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Проект!

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ
/Обн., ДВ, бр.113 от 1999 г., изм. бр.92 от 2000 г. и бр.98 от 2001 г./

§1. В чл.1, изречение първо думите �търговска дейност" се заменят с �търговска,
социална и културна за задоволяване на интересите си".

§2. Създава се чл.1 а:
�Подпомагане и насърчаване на държавата
Чл.1а. Държавата подпомога и насърчава кооперациите чрез данъчни, кредитно-

лихвени, митнически и други икономически облекчения."
§3. В чл.2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1, изречение второ, след думата �избира" се добавят �председател на

кооперацията".
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал.З:
а) в т.З думата �правомощия" се заменя с �права и задължения";
б) създава се т.5а:
�5а. реда за предоставяне на земеделска земя за обработване;"
§4. В чл.З се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1:
а) в т.З думите �управителния съвет" се заменят с �кооперацията";
б) в т.4 след думата �съдимост" се добавят �на председателя и". 2. В ал.2, т.1
думите �на управителния съвет" се заличават. §5. В чл.8 се правят следните
допълнения:
1. В ал.2 се създава изречение второ: �При неутвърждаване на решението

членството се прекратява от деня на събранието."
2. В ал.5 след думите �членството му" се добавят �основанията за прекратяване,

както вида и".
§6. В чл.9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1:
а) в т.З накрая се добавят думите �и в органите на кооперативните съюзи";
б) а т.7 думите �дела си" се заменят с �дяловата си вноска". 2. Създава се ал.З:
�(З) Членът на кооперация предоставил земеделска земя за обработване има

право:
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1.да запази собствеността върху земята в реални граници;
2. да получава рента;
3.да получава част от рентата или от трудовото си възнаграждение в натура като

земеделска продукция."
§7. В чл.12, ал.З, накрая се поставя запетая и се добавят думите �освен ако в

устава е предвидено друго".
§8. В чл.14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Бившите кооператори или наследниците им имат право на внесените дялови,

допълнителни и целеви вноски, на припадащия се дивидент, както и на заемите,
предоставени на кооперацията по реда на чл.31, ал.6, включително припадащите се
лихви. Вноските, дивидента, заемите и лихвите се изплащат на бившите кооператори
или на наследниците им след приемане на годишния счетоводен отчет или след
уговорения срок, ако има такъв и ако са погасили всички свои задължения към
кооперацията. В случай на непогасени задължения може да се извърши прихващане с
вземанията им."

2. В ал.2 думата �дела" се заменя с �дяловата вноска". §9. В чл.15 се правят
следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
�(З) Пълномощниците по ал.1 упражняван своя мандат до деня на избирането на

пълномощници за следващото редовно събрание на кооперацията."
2. Досегашната ал.З става ал.4 и в нея:
а) в т.2 след думата �избира" се добавя �и освобождава";
б) създават се т.2а и 26:

�2а. избира и освобождава председателя на кооперацията;
2б. избира пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който

членува кооперацията;"
в) в т.4 думите �определен прокурист" се заменят с �прокуристи";
г) в т.5 думите �баланса и разпределението на общия доход" се заменят с

�годишния финансов отчет на кооперацията и разпределението на печалбата";
д) в т.7 думите �и търговски дружества" се заменят с �междукооперативни

предприятия и чуждестранни сдружения";
е) в т.8 думите �годишния счетоводен отчет" се заменят с �основни насоки за

развитие на дейностите";
ж) създава се т.8а:
�8а.определя средствата за дейността на контролния съвет на кооперацията;"
з) създават се т. 17 и 18:
�17.освобождава от отговорност председателя на кооперацията и членовете на

управителния и контролния съвет;
18. избира в трудово-производителните кооперации комисия за социалната

дейност;"
3. Създава се ал. 5:
�(5) Уставът може да предвиди и избиране от общото събрание по реда на ал.4, т.2

на подгласници за попълване на състава на управителния и контролния съвет на
кооперацията."

4. Досегашната ал.4 става ал.6.
§10. Чл. 16 се изменя така:;
�Свикване              :
Чл.16.(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана,

разгласена по ред, определен в устава, най-малко десет дни преди деня на провеждането
му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът
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и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси,
невписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание. Управителният съвет
осигурява достъп на всички членове на общото събрание до подлежащите на обсъждане
материали.

