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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. (1) Кооперация ПК”СОЛИДАРНОСТ- 1918” е доброволно сдружение на 
физически лица, с променлив капитал и променлив брой членове, които на основата на 
кооперативните принципи и ценности осъществяват съвместна търговска дейност за 
задоволяване на своите икономически, социални и културни интереси. 

(2) Кооперацията е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. 
Севлиево  ул. „Никола Генев”   № 38 

(3) Кооперацията е с предмет на дейност: търговия,обществено 
хранене,хотелиерство,туризъм,производство на стоки. Извършване на услуги-
транспортни,битови и други видове.  Производство, изкупуване, преработка и 
заготовка на селскостопанска продукция, пчеларство, гъсковъдство, 
зайцевъдство,овцевъдство,събиране на билки, диворастящи плодове,вторични 
суровини и други .Взаимоспомагателна дейност. 

(4) Кооперацията е член на Кооперативен съюз РКС”Подем” гр.Севлиево със 
седалище и адрес на управление гр. Севлиево  ул.”Стоян Бъчваров”   №  4 и чрез него 
на Централния кооперативен съюз. 

(5) За целите на този устав и за краткост Кооперация ПК„Солидарност-1918” 
гр.Севлиево ще бъде наричана „кооперацията”. 

 

Чл. 2. Кооперация ПК„Солидарност-1918” гр.Севлиево се представлява от 
председателя. 

 

Чл. 3. Кооперацията осъществява своята дейност при спазване разпоредбите на 
приложимото българско и международно законодателство, разпоредбите на този устав, 
решенията на своите органи и решенията на органите на съюза, в който членува, както 
и на Централния кооперативен съюз. 

 

Чл. 4. Основната функция на кооперацията е да работи и съдейства за 
задоволяване интересите на своите членове, като: 

1. осъществява търговска, социална, културна и друга дейност; 
2. разработва планове, програми и стратегии за развитие на своите дейности, 

съобразени с общата кооперативна политика, стратегии и програми, приети от 
Централния кооперативен съюз; 

3. стопанисва и управлява имуществото си, в интерес на своите членове; 
4. участва активно в единния кооперативен пазар и кооперативните търговски 

дружества за осигуряване на ефективни доставки на стоки и услуги за своите членове; 
5. организира и подпомага обучението и квалификацията на своите кадри; 
6. съдейства на специализирания финансово-контролен орган към Централния 

кооперативен съюз при осъществяване на неговите функции; 
7. осъществява и други функции за задоволяване интересите на своите членове. 
 

Чл. 5. (1) Кооперацията не изпълнява основната си функция, когато деформира 
своята кооперативна идентичност, не спазва членските си задължения, нарушава 
Закона за кооперациите и настоящия устав. В този случай кооперативният съюз, в 
който тя членува, или Централният кооперативен съюз могат да отправят чрез своя 
управителен съвет искане до управителния съвет на кооперацията за свикване на 
извънредно общо събрание в 14-дневен срок от постъпване на искането.  

(2) В случаите по ал. 1 кооперативният съюз или Централния кооперативен съюз 
предлага на управителния съвет на кооперацията да приеме и реализира краткосрочна 
оздравителна програма 

 



Глава ІІ 
ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Раздел І 
Възникване на членството 

 

Чл. 6. Минималният брой член-кооператори в кооперацията е седем физически 
лица. 

 

Чл. 7. (1) Член на кооперацията може да бъде всяко физическо лице, което е 
навършило 16 години и не е поставено под  запрещение.  

(2) Едно лице може да членува в повече от една кооперация. 
Чл. 8. (1) Кандидатът за член на кооперацията подава писмена молба до 

управителния съвет, с която декларира, че е запознат с разпоредбите на устава на 
кооперацията и е съгласен с тях. В молбата задължително се посочва размерът на 
дяловата вноска, с която кандидатът ще участва в дяловия капитал на кооперацията. 

(2) Молбата се завежда във входящ дневник и се разглежда на първото заседание 
на управителния съвет след постъпването й. По изключение тя може да се разгледа и на 
второто заседание, ако първото се е състояло преди да са изтекли 14 дни от 
постъпването й. 

