
COOPERATIVE EDINSTVO 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Village of Komoshtitsa, 

Yakimovo Municipality, 

Montana district 

BULGÁRIA 

 
Jogi szervezeti forma 
Mezőgazdasági szövetkezet 

 
Weboldal link 
- 

Kapcsolat 
Telefon: +359 879213251 

E-mail: Sk_edinstvo@abv.bg 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
- 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
1992 

 
Leírás/fő tevékenységek 
A szövetkezet növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik. 

A szövetkezet 2800 hektáron termeszt takarmányt (búzát, árpát, repcét, napraforgót, 

kukoricát és lucernát) a 700 állatból (szarvasmarha és juh) álló állománynak.  

A szövetkezet a génmegőrzéssel foglalkozó bolgár tenyésztőszövetség tagja, ezért az 

állatok szelekcióját is végzi. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
930 tag tőkerészesedéssel és a szövetkezetbe bevitt földterülettel. 

 

Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A szövetkezet termelése teljes egészében Komoshtitsa község területén történik; 

Piacok: a szövetkezet vevői az ország minden részéről érkező cégek. 

A szövetkezet bevételei a mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a kapott 

támogatásokból származnak. 

 
Bevételek 
A szövetkezet bevételei a mezőgazdasági termékek értékesítéséből és a támogatásokból 

tevődnek össze. 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A szövetkezet tulajdonosi körét 930 tag alkotja. Valamennyien a közgyűlésen jogosultak 

maguk közül felügyelő bizottságot, igazgatótanácsot és elnököt választani. Az így 

megválasztott döntéshozók hivatali ideje 4 év. A legfontosabb döntéseket az 

igazgatótanács előterjesztése alapján a Közgyűlésen hozzák meg. A szövetkezetnek 84 

dolgozója van. 

 
Szavazási folyamat 
A szövetkezetben a döntéseket a tagok együttesen hozzák meg. A határozatokat 2/3-os 

többséggel fogadják el. 

 
A tagság előnyei 
A szövetkezet által kínált földbérleti díj a legmagasabb a régióban; minden szövetkezeti 

tag visszatérítésben részesül a szövetkezet alaptőkéjéhez való hozzájárulása után; 

minden nyugdíjas korú szövetkezeti tag fejenként 50 bolgár levát kap a karácsonyi 

ünnepekre. 



IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

Közgyűlés, 3 tagú felügyelőbizottság, és a szövetkezet vezetője, az elnök. 

A szövetkezet legfőbb irányító szerve a Közgyűlés, amely valamennyi tag részvételével 

jogokat és útmutatást ad az igazgatótanácsnak az év közbeni tevékenységéhez. 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatótanács 7 főből áll. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

4. ALAPELV. AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
 
 
 
 
 
5. ALAPELV: OKTATÁS, 
KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 
6. ALAPELV. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÖVETKEZETEK KÖZÖTT 
 
7. ALAPELV:  
A KÖZÖSSÉGÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉG 
 

 
Ahogyan a szövetkezet társadalmi tevékenységénél 

fentebb említettük, a szövetkezet gondoskodik tagjai 

ellátásáról. Ezt bizonyítják a rendkívül rászoruló 

szövetkezeti tagok időskori juttatásai, a féláron történő 

ételosztás a magányos, beteg és idős szövetkezeti 

tagoknak. A szövetkezet pénzzel is segíti a falu 

fenntartását (városháza, kultúrház), illetve a knezsai 

kukoricakutató intézetet is. 

 

A szövetkezet pénzeszközöket különít el a jelenlegi 

vagy leendő munkatársak képzésére. Mindez segít a 

közösségnek tartósan fennmaradni. 

 

A legtöbb bulgáriai szövetkezet tagja a Bolgár 

Mezőgazdasági Szövetkezetek Országos Szövetségének, 

nem kivétel ez alól az Edinstvo szövetkezet sem. 

 

A szövetkezet szolgáltatások nyújtását, illetve a 

termékek értéknövelését végzi, és környezetbarát 

gyakorlatokat alkalmaz. 

Például, a szövetkezet állatjólléti gyakorlata olyan 

elemeket foglal magában, mint: 

 állandó hozzáférés a szabad terekhez az 

állattenyésztésben; 

 megfelelő legeltetés az állatok táplálkozási és 

viselkedési szükségleteinek kielégítésére; 

 a követelményeknek megfelelő istállók; 

 alacsony állatsűrűség. 

A szövetkezet foglalkozik állati eredetű hulladékok 

újrahasznosításával és egyéb mezőgazdasági 

melléktermékek (pl. olajok, gyógyszerek, 

fertőtlenítőszerek, szennyvíziszap) szakszerű 

tárolásával is. 
 