(2) Общото събрание може да взема решения по въпроси, невписани в поканата,
ако в него участват всички членове /пълномощници/ и те са съгласни с това. Такива
въпроси се включват в дневния ред в началото на заседанието.

(3) Общото събрание се свиква:
1. редовно - веднъж в годината, до края на месец април, на което се отчита

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

контролния съвет, на една трета от членовете на кооперацията или пълномощниците, на
председателя на кооперацията или на управителния съвет на териториалния или
националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията, отправено до
управителния съвет в 14-дневен срок от постъпване на искането.

(4). Ако управителният съвет не свика общото събрание по ал.2, то се свиква от
контролния съвет, от една трета от членовете на кооперацията, от председателя на
кооперацията или от управителния съвет на териториалния или националния
кооперативен сьюз, в който членува кооперацията.

(5) В общото събрание може да участват представители на кооперативните съюзи
с право на съвещателен глас."

§11. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 след думата �законно" се добавят �и може да взема решения".
2. Алинея 2 се изменя така:
�(2) Ако не се явят необходимия брой членове, събранието се провежда един час

по-късно, независимо от броя на присъстващите."
§12. В чл.18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 след думата �пълномощници" се добавя �по чл.17", а след думите �освен

ако" се добавят �този закон или".
2. Алинея 2 се изменя така;
�(2) Решенията по чл.15, ал.4, т.1, 2, 2а, 9, 10, 13 и 16 се вземат с мнозинство две

трети от присъстващите по чл. 17."
3. В ал.4, изречение второ, думите �на управителния съвет" се заличават.

§13. В чл.20 се правят следните изменения и допьлениня:
1. В ал.1, изречение трето се заличава.
2. В ал.2 думите �В управителния съвет" се заменят с �За председател и членове

на управителния съвет" и се създават т.4, 5 и 6:
�4.са били освободени от състава на управителния съвет, поради системно

неизпълнение на функциите си;
5.са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в

правата си обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в
събирателни дружества;

6. са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са
реабилитирани."

3. В ал.4, изречение първо, след думата �попълва" се добавят �с избраните
подгласници", а в изречение второ думата �Новоизбраните" се заменя с �Новите".

4. Създава се ал.5:
�(5) Председателят и членовете на управителния съвет дават гаранция за своето

управление в размер на едномесечното си брутно възнаграждение, получено от
кооперацията."

§14. В чл.21 се правят следните допълнения:
1. В ал.2 се създават изречение трето и четвърто: �Изпълнителният директор
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участва в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас. За изпълнителния
директор се прилагат изискванията на чл.20, ал.2."

2. Създава се ал.4:
�(4) Управителният съвет може да спира изпълнението на решения или действия

на председателя на кооперацията и на изпълнителния директор. В този случай
управителният съвет в срок до 1 месец свиква общото събрание."

§15. В чл.22, ал.1, изречение второ след думите �членовете му" се поставя запетая
и се добавят �на контролния съвет".

§16. В чл.23 се създава изречение трето: �Членът на управителния съвет, който не
е съгласен с решенията вписва особеното си мнение в протокола."

§17. В чл.25 след думите �се представлява" се добавят �от председателя, а когато
спорът е между кооперацията и нейния председател".

§18. Чл.26 се изменя така:
�Председател на кооперацията
Чл.26. (1) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на

кооперацията за срок от три години. Той е председател и на управителния съвет и
участва'в неговата работа с равен глас.

(2) Председателят на кооперацията:
1.представлява кооперацията;
2.организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния

съвет и на органите на кооперативния съюз, в който членува;
3. ръководи текущата дейност на кооперацията;
4.сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и

служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения;
5. изпьлнява и други функции, определени в устава, съобразно закона.

    (3) Председателят на  кооперацията извършва сделки на разпореждане с имуществото
на кооперацията въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в
случаите по чл.15, ал.4, т. 10 - въз основа на предварително решение на общото
събрание.

(4) При напускане по негово желание председателят на кооперацията е длъжен да
отправи предизвестие до управителния съвет в срок най-малко от три месеца. В срока на
предизвестието управителният съвет свиква общото събрание за избор на нов
председател на кооперацията."