(3) Членството в кооперацията възниква от датата на решението на 
управителния съвет и подлежи на утвърждаване от общото събрание на следващото му 
заседание. 

(4) Общото събрание разглежда решенията на управителния съвет по 
подадените молби за членство. Когато кандидатът за член присъства на заседанието, 
той няма право да гласува при вземане на решение за неговото членство.  

(5) Отказът на Управителния съвет за приемане на нов член подлежи на 
обжалване пред общото събрание. Искането за отмяна следва да бъде направено в 14-
дневен срок от датата на вземане на решението или получаване на писмено 
уведомление за взетото решение. Ако отказът бъде отменен, кандидатът се смята за 
приет от деня на решението на общото събрание. 

(6) Когато е пропуснат срока по ал. 5 или отказът е потвърден от Общото 
събрание, нова молба за членство може да се подаде най-рано след шест месеца, 
считано от датата на получаване на уведомлението по ал. 5, съответно от датата на 
провеждане на общото събрание.  

 

Чл. 9. За удостоверяване членството на член-кооператорите се издава членска 
книжка по образец, утвърден от управителния съвет на Централния кооперативен съюз. 

 

Чл. 10. (1) Кооперацията води Книга на членовете, в която те се вписват по реда 
на тяхното приемане. 

(2) Член-кооператорите се вписват в Книгата на членовете със следните данни: 
1. трите имена и ЕГН; 
2. постоянен и настоящ адрес; 
3. дата на решение на Управителния съвет за възникване и дата на решение на 

Общото събрание за утвърждаване на членството; 
4. номер на партидата и номер на членската книжка с дата и година на 

издаването й; 
5. размер, срок и дата на внасяне на встъпителната вноска; 
6. вид, размер, срок и дата на внасяне на дяловата вноска;  
7. вид, размер, срок и дата на внасяне на допълнителни и целеви вноски; 



8. вид, размер и дата на внасяне на средства, предоставени на кооперацията от 
член-кооператора под формата на заем; 

9. дивиденти и лихви по предоставени заеми; 
10. дата и основание за прекратяване на членството. 

 

Раздел ІІ 
Права и задължения на членовете 

 

Чл. 11. (1) Членът на кооперацията има право: 
1. да участва и да се ползва от нейната дейност; 
2. да участва и гласува в общото събрание на кооперацията лично или чрез 

писмено упълномощен от него друг член на кооперацията; 
3. да бъде избиран и да номинира други членове за избиране в органите на 

кооперацията и на кооперативния съюз, в който тя членува; 
4. да иска информация от органите на кооперацията за изпълнението на 

приетите решения и по въпроси, засягащи неговите интереси и интересите на 
кооперацията; 

5. да получава дивиденти;  
6. да получи дяловата си вноска, допълнителните и целеви вноски, 

предоставените заеми и припадащите се дивиденти и лихви при прекратяване на 
членството си по реда на чл. 14 от Закона за кооперациите; 

7. на достъп за справки до книгата на членовете; 
8. да бъде уведомяван за свикването и провеждането на селищните събрания, 

когато има такива, и на общото събрание на кооперацията; 
9. да бъде награждаван с отличия на кооперативния съюз, в който кооперацията 

членува, и на Централния кооперативен съюз в съответствие с приетите за целта 
правилници. 

10. Да иска отмяна на незаконните и противоуставни решения на органите на 
кооперацията. 

(2) Членът на кооперацията, предоставил с договор за ползване земеделска земя 
и/или земя от горския фонд, запазва собствеността си върху земята в реални граници, 
като има право да получава рента за предоставената земя. Част от рентата може да бъде 
получавана в натура като земеделска продукция, ако това е записано в договора с 
кооперацията. 

