 
са “съсобственици”, което означава, че те са 
отговорни за представянето на компанията; 
това е, което ги отличава от нормалната 
връзка на зависимост в друг тип компания.

Трудовото правоотношение е допълнително 
и се установява чрез присъединяване към 
членското правоотношение или дори по-
късно.

Отстъпка

Отстъпката съответства на част от 
общия оперативен излишък (печалба), 
който идва от дейността, извършена с 
членовете. Отстъпката се разпределя между 
членовете, пропорционално на качеството 
и количеството на взаимния обмен 
(взаимоотношения), настъпили в кооператива 
през годината. Съществува съществена 
разлика между „отстъпка“ и „печалба“:

 » печалбата е положителната разлика 
в резултат на сравнението между 
всички приходи и всички разходи; 
заделя се за консолидиране на 
активите на кооперацията (социален 
капитал и резерви) и за насърчаване на 
устойчивостта.

 » отстъпката е дял от печалбата, който 
възниква в рамките на мутуалистичните 
отношения за дейността, извършвана 
от кооператива с членовете; неговото 
разпределение, както бе споменато 
по-горе, компенсира количеството и 
качеството на взаимния обмен.

Според различните типологии на 
сътрудничество (и следователно, в 
зависимост от установените взаимни 
отношения) отстъпката се предоставя от 
време на време:

 » връщането на членове на част от 
цената, платена за закупуване на услуги 
(потребителски кооперативи);

 » увеличаването на таксите на членовете 
за трансфер на стоки или услуги 
(преработвателни и маркетингови 
кооперативи);

 » увеличаването на възнаграждението 
за работата, извършена от членовете 
(работнически кооперативи).

Мутуалистична цел

КоопераТИВА е предприятие - под формата 
на компания - в което целта и основата на 
икономическото действие е задоволяването на 
нуждите на лицето (членовете): следователно 
кооператива се основава на общата воля на 
своите членове за защита на техните интереси 
като потребители, работници, производители 
и др.
Отличителният и обединяващ елемент на 
всеки тип кооператив - независимо от каквито 
и да било други отраслови разграничения 
- е обобщен в мутуалистичната цел; в 
зависимост от типологията на кооператива, 
тя се състои в осигуряване на работа на 
членовете или потребителски стоки или 
услуги при по-добри условия от тези, които 
биха получили на свободния пазар.

Напротив, крайната цел както на съдружията, 
така и на акционерните дружества е 
реализирането на печалба, която се получава 
при разпределението на печалбите.

6 ценности на кооператива 

Препратка към in-depth information sheet (I1)

К Л Ю Ч О В И 
ДУМИ
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Спомагателство и дивиденти от 
него 
Често спомагателството се определя като 
използване на кооператива от своите членове.

Спомагателството е дивидент или 
разпределение на нетната възвръщаемост, 
това означава че кооперативът плаща на 
своите членове или инвеститори. Дават се 
спомагателни дивиденти въз основа на част 
от печалбата, която бизнесът прави. След 
като тази сума се определя, ръководството 
изчислява дивидент според това колко всеки 
от тях използва услугите (спомагателствата) 
на кооператива. Нормативните документи 
за данък печалба разглеждат тези печалби 
по същество като надценка, която може да 
бъде върната на членовете и приспаднат от 
облагаемият доход на кооператива.

Нетна възвръщаемост или нетни икономии 
(печалба) представляват остатъчната сума 
след приспадане на разходите от приходите 
на кооператива.
Накратко:

 » Спомагателството и дивидентите от 
него са тези разпределения, платени от 
кооператива.

 » Спомагателните дивиденти се изплащат 
въз основа на част от печалбата, която 
бизнесът реализира.

 » Точният дивидент на членовете се 
получава въз основа на това колко всеки 
един член е използвал услугите на 
кооператива или колко от продуктите, 
които са закупили са от кооператива. 

 » Спомагателните дивиденти могат да се 
използват за намаляване на облагаемия 
доход на кооперативите ако отговарят на 
определени критерии. 

Спомагателството и дивидентите от него 
представляват по същество е нетната 
възвръщаемост сред  членовете, закупили 
стоки или услуги от кооператива. Като самото 
определение (спомагателство) предполага, че 
се изплащат спомагателни дивиденти на лица 
в резултат на членство в кооператива. Такъв 
пример може да се даде със семейства, които 
купуват хранителни стоки произведени от 
кооператива и в замяна на това получават 
доход (отстъпки) или кредит.

Капитал

Ще наричаме собствен капитал пряко 
инвестирани в кооператива пари.