§19. Създава се чл.26а:
�Предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на кооперацията.
Чл.26а. Пълномощията на председателя на кооперацията се прекратяват

предсрочно:
1.при подаване на оставка;
2. при трайна или обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;
3.когато системно не изпълнява или нарушава изискванията на закона и устава;
4. когато злоупотребява с доверието и уронва доброто име на кооперацията;
5. при констатирани значителни загуби или причинени вреди от неговите

действия;
6. когато без съгласие на общото събрание извършва нелоялна конкуренция."
§20. В раздел IV, в заглавието, думата �данъци" се заличава.
§21. В чл.29 се правят следните изменения:
1. В ал.2 второто изречение се заличава.
2. Алинея 3 и 4 се отменят.
3. В ал.5 думите �Имуществените дялове" се заменят с �Дяловите вноски".
§22. Чл.31 се изменя така:
�Вноски на членовете.
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Чл.31. (1) Всеки член на кооперацията прави задължително встъпителна и дялова
вноска, чийто размер, ред за внасяне и форма се определя в устава. В устава се определя
минимален и/или максимален размер на дяловата вноска. Когато дяловата вноска е
непарична, същата се оценява от три вещи лица, определени от управителния съвет на
кооперацията.

(2) Сумата от дяловите вноски образува дяловия капитал на кооперацията.
(3) По решение на общото събрание членовете на кооперацията могат да правят

допълнителни и целеви вноски, които не се отразяват на дяловите им вноски. В
решението се определя целта и реда за внасяне, както и срокът за връщането им.

(4) Членът на кооперацията избира начина на ползване на своите земеделски
земи, като ги:

1.отдава под аренда или под наем на кооперацията или на други физически или
юридически лица;

2. обработва самостоятелно и ползва производствени услуги от кооперацията или
други сдружения и физически лица;

3. предоставя за съвместно обработване с писмен договор, който не подлежи на
нотариална заверка и вписване.

(5) Дяловата вноска на кооператора не подлежи на запор и принудително
изпълнение за негови задължения.

(6) Членовете на кооперацията могат да й предоставят средства под формата на
заем, който не се отразява на дяловите вноски.

(7) Размерът на лихвите на заемите по чл.6 се определя от общото събрание на
кооперацията.

§23. В чл.32, ал.2, думите �имуществените си дялове" се заменят с �дяловите си
вноски".

§24. В чл.ЗЗ, ал.З, изречение второ, накрая се добавят думите �и за други цели,
свързани с дейността на кооперацията."

§25. В чл.34 се правят следните допълнения:
1. В ал.1, изречение първо накрая се добавя �и фонд �Инвестиции".
2. Създава се ал.4:
�(4) Размерът на фонд �Инвестиции" не може да бъде по-малък от 10 на сто от

размера на дяловия капитал. Конкретния размер и начините за формирането му се
определят от общото събрание."

§26. В чл.36, ал.2 думите �на Министерския съвет" се заменят с �приет от общото
събрание".

§27. В чл.38 след думата �разделила" се добавя �или отделила".
§28. В чл.39 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите �и обезпечаване на кредиторите" се заличават.
2. Алинея 3 и 4 се отменят.
§29. В чл.42 се създава ал.З:
�(З) Не се допускат отделни изпълнителни действия върху имуществото на

кооперация, обявена в ликвидация."
§30. Чл.45 се изменя така:
�Връщане на вноските.
Чл.45. (1) Ликвидаторите изплащат на кооператорите допълнителните и целеви

вноски, направени по чл.31, ал.З и предоставените средства по чл.31, ал-6, включително
лихвите, преди удовлетворяване на кредиторите.

(2) Дяловите вноски се връщат на кооператорите след изпълнение на останалите
задължения.

(3) Ликвидаторите са длъжни да поканят кооператорите с писмо с обратна
разписка."
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§31. В чл.47, ал.З се създава изречение второ: �В същия срок ликвидаторите
предават  архива  на  заличената  кооперация  на кооперативния съюз, в който тя
членува."