 

Чл.12. (1) Членът на кооперацията е длъжен: 
1. да спазва Закона за кооперациите и настоящия устав; 
2. да изпълнява решенията на органите на кооперацията, на кооперативния 

съюз, в който тя членува и на Централния кооперативен съюз; 
3. да внесе определените в устава встъпителна, дялова и други вноски в 

посочените за това срокове; 
4. да съдейства за постигане целите на кооперацията, като спазва необходимата 

кооперативна дисциплина и прилага на практика кооперативните принципи и ценности; 
5. да участва редовно в заседанията на общото събрание и другите органи на 

кооперацията, когато е избран за техен член; 
6. да участва активно в дейността на кооперацията, както и да прави покупки и 

ползва услуги, предоставени от нея и от единния кооперативен пазар; 
7. да предоставя на кооперацията или на други кооперативни организации от 

системата на Централния кооперативен съюз за изкупуване земеделска продукция, 
билки и други, когато произвежда или събира такива; 

8. да не уврежда интересите на кооперацията; 



9. Да работи активно за привличане на нови членове и активно да участва в  
работата на кооперацията. 
 

Раздел ІІІ 
Дисциплина и отговорност 

 

Чл. 13. (1) При неизпълнение на някои от задълженията по чл. 12 от този устав, 
на член-кооператора могат да се направят бележка или предупреждение за изключване. 

(2) Бележката и предупреждението за изключване се правят от управителния 
съвет на кооперацията. 

 

Чл. 14. (1) Член на кооперацията може да бъде изключен, когато нарушава 
закона, устава и решенията на нейните органи, както и когато с действията или 
бездействието си уврежда интересите на кооперацията или на съюза, в който тя 
членува. 

(2) Изключването става по решение на общото събрание въз основа на 
направено предложение от управителния съвет. Предложението на управителния съвет 
за изключване се разглежда като първа точка от дневния ред на общото събрание. 

(3) Предложеният за изключване член на кооперацията се поканва писмено да 
присъства при вземане на решението и може да даде писмени или устни обяснения 
пред общото събрание. Той не гласува при вземане на решението за неговото 
изключване. 

 

Раздел ІV 
Прекратяване на членството и имуществени последици 

 

Чл. 15. (1) Членството в кооперацията се прекратява при: 
1. напускане; 
2. изключване; 
3. смърт на член-кооператора; при смърт на член-кооператора,членството не се 

прекратява,ако неговите правоприемници подадат молба за членство и бъдат приети.В 
този случай наследените вноски се разпределят между наследниците,съобразно 
наследствените им дялове или по споразумение между тях.   

4. заличаване на кооперацията, освен в случаите на преустройство. 
(2) Напускането се извършва с едномесечно предизвестие до управителния съвет 

на кооперацията. 
(3) При изключване членството се прекратява от датата на решението на общото 

събрание. 
(4) Прекратяването на членството поради заличаване на кооперацията става от 

датата на вписване на съдебното решение в търговския регистър. 
 

Чл. 16. (1) Бившите членове на кооперацията или техните наследници имат 
правото да получат внесените дялови, допълнителни и целеви вноски, припадащият се 
дивидент и предоставените заеми с лихвите по тях. 

(2) Изплащането на вноските, дивидента, заемите и лихвите се извършва в 
шестмесечен срок след приемане на годишния финансов отчет и ако бившите членове 
са погасили всички свои задължения към кооперацията. В случай на непогасени 
задължения се извършва прихващане с вземанията. 

(3) Срока за получаване на дяловата вноска е 5 години, а за получаване на 
дивидента – 3 години.  

 
Глава ІІІ 



ОРГАНИ НА КООПЕРАЦИЯТА 
 

Чл. 17. Органи на кооперацията са:  
1. общо събрание; 
2. управителен съвет; 
3. председател; 
4. контролен съвет. 
 

Раздел І 
Общо събрание 

 

Състав на общото събрание 
 

Чл. 18. (1) Общото събрание е върховен орган на кооперацията и се състои от 
всички нейни членове.  

(2) Когато съставът на общото събрание е повече от 200 членове, то може да се 
замества от събрание на пълномощници. 

