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Уставът на Европейското 
кооперативно дружество: 

q Създава предимства на 
кооперациите 

q Гарантира еднакви условия  за 
конкуренция с традиционните 
капиталови дружества ? 



Всички заедно можем повече! 

 член-кооператори 
 

 кооперации 

 регионални кооперативни съюза 
 

  заети в системата 
 

 основна дейност 

153 000 
 

805 
34 

10 300 
Търговия 

Централен кооперативен съюз обединява 
и представлява: 

Слайд 3 
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Учредяване на 
Европейско кооперативно дружество 
със седалище гр. София, България 

Слайд 4 
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България изпълни своите ангажименти за 
хармонизиране на националното кооперативно 

законодателство с европейското  

Регламент (ЕО) 
№ 1435/2003  

 

Закон за изменение и 
допълнение на Търговския 

закон  

Допълване на Закона за 
кооперациите  

Нова Глава Втора а 
Европейско кооперативно 

дружество 

Слайд 5 



    Централен кооперативен съюз, България 

Всички заедно можем повече! 

Регламент (ЕО) № 1435/2003 г.: 
q Сложен  
q Множество препратки към 
националното законодателство – 
правна несигурност по 
отношение на това кое 
законодателство е приложимо 
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Препратки на Регламент (ЕО) № 1435/2003 г. 
към Закона за кооперациите: 

q Учредяване на дружеството 
q Приемане на кооперативните принципи и 
цели 

q Променлив капитал и брой на членовете 
q Равенство на гласовете при вземане на 
решение: запазване на принципа “един 
човек – един глас” 

q Свикване и провеждане на общото събрание 
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Препратки на Регламент (ЕО) № 1435/2003 г. 
към Търговския закон: 

Минимален капитал за учредяване на: 
q Европейско кооперативно дружество (SCE)  – 30 000 евро 
q Акционерно дружество (АД)      – 25 000 евро 
q Дружество с ограничена отговорност (ООД) –          1 евро 
 
Такса за вписване в търговския регистър: 
q Европейско кооперативно дружество (SCE)  –     480 евро 
q   Акционерно дружество (АД)      –     230 евро 
q   Дружество с ограничена отговорност (ООД) –       80 евро 
q   Кооперация – не се дължат такси 
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Препратки на Регламент (ЕО) № 1435/2003 г. 
към Търговския закон: 

 

Дяловете: 
q Имат номинална стойност 
q Могат да бъдат установени в различни категории, 
класове и групи 

q Могат да бъдат прехвърляни 
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Препратки на Регламент (ЕО) № 1435/2003 г. 
към Търговския закон: 

 

Система за управление: 
q Едностепенна  
q Двустепенна 
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Съгласно българското законодателство: 
 
Европейското кооперативно дружество има  
смесен характер – съчетава чертите на 
капиталовото дружество и кооперацията. 
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Липса на достатъчна информираност на 
обществото относно  
характера и целите на Европейското 
кооперативно дружество 
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Европейското кооперативно дружество: 

q  Потвърждаване на 
нашата съпричастност 
към кооперативното 
движение 

q  Придобиване на нов 
европейски имидж 

q  Навлизане на пазари, на 
които обединената марка 
е по-търсена от 
националната 

q  Неразбираемо 

q  Трудно приложимо 

q  Не се отличава 
съществено от 
традиционните правни 
форми 

+ - 
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За да постигне целите си Уставът на Европейското 
кооперативно дружество трябва:  

q Да бъде опростен 
q Да предлага по-добро регулиране на членствените 
отношения и управлението 

q Да създава реални възможности за конкурентно 
функциониране 

q Да създава специфични предимства 

   + 
q По-добро хармонизиране на законодателството 
q Единен устав за кооперациите 
q Единни стандарти и критерии за марката КООП  -СООР 
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БЛАГОДАРЯ  
 

ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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