§32. В чл.49 думите �чл.15. ал.З, т.2 и 3" се заменят с �чл.15, ал.4, т.2, 2а и 3".
§33. В заглавието на глава трета, след думата �кооперативни" се добавя �и

междукооперативни"
§34. Чл.52 се изменя така:
�Образуване на кооперативно предприятие
Чл.52. (1) Кооперациите и кооперативните съюзи могат да образуват за отделни

стопански дейности кооперативни предприятия.
(2) Кооперативното предприятие се образува, преустройва и прекратява по

решение на общото събрание на кооперацията. В решението за образуване се определят
наименованието, статутът, седалището, предметът на дейност и средствата, които се
предоставят на предприятието. Решението се вписва в регистъра при окръжния съд по
седалището на предприятието.

(3) Правилникът за устройството и дейността на предприятието се приема от
управителния съвет.

(4) Средствата на предприятието са собственост на кооперацията, която го е
образувала. Предприятието има право да ги ползва и да се разпорежда с тях в
съответствие с правилника. Редът за разпределение на печалбата се определя от общото
събрание на кооперацията.

(5) Предприятието се представлява от ръководител, който се назначава и
уволнява от управителния съвет на кооперацията."

§35. Създава се чл.52а:
�Образуване на междукооперативно предприятие.
Чл.52а. (1) Кооперациите и кооперативните съюзи могат да създават

междукооперативни предприятия за извършване на стопанска и друга дейност от общ
интерес.

(2) Общите събрания на кооперациите по ал.1 вземат решения за образуване на
междукооперативно предприятие и избират пълномощници за учредителното събрание.

(3) По неуредените въпроси за междукооперативното предприятие се прилагат
съответно разпоредбите на глава втора и пета."

§36. В чл.53 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
�(1) Кооперативното и междукооперативното предприятие са юридически лица."
2. Алинея 2 се отменя.          .

§37. В чл.54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 след думата �отраслови" се добавя �национални".
2. В ал.2 думата �три" се заменя със �седем".
§38. В чл.55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал.2:
�(2) Кооперациите и кооперативните съюзи са длъжни да изпълняват решенията

на органите на кооперативните съюзи, в които членуват."
§39. В чл.56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
�(I) Органи на кооперативния съюз са: общото събрание, управителният съвет,

председателят и контролният съвет. Членовете на управителния съвет, председателят и
членовете на контролния съвет се избират от общото събрание за срок 4 години.

2. Алинея 3 се изменя така:
�(З) Общото събрание на кооперативните съюзи се състои от пълномощници,
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избрани от общите събрания на неговите членове, по ред и условия определени в устава
му. �

3.Сьздават се ал.4 и 5:
�(4) Общото събрание може да упълномощава управителния съвет да изпълнява

определени негови правомощия.
(5) Общото събрание на националните съюзи се свиква веднъж на 4 години."
§40. В чл.57, ал.2, изречение второ думите "членуващите в тях кооперации" се

заменят с �членовете на съ1оза".
§41. В чл.58, ал.5 цифрата �З" се заменя с �б".
§42. В чл.63 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал.1 и в нея думите �кооперативните съюзи" се заменят

с �националните кооперативни съюзи по реда и условията на Закона за държавния
вътрешен финансов контрол".

2. Създава се ал.2:
�(2) Специализираните финансово-контролни органи извършват финансов одит

на кооперациите най-малко веднъж на 3 години."
§43 В §1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и

допълнения:
1. В ал.1 думите �ако искането за това е направено до 7 февруари 1993 г." се

заличават.
2. Създава се нова ал.З:
�(З) Възстановява се правото на собственост на кооперациите и кооперативните

съ1ози, чиято дейност, по силата на отменени нормативни актове е била иззета и
одържавена, заедно с обслужващата я материална база."

3. Досегашната ал.З става ал.4 и.в нея в изречение второ след думата �липсват" се
поставя запетая и се добавят �както и когато не е използван административния ред за
връщане на имуществото по ал.1".

4. Досегашната ал.4 става съответно ал.5 и се изменя така:
�(б) Държавата, общините, държавните, общинските и другите търговски

дружества са длъжни в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон да предадат
кооперативното имущество на кооперациите и кооперативните съюзи, върнато им с
индивидуални административни актове или съдебни решения на административните
съдилища. В противен случай кооперациите и кооперативните съюзи имат право на
принудително изпълнение по реда на 237 от Гражданския процесуален кодекс.