(3) Събранието на пълномощниците има всички права на общото събрание. 
(4) Конкретният брой на пълномощниците в общото събрание се определя от 

управителния съвет на кооперацията по норма на представителство, определена на база 
брой на член-кооператорите към 31 декември на предходната година, но не може да 
бъде по-малък от 70. 

(5) За пълномощници се избират членове на кооперацията, които към  
31 декември на предходната година отговарят на следните критерии: 

1. имат най-голям обем покупки и ползвани услуги от търговските и други 
обекти на кооперацията; 

2. предоставили са на кооперацията за изкупуване най-голям обем продукция; 
3. редовно са внесли определените дялова и други вноски, съгласно този устав 

и решенията на общото събрание; 
4. имат поне една година членство в кооперацията. 
 

Чл. 19. (1) Пълномощниците в общото събрание на кооперация, която обхваща 
няколко населени места, махали и квартали, се избират на селищни събрания на 
членовете. 

(2) Селищното събрание се състои от членовете на кооперацията, които живеят в 
даденото населено място, махала или квартал. 

(3) Управителният съвет на кооперацията информира селищните събрания за 
данните, необходими за прилагане на критериите по ал. 5 на предходния член и за броя 
на пълномощниците, които трябва да изберат.  

(4) Селищните събрания избират пълномощници за общото събрание на 
кооперацията най-късно до 10.03. с явно гласуване и въз основа на определената от 
управителния съвет норма на представителство. 

 Чл. 20. (1) Пълномощниците упражняват своя мандат до деня на избирането на 
пълномощници за следващото редовно общо събрание на кооперацията. 

 
 

Право на глас 
 

Чл. 21. Всеки член има право на един глас в общото събрание на кооперацията, 
независимо от размера на дяловата си вноска, освен в случаите, когато е упълномощен 
да представлява друг член въз основа на писмено пълномощно. Един член-кооператор 
може да представлява само един  друг член на кооперацията. 

 



Правомощия на общото събрание 
 

Чл. 22. (1) Общото събрание на кооперацията: 
1. приема, изменя и допълва устава; 
2. определя броя на членовете на управителния и на контролния съвет и ги 

избира и освобождава с тайно гласуване; 
3. избира и освобождава председателя с явно гласуване;  
4. избира пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който 

кооперацията членува; 
5. освобождава от отговорност председателя на кооперацията и членовете на 

управителния и контролния съвет; 
6. определя регистриран одитор, когато годишният финансов отчет на 

кооперацията подлежи на независим финансов одит; 
7. одобрява отчета на управителния съвет за годишната дейност, приема 

годишния финансов отчет на кооперацията, одиторския доклад и разпределението на 
печалбата, след изслушване заключението на контролния съвет; 

8. одобрява отчета на контролния съвет; 
9. определя средствата за дейността на контролния съвет на кооперацията; 
10. взема решение за членуване и за прекратяване на членството в кооперативни 

съюзи; 
11. взема решение за образуване или участие на кооперацията в кооперативни 

търговски дружества; 
12. одобрява основни насоки за развитие на кооперацията и програмата за 

управление на председателя; 
13. утвърждава решенията на управителния съвет за приемане на нови членове; 
14. изключва членове; 
15. отменя решения и действия на другите органи на кооперацията, които 

противоречат на Закона за кооперациите и на този устав; 
16. взема решения за преустройство и прекратяване на кооперацията и за 

обявяването й в ликвидация; 
17. опрощава парични задължения към кооперацията и отсрочва или разсрочва 

изпълнението им; 
18. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на 

кооперацията и с вещни права върху тях; 
19. взема решение за събиране на допълнителни и целеви парични вноски от 

членовете на кооперацията. 
(2) Общото събрание обсъжда и взема решения и по всички други въпроси, 

свързани с кооперацията и нейната дейност, дори когато законът или този устав не 
предвиждат изрично това. 

 

Свикване на общото събрание 
 

Чл. 23. (1) Общото събрание на кооперацията се свиква от управителния съвет с 
писмена покана, отправена до членовете на кооперацията (пълномощниците), най-
малко 14 дни преди провеждането му. В поканата задължително се вписват ясно, 
изчерпателно и недвусмислено въпросите от дневния ред, датата, часът и мястото на 
провеждане на събранието. Не се допуска в поканата да се вписва точка “Разни”. 