Ролята на собственик, членуващ в 
кооператива изисква различен ангажимент 
и финансови финансови отговорности. 
Като собственици, членовете са основният 
източник на собственост (дялови) средства 
в кооператива. По този начин те трябва 
да инвестират в своите кооперативи, а не 
просто да се възползват от членството.
С други думи, членове, когато правят бизнес 
със други фирми осъществяват просто 
покупко-продажба, докато ако участват 
в кооператив освен да осъществяват 
покупко-продажби е необходимо да правят 
инвестиции.

Нетни доходи или нетни 
спестявания (печалби)

Чиста възвръщаемост или нетни спестявания, 
като печалби на кооператива са сумата, 
останала след като се приспаднат разходите 
от приходите.
Кооперативите обикновено използват 
термина „нетни спестявания“ вместо 
„печалба“. Това е така, защото терминът 
„Печалба“ е сумата пари,  които членовете 
генерират, спестяват притежават и използват 
от собствен бизнес.

Също така собствениците, членове на 
кооператива допринасят и осъществяват 
демократичен контрол върху капитала и 
получават дял от печалбата въз основа на
своето членство или използване на услугите 
на кооператива.

К Л Ю ЧОВ И 
ТЕРМИНИ:
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ЧАСТ 2Обща 
продължителност

4 часа и 15 
минути, до 
5 часа 
в зависимост от 

продължителността на

заключителната част 
(тематично съдържание 

N. 5)
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1. Да предостави набор от теоретични инструменти, но също 
така и практически дейности, които са достъпни и идват в 
подкрепа на тези, които искат да създадат земеделски кооператив; 

2. Да се разбере процеса на създаване на кооператив от нулата (как да 
се изготви бизнес план, финансов план или правните документи и т.н.); 

3. Да представи информация за маркетинговите кооперативи и 
бъдещето на кооперативите като цяло. Как трябва да изглежда един 
земеделски кооператив през века на скоростта и технологиите? Какви 
са пречките и рисковете? 

ЦЕЛИ 
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След изучаването на този модул, учениците ще: 

1. знаят как да създат и управляват земеделски кооператив 
2. разберат по-добре процеса на сдружаване, маркетинговия 
 компонент и работата в екип в земеделския кооператив 
3. бъдат наясно с компонента за управление на риска при 
 разработването на кооператив през 2020 г. 
4. разработят бизнес план 
5. имат достъп до помощ чрез заинтересовани страни, публични 
 органи, НПО и др. 
6. анализират икономическите и финансовите възможности 
 на пазара 
7. развиват финансов план 
8. разберат концепцията за устойчиво земеделие 
9. обяснят как се създава маркетингов кооператив 
10. обяснят как работи маркетинговия кооператив 
11. знаят предимствата и недостатъците на концепцията 
 за маркетингов кооператив.

РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ОБУЧЕНИЕТО
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Продължителност:
20 минути

Продължителност:
15 минути 

Т ЕМ АТ И Ч НО СЪД ЪРЖ А Н И Е N. 1 

РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН КООПЕРАТИВ:  
8 ОСНОВНИ СТЪПКИ

Тази глава започва с дейност, която съчетава теоретични 
и интерактивни методи. Дейността има за цел да осигури 
8 основни стъпки в подкрепа на тези, които искат да 
развият кооператив.

За теоретичното изложение, слайд (S1) ще се използва за предоставяне 
на преглед на всяка илюстрирана стъпка. В допълнение към 
презентацията, an in-depth information sheet (I1) ще се използва за 
представяне на цялостната картина на 8-те стъпки в развитието на 
кооператива. Информационният лист включва подробно описание на 
всяка стъпка, както и съвети, които ще бъдат полезни на практика.
В крайна сметка всяка стъпка е илюстрирана в информационния лист  
(I1) включва и контролни листа. Участниците ще бъдат посъветвани 
да вземат предвид информацията в контролния списък, когато 
организират своя план за земеделската кооперация, така че да имат 
ясна представа за предимствата, недостатъците и нещата, които трябва 
да подобрят.

След като приключат 8-те стъпки, участниците ще имат набор от 
полезни съвети (I1). След представянето на всеки от тях, те ще бъдат 
поканени да се групират и да обсъдят тези съвети (сесия за разбор), 
степента, до която те са използваеми, предвид тяхната област на 
дейност, както и да предложат други полезни съвети за бъдеща 
кооперация.

В края на тази дейност участниците ще имат възможността да изпълнят 
предизвикателство - Нека поговорим за земеделските кооперативи в 
социалните медии (exercise sheetE1), това е да се създаде страница 
във Facebook за въображаема кооперация, която те ще управляват в 
социалните медии. По този начин те ще подобрят креативността си, но 
също така ще се запознаят по-добре с използването на социалните мрежи 
при развитието на бизнес. На този етап подобно упражнение ще им 
бъде полезно, тъй като съобщенията, които публикуват, ще достигнат до 
бенефициентите / целевите групи от техния бизнес в социалните медии.

