ÏÐÎÅÊÒ!

çàêîí
çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà çàêîíà çà êîîïåðàöèèòå

(Îáí., ÄÂ, áð. 113 îò 28.12.1999 ã., èçì., áð. 92 îò 10.11.2000 ã.,
áð. 98 îò 16.11.2001 ã., èçì. è äîï., áð. 13 îò 11.02.2003 ã.,
 èçì., áð. 102 îò 20.12.2005 ã., áð. 105 îò 29.12.2005 ã.)

§ 1. ×ëåí 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„×ë. 1. Êîîïåðàöèÿòà å àâòîíîìíî ñäðóæåíèå íà ôèçè÷åñêè ëèöà ñ ïðîìåíëèâ êàïèòàë è ïðîìåíëèâ áðîé ÷ëåíîâå, îáåäèíèëè ñå äîáðîâîëíî çà ïîñðåùàíå íà òåõíè îáùè èêîíîìè÷åñêè, ñîöèàëíè è êóëòóðíè ïîòðåáíîñòè, èíòåðåñè è æåëàíèÿ ÷ðåç ñúâìåñòíî ïðèòåæàâàíî è äåìîêðàòè÷íî óïðàâëÿâàíî ïðåäïðèÿòèå. Êîîïåðàöèÿòà å þðèäè÷åñêî ëèöå.”

§ 2. Â ÷ëåí 1à äóìèòå „ìîæå äà” ñå çàëè÷àâàò.

§ 3. ×ëåí 2 ñå èçìåíÿ è äîïúëâà ïî ñëåäíèÿ íà÷èí:
1. след думите „дееспособни физически лица” се поставя запетая и се добавя „а потребителна кооперация – най-малко 15,”;
2. в ал. 3, т. 5а накрая се добавя „и на земя от горския фонд за ползване”.

§ 4. Член 3 се изменя и допълва по следния начин:
1. в ал. 2 се създава т. 3 със следното съдържание:
„3. заверен от председателя на кооперацията списък на член-кооператорите, съдържащ името и ЕГН на член-кооператора.”
2. в ал. 4 цифрата „7” се заменя с „14”.

§ 5. Член 8 се изменя и допълва по следния начин:
1. в ал. 2 в изречение второ думата „то” се заменя с „решението на УС”, създават се изречения трето и четвърто:„То се разглежда на следващото заседание на ОС като първа точка от дневния ред. Новоприетия член няма право да гласува при вземане на решението за неговото членство в кооперацията.”, като досегашното изречение трето става изречение пето;
2. в ал. 4 думите „една година” се заменят с „шест месеца”, след тях се поставя запетая и се добавя „считано от изтичане срока по ал. 3, съответно от датата на провеждане на общото събрание.”

§. 6. Член 9 се изменя и допълва по следния начин:
1. в ал. 1, т. 2 думите „упълномощено от него лице” се заменят с „упълномощен от него друг член на същата кооперация”;
2. ал. 1, т. 8 се отменя;
3. в ал. 1, т. 9 думата „постоянен” се заличава и след думата „достъп” се добавя „за справки”;
4. в ал. 3 след думите „земеделска земя” се добавя „и/или земя от горския фонд”.

§ 7. Член 10 се допълва, като накрая на досегашния текст се поставя запетая и се добавя „в т.ч.:
1. да прави определените в устава дялови и други вноски;
2. да участва в общото събрание на кооперацията;
3. да съдейства за постигане целите на кооперацията.”

§ 8. Член 13 се изменя и допълва по следния начин:
1. ал. 2 се изменя така:
„(2) Общото събрание разглежда като първа точка от дневния ред взето от управителния съвет на кооперацията мотивирано решение за изключване на член-кооператор.”;
2. създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Предложеният за изключване кооператор може да даде писмени или устни обяснения пред общото събрание, но няма право да гласува при вземане на решението за неговото членство в кооперацията.”

§ 9. В член 14, ал. 1 думите „актуализирани по установения нормативен ред” се заличават и думата „счетоводен” се заменя с „финансов”.

§ 10. Член 15 се изменя и допълва по следния начин:
1. в ал. 1 думите „избрани по норма на представителство, определена” се заменят с „избрани по ред и условия, определени”;
2. в ал. 4, т. 2 думите „с тайно гласуване” се заличават;
3. в ал. 4, т.3 думите „, когато кооперацията превишава минимум два от следните критерии за предходната година;
а) (изм. – ДВ, бр. 102 от 2005 г.) сума на актива на баланса – 1 млн.лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 102 от 2005 г.) сума на нетния размер на приходите от дейността – 2 млн.лв.;
в) (изм. – ДВ, бр. 102 от 2005 г.) средна численост на персонала – 50 души;” се заличават;
4. в ал.4, т. 5 след думите „годишната дейност,” се добавя „приема”, думата „счетоводен” се заменя с „финансов” и след думите „на кооперацията” се добавя „и одиторския доклад”;
5. в ал. 4, т. 6 думата „доклада” се заменя с „отчета”;
6. в ал. 4, т. 7 думите „и в търговски дружества” се заличават;
7. в ал. 4 се създава т. 7а със следното съдържание:
„7а. взема решение за участие и прекратяване на участието в търговски дружества;”
8. в ал. 4, т. 15 след думите „виновните лица” се добавя „и органи на кооперацията”.