(3) Поканата се връчва на членовете (пълномощниците) лично срещу подпис или 
се изпраща по пощата препоръчано с обратна разписка.  

 

Чл. 24. (1) Общото събрание на кооперацията не може да взема решения по 
въпроси, които не са вписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание. 



(2) Общото събрание може да взема решения по въпроси, които не са вписани в 
поканата, ако в него участват всички членове (пълномощници) и те са съгласни с това. 
Такива въпроси се включват в дневния ред като последна точка. 

(3) В общото събрание на кооперацията могат да вземат участие с право на 
съвещателен глас представители на кооперативния съюз, в който кооперацията 
членува, и на Централния кооперативен съюз. 

 

Чл. 25. (1) Общото събрание на кооперацията се свиква : 
1. редовно – веднъж в годината, до края на месец март, на което се отчита 

дейността за предходната година; 
2. извънредно – по решение на управителния съвет, както и по искане на 

контролния съвет, на председателя на кооперацията или на управителния съвет на 
кооперативния съюз, в който кооперацията членува, или на Централния кооперативен 
съюз. 

(2) Искането по т. 2 на предходната алинея се отправя до управителния съвет на 
кооперацията. Той е длъжен да свика извънредното общо събрание в 14-дневен срок от 
постъпване на искането.  

Кворум и вземане на решение от общото събрание 
 

Чл. 26. (1) Общото събрание на кооперацията е законно и може да взема 
решения, ако присъстват повече от половината членове (пълномощници), а за 
изменение или допълнение на устава, преустройство и за ликвидация на кооперацията, 
за избор на председател и на членове на управителния и на контролния съвет и за 
придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях – ако 
присъстват повече от две трети от членовете (пълномощниците). 

(2) Ако не се явят необходимият брой членове (пълномощници), събранието се 
провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите, като същото има 
право да взема решения по всички въпроси от дневния ред, включително и за избиране 
на председател, управителен съвет и контролен съвет. 

 

Чл. 27. (1) Решенията на общото събрание на кооперацията се вземат с 
мнозинство от повече от половината присъстващи членове (пълномощници). 

(2) Решенията на общото събрание по чл. 22, ал. 1, т.т. 1, 17, 18, 19 и 20 се вземат 
с мнозинство две трети от присъстващите членове (пълномощници). 

(3) Когато при приемане на решение за избор на председател на кооперацията  
никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда нов избор 
между двамата кандидати, получили най-много гласове. При новия избор кандидатът, 
получил по-голям брой гласове се смята за избран за председател. 

(4) Гласуването на общото събрание е явно, освен при вземане на решения по чл. 
22, ал. 1, точка 2 . 
                  Чл. 28. (1) Общото събрание се открива от председателя на кооперацията.  

(2) По предложение на откриващия, общото събрание избира председателстващ 
и протоколчик на събранието. 

(3) Председателстващият обявява дневния ред и прави предложение за избиране 
на органи на общото събрание: 

1. Комисия по пълномощията; 
2. Комисия по проекта за решения; 
3. Комисия по приемане, изменение и допълнение на устава; 
4. Комисия по предложенията за избор; 
5. Комисия по провеждане на изборите. 



(4) Съставът на комисията по т. 5 на предходната алинея се избира след 
приключване на номинациите за избор на органи на кооперацията. 

(5) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва 
от председателстващия заседанието и от протоколчика. Взетите решения задължително 
се вписват в протокола и се прочитат в края на заседанието. В протокола се описват 
точно направените предложения, от кого са направени и мнозинството, с което са 
приети решенията. Посочват се също така и броя на гласувалите „за”, “против” и 
“въздържали се”. 

(6) Председателят на кооперацията отговаря за редовното водене на протоколите 
за заседанията на общото събрание. Протоколите се съхраняват съгласно действащото 
законодателство. 
 