Продължителност: 
5 минути 
да се обяснят стъпките, 
които трябва да 
предприемат в къщи; в 
допълнение 

30 минути
в класната стая, за да 
анализират създадените 
от тях публикации и да 
се предостави обратна 
връзка
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Т ЕМ АТ И Ч НО СЪСД ЪРЖ А Н И Е N. 2

ОТ ВИЗИЯ КЪМ ДЕЙСТВИЕ: 

РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

Продължителност:
10 минути

В предишната дейност участниците вече са запознати с 
необходимостта от създаване на бизнес план, когато се 
говори за развитието на нов кооператив. Следователно в 
тази дейност те ще бъдат снабдени с начини и методи за 
изготвяне и проектиране на такъв бизнес план.

Дейността започва, като се обясни каква е целта и защо е необходим 
бизнес план за развитието на земеделски кооператив. Предварителната 
информация ще бъде представена с помощта на информационния лист 
(I2). В същото време обучителят ще представи „кратки насоки“ (I2) чрез 
които участниците ще могат по-добре да разберат какви са стъпките - 
накратко - при изготвянето на бизнес план, а също и кои са основните 
принципи, които те трябва да вземат предвид при изготвянето на 
успешен бизнес план. Тази дейност има за цел да ги подготви учениците 
да изготвят бизнес план като ги запознаят по-добре с основните стъпки 
при изготвянето му.

Следващата стъпка е да се представи на участниците пример за бизнес 
план, следвайки съответния шаблон  (I3): какви са разделите на даден 
план, а също и набор от съвети и препоръки, които да се вземат предвид 
при попълването на всеки раздел. След като участниците, с принос от 
обучителя, попълнят втората колона (I3) със съвети и препоръки те ще 
бъдат групирани в екипи от поне 5 човека като следва да  попълнят в 
специалното поле (I3) необходимата информация / идеи. В крайна сметка 
учениците ще изберат ръководител на екип, който ще представи бизнес 
плана, а останалите екипи ще могат да предоставят обратна връзка и 
да дадат допълнителни коментари, ако е необходимо. Освен това те 
ще бъдат представени в някои онлайн платформи на английски език, 
където участниците ще могат да разработят своите бизнес планове. Тези 
препоръки за уебсайтове могат да бъдат адаптирани според спецификата 
и достъпа на всяка участваща държава на националния език (I3).

Полезен ресурс може да бъде exercise sheet (E2) което предлага набор 
от интерактивни методи (използване на карти, поредица от бизнес 

Продължителност:
1 час
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модели и финансови планове и др.), за да се научат учениците как да се 
справят с отговорността, да се изправят пред пречките на развитието 
на такъв бизнес, но особено да прегледат какво са научили в този 
модул (тематично съдържание № 1 и № 2) по практически начин, чрез 
предложената интерактивна игра.

Продължителност:
45 минути
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Т ЕМ АТ И Ч НО СЪД ЪРЖ А Н И Е N. 3

МАРКЕТИНГОВ КООПЕРАТИВ

Продължителност:
15 минути 

След като научат повече подробности за основните 
стъпки при разработването на бизнес план, учениците 
ще получат информация и обяснения за това как 
работи отделен модел на кооператив - концепцията за 
маркетинговата кооперация. В тази връзка учениците ще 
имат възможност да обсъждат:

Каква е концепцията на маркетинговия кооператив? 
Как се създава маркетингов кооператив?

Полезен ресурс може да бъде презентацията за маркетингов 
кооператив (S2), която се състои от набор от обяснения (включително 
дефиниции), както и практически примери за кратко въведение. Също 
така, учениците могат да получат подробно описание на предимствата 
и недостатъците на маркетинговият кооператив (I4).
Също exercise sheet (E3) ще се използва като учениците ще гледат 
документалния филм и след това ще отворят дискусия за устойчивото 
земеделие, предимствата на кооперативите в общество без отпадъци. 
Теми като хуманното отношение към животните, технологиите и глада 
могат да бъдат включени по отношение на масовото земеделие и др., за 
да им се дадат повече примери в това отношение.
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Т ЕМ АТ И Ч НО СЪД ЪРЖ А Н И Е N. 4

КОЙ МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОМОЩ?

Продължителност:
10 минути

След като на учениците бъде представена основната 
информация и необходимите стъпки за развитието на 
земеделски кооператив, ще им бъдат предоставени 
начини, по които те могат да финансират бизнеса си и как 
могат да получат подкрепа на национално и европейско 
ниво, като се възползват от различни национални и 
европейски програми.