§ 11. В член 16, ал. 3, т. 1 думата „април” се заменя с „март”.

§ 12. Член 17 се изменя и допълва по следния начин:
1. в ал. 1. след думите „половината членове” се добавя „(пълномощници)”, след думите „ликвидация на кооперацията,” се добавя „за избор на председател и на членове на управителния и контролния съвет и за разпореждане с недвижимите имоти на кооперацията” и след думите „две трети от членовете” се добавя „(пълномощниците).”;
2. в ал. 2 накрая се добавя „и може да взема решения по всички въпроси от дневния ред.”

§ 13. Член 18. се изменя и допълва по следния начин:
1. в ал. 2 думите „2, 2а,” се заличават;
2.създава се алинея 2а със следното съдържание:
„(2а) Когато при вземане на решение по чл. 15, ал.4, т.2а никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда нов избор между двамата кандидати, получили най-много гласове. При новия избор избран за председател се счита кандидатът, получил по-голям брой гласове.”

§ 14. В член 19 думите „до трима членове” се заменят с „друг член”.

§ 15. Член 20 се изменя по следния начин:
1. в ал. 1 думите „до 3” се заменят с „от 4” и се заличава изречение второ;
2. ал. 5 се отменя.

§ 16. Член 24 се изменя и допълва по следния начин:
1. досегашният текст става ал.1;
2. създава се ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Членове на управителния съвет, които системно не упражняват правата си и не изпълняват задълженията си, могат да бъдат преждевременно освободени от общото събрание по предложение на председателя, управителния или контролния съвет.”

§ 17. В член 26 думата „три” се заменя с „4”.

§ 18. В член 27, ал. 1 думата „три” се заменя с „от 4”.

§ 19. В член 28 ал. 4 се отменя.

§ 20. Създават се чл. 28а, чл. 28б и чл. 28в със следното съдържание:

Отговорност на членовете на контролния съвет
„Чл. 28а. (1) Членовете на контролния съвет отговарят солидарно, ако виновно са причинили вреди на кооперацията.
(2) Членове на контролния съвет, които системно не упражняват правата си и не изпълняват задълженията си, могат да бъдат преждевременно освободени от общото събрание по предложение на контролния съвет на кооперацията или на управителния съвет на териториалния кооперативен съюз, в който членува кооперацията.

Чл. 28б. Председателят и членовете на управителния и контролния съвети дават гаранция за своята дейност в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутното възнаграждение, определено за участие в заседанията на органите на кооперацията.

Забрана за конкурентна дейност
Чл. 28в (1) Председателят или член на управителния съвет на кооперация не може:
1. да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2. да участва или да заема длъжност в ръководни органи на търговски дружества, които не са кооперативни или междукооперативни предприятия по смисъла на този закон, когато дружествата извършват конкурентна дейност на кооперацията.
(2) Ограниченията не се прилагат, ако общото събрание на кооперацията е дало изрично съгласие за това.
(3) Изрично съгласие на общото събрание е необходимо и в случаите, когато кооперацията поема задължение към едноличен търговец или търговско дружество, където управител или член на управителен орган на дружеството е съпруг, роднина по права линия или по съребрена линия до трета степен на председателя или на член на управителния съвет на кооперацията.”

§ 21. Член 29 се изменя и допълва по следния начин:
1. създава се ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Кооперациите са собственици на сградите и постройките, изградени с техни средства до 13 юли 1991 г., включително и на прилежащия им терен.”;
2. досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.

§ 22. В член 31, ал. 4 думата „земеделски” се заличава.

§ 23. В член 34 се създава ал. 5:
„(5) Фондовете на кооперацията са неделими.”

§ 24. Член 40 се изменя и допълва по следния начин:
1. създават се ал. 2 и 3 със следното съдържание:
„(2) При вземане на решение от общото събрание за прекратяване на кооперация ликвидаторите на кооперацията са длъжни писмено да уведомят управителния съвет на териториалния кооперативен съюз, в който кооперацията членува, както и управителния съвет на съответния национален кооперативен съюз.
(3) Прилагането на доказателства за уведомяване на териториалния и на съответния национален кооперативен съюз към искането за вписване