5.  Алинея 5 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§44. В срок от 1 година от влизането на този закон в сила кооперациите,
кооперативните съ1ози и кооперативните предприятия са длъжни да съобразят уставите
си с неговите разпоредби.

§45. Едноличните дружества с ограничена отговорност и дружествата с
ограничена отговорност на кооперациите и кооперативните съ1ози могат да се
преобразуват в кооперативни или междукооперативни предприятия без да заплащат
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такси.
§46. Мандатът на членовете на управителните и контролните съвети, когато не е

изтекъл, не се прекратява с влизането на този закон в сила.

Мотиви
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ

Предлаганият законопроект има за цел да подобри нормативната уредба на
кооперациите, кооперативните съюзи, кооперативните и междукооперативните
предприятия, като я приведе в съответствие с европейското кооперативно
законодателство и обективните изисквания на практиката у нас.

Периодът от време, през който беше прилаган Законът за кооперациите показа
наличието на някои съществени недостатъци. От друга страна част от приетите
нормативни разпоредби предизвикаха противоречиви тълкувания, а други трудно
намират своето практическо приложение. Основната причина за това се корени в
обстоятелството, че приетият от 38-то Народно събрание Закон за кооперациите се
различаваше съществено, в най-важните си пунктове, от внесения от Министерския
съвет проект, разработен с активното участие на действащите у нас национални
кооперативни съюзи.

Настоящият законопроект има за цел да отстрани тези недостатъци. По-
конкретно, предлаганите изменения и допълнения в действащия Закон за кооперациите
се изразяват в следното:

Предлага се промяна в определението за кооперация /чл.1/, чрез която се въвежда
извършването от кооперацията не само на търговска, но и на социална и културна
дейност. С това се цели последната да бъде разглеждана не само и единствено в
качеството й на търговец, а и като социално ориентирана организация. Необходимо е да
бъде подчертано нейното класическо предназначение, а именно - да задоволява
разностранните интереси на своите членове.

Предвижда се възстановяване на понятието �дялова вноска", такова каквото е
било в цялото българско кооперативно законодателство от 1907 г. насам, откогато е
първият кооперативен закон - Закона за кооперативните сдружавания. Това е в пълен
синхрон с европейското и световно кооперативно законодателство. Отчетено е, че
имуществен дял може да има само при ликвидация на кооперацията, което е в
съответствие и с действуващото търговско законодателство.

Предлаганият законопроект за изменение и допълнение на Закона за
кооперациите предвижда отмяна на термините �имуществен дял" и �дял". В приетия
Закон за кооперациите тези термини бяха въведени, без да им се даде някакво легално
определение. По пътя на тълкуването се стига до извода, че очевидно става въпрос за
една променлива величина, обусловена от имущественото състояние на кооперацията.
На базата на направената дялова вноска съответният член-кооператор придобива
правото на т.н. �имуществен дял", който е пропорционален на направената от него
дялова вноска. С това по същество режимът на кооперацията се доближи до този на
търговското дружество и преди всичко до дружеството с ограничена отговорност. За
разлика обаче от Търговския закон, където правото на ликвидационен дял се придобива
само при прекратяване на дружеството, с въвеждането на подобна разпоредба в Закона
за кооперациите се даде възможност на всеки един член-кооператор, който реши да
прекрати членството си да получи и т.н. �имуществен дял". Това обаче противоречи не
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само на европейската и световна кооперативна практика, но и на правната логика.
Получаване на съответен дял от имуществото на кооперацията е допустимо само при
нейното прекратяване, но не и при излизането на член-кооператор от кооперацията.
Недопустимо и опасно е в закона да останат подобни разпоредби, които водят до
разпределянето на имуществото на кооперацията в имуществени дялове. Имуществото
на една много голяма част от кооперациите у нас е създавано в продължение на много
години и е резултат от труда и усилията на много поколения член-кооператори.
Заделяното и създавано от тези поколения кооператори имущество не може да се
подлага на преразпределение. С подобни разпоредби се създава нещо, което
противоречи на характера и особеностите на кооперацията, като вид правен субект.
Нейната мисия е да служи и работи за интересите не само на днешните, но и на
утрешните кооператори. Разпределянето на имуществото между днешните член-
кооператори, освен че е несправедливо, по същество няма и да ги мотивира да приемат
нови член-кооператори, тъй като колкото е по-малък техния брой, толкова по-голям ще е
имущественият им дял. Законът за кооперациите въвежда правото на имуществен дял,
но не казва как ще бъде реализирано това право и това по същество прави разпоредбите
на чл.29 трудно приложими на практика. Създават се и възможности за злоупотреби.