В тази връзка ще им бъдат описани различни концепции за финансиране 
на кооперация. За да помогне на учениците да разберат различни 
методи за финансиране, предоставените информация в sheet (I5) ще 
бъде използвана за подпомагане на кооперативите. Тези източници 
на финансиране могат да бъдат адаптирани / коригирани според 
спецификата и достъпа на всяка участваща държава на национално 
ниво и включени в информационния лист (I5). Препоръчително е 
всяка участваща държава да предложи набор от съответни източници 
на финансиране на местно и национално ниво в подкрепа на онези, 
които развиват кооператив.
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Т ЕМ АТ И Ч НО СЪД ЪРЖ А И Е N. 5

БЪДЕЩЕТО НА КООПЕРАТИВИТЕ

Продължителност:
15 минути

Продължителност:
1 час

Продължителност: 
свободно, 
според наличното 
време

За да разберат значението на кооперациите, учениците ще получат 
обяснения за различните аспекти на процеса на механизация в 
селското стопанство (I6) (със съответни определения за техниките за 
механизация: вертикално земеделие, промишлен мониторинг, прецизно 
земеделие, системи за глобално позициониране, технологичен 
напредък, реални приложения на интелигентните сензори).

Полезен ресурс може да бъде exercise sheet (E4) която предлага 
виртуална игра, чрез която студентите ще използват онлайн 
приложение, за да разберат по-добре свързани теми: управление 
на риска, производствен процес, устойчивост, а също и разликите 
между натуралното земеделие и голямото или средното земеделие. 
Упражнение (E4) предлага три такива виртуални игри и учениците 
могат да използват една или повече от тях по време на обучението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

След като тематичното съдържание в тази глава бъде обхванато, се 
препоръчва да се проведе брифинг сесия -  дебат - за полезността на 
този курс на обучение, за плюсовете и минусите и за плановете на 
учениците да развият земеделски кооператив. За улеснение, дебатът 
може да започне с тези три въпроса:
1. Какво научихте по време на този клас? Как си представяте 

бъдещето на земеделието?
2. Смятате ли, че тези инструменти са полезни за разбиране на 

кооперативния модел?
3. Има ли нещо, което ви е било особено интересно? Защо?
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Бизнес план
Бизнес планът описва подробно как 
кооператива определя целите си и как да 
ги постигне, а също така излага писмена 
карта за кооператива. Бизнес планът 
включва подробности относно участващите 
хора, дейността на кооператива, нейната 
организация, източниците на финансиране.

Бизнес излишъци
Излишъкът означава печалбата на бизнеса

Системи за глобално 
позициониране
Тези технологии позволяват свързването на 
събираните данни в реално време с точна 
информация за местоположението, което 
води до ефективна манипулация и анализ 
на големи количества геопространствени 
данни. Базираните на GPS приложения 
в прецизното земеделие се използват за 
планиране на ферми, картографиране 
на полета, вземане на проби от почвата, 
насочване на трактори, разузнаване на 
реколтата, приложения с променлива 
скорост и картографиране на добива. GPS 
позволява на земеделските производители 
да работят при условия на ниска видимост 
като дъжд, прах, мъгла и тъмнина.

Индустриален мониторинг
Системи за наблюдение и контрол в селското 
стопанство, използващи интелигентни 
сензорни техники

Интелигентно земеделие
Този вид селско стопанство се основава 
на няколко прости правила: да насърчава 
устойчив растеж, да подобрява здравето и 
качеството на живот на хората, да се грижи 
за природата и да не оставя никого зад себе 
си.

Маркетингов кооператив
Маркетинговият кооператив е организация, 
притежавана и управлявана от група 
фермери, които произвеждат подобни 
продукти и популяризират или продават 
продуктите си, докато продават свои 
собствени. Продуктите могат да се допълват 
или да имат различни сезонни цикли.

Прецизно земеделие (ПЗ)
ПЗ е подход за управление на цяла ферма, 
използващо информационни технологии, 
данни за сателитно позициониране (GNSS), 
дистанционн о наблюдение и събиране на 
проксимални данни. Тези технологии имат 
за цел да оптимизират възвръщаемостта на 
суровините, като същевременно намаляват 
въздействието върху околната среда. 
Преразглеждат се най-съвременните ПЗ за 
обработваеми земи, трайни насаждения и 
в рамките на млекопроизводството, главно 
в европейския контекст, заедно с някои 
икономически аспекти от приемането на ПЗ.

Умни сензори в земеделието
Използвайки интелигентни селскостопански 
сензори за наблюдение на състоянието на 
посевите, фермерите могат да определят 
точно колко пестициди и торове трябва 
да използват, за да постигнат оптимална 
ефективност.

Вертикално земеделие
Вертикалното земеделие е практиката да се 
произвежда храна на вертикално наклонени 
повърхности. Вместо да отглежда зеленчуци 
и други храни на едно ниво, като например 
на поле или в оранжерия, този метод 
произвежда храни във вертикално подредени 
слоеве, които обикновено се интегрират 
в други структури като небостъргач, 
контейнер за превоз или преназначен склад.

КЛЮЧОВИ 
ДУМИ
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