С проекта се цели да се развие вътрешнокооперативната демокрация. Подобряват
се разпоредбите, регламентиращи статута на основния орган на кооперацията и преди
всичко неговите права и задължения, а също и реда за свикването на общото събрание на
кооперацията. Някои от предлаганите промени в чл.15 имат за цел да увеличават
правомощията на общото събрание на кооперацията, като колективен орган на
управление, а други да прецизират действащи разпоредби. Подобрени са текстовете,
касаещи вземането на решения от този орган.

С предлагания проект се възстановява фигурата на председателя, като орган на
кооперацията,  пряко избиран от общото събрание. Направените предложения за
промени в чл.16 и чл.26 възстановяват нормалния правен режим, а също така прецизират
и правно-технически разпоредбата. В кооперативното движение винаги е бил в сила
принципът на пряката демокрация. В стогодишната история на кооперативното
законодателство управителните органи на кооперацията, между които винаги е имало и
председател на кооперацията, са били избирани пряко от член-кооператорите.
Обратното т.е. отиването към непряк избор и заличаваното на председателя, като орган
на кооперацията, както е възприето в действуващият от 1 януари 2000 г. Закон за
кооперациите, е връщане назад. Кооперацията е доброволно сдружение на физически
лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват своята дейност, поради
което този непряк избор е абсолютно неприемлив и недопустим.

С проекта се предлага въвеждането на разпоредби, които имат за цел засилване на
отговорността на изборните органи - председател и управителен съвет. Става въпрос за
изискването тези изборни органи да внасят парична гаранция, докато трае мандата им.
От друга страна се въвеждат нови изисквания към председателя и членовете на
управителния съвет, свързани с техния първоначален избор. Предвижда се тези
изисквания да се прилагат и по отношение на изпълнителния директор, независимо, че
той не е изборна длъжност. Регламентира се, кога е допустимо предсрочното
прекратяване на пълномощията на председателя на кооперацията материя, коята до
момента не е уредена в действащия закон. Тези разпоредби са в унисон с
кооперативните закони в другите европейски държави.

С действащите разпоредби, касаещи предоставянето на земеделска земя в
кооперациите, се ограничи правото на кооператорите да се разпореждат със собствената
си земеделска земя. така както те преценят. Предлаганите промени /чл.9. ал.З и чл.31. ал
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4/ има» за цел да премахнат тази несправедливост. Дадени са всички възможни форми,
под които земеделската земя може да бъде предоставена за обработване в кооперацията.
Право на всеки член-кооператор е коя от тях да избере. Гарантирано е неговото право да
получава рента за предоставената земеделска земя.

С предлаганата промяната в чл.34 се предвижда създаването на нов фонд
�Инвестиции". Създаването на подобен фонд в кооперациите е обусловено от
практиката и е от изключително голямо значение.

В глава трета, уреждаща кооперативните предприятия, се предлага
възстановяване на дългогодишните кооперативни и междукооперативни предприятия.
По същество това е възстановяване на разпоредбите от отменения Закон за
кооперациите от 1991 г., факт наложен от практиката. Периодът от време, през който
беше прилаган действащия Закон за кооперациите, доказа че е необходимо наред с чисто
търговските дружества, в които кооперацията е съдружник или акционер, да има правна
възможност и за създаване на подобен вид предприятия, пряко подчинени на
кооперацията.

Предлаганите промени, касаещи кооперативните съ1ози /чл.56/. също са
насочени към развитието на кооперативната демокрация. Те изясняват състава на
общото събрание и са насочени към това да направят съответните разпоредби
практически приложими.

24.04.2000г. Вносители: Пламен Моллов и група народни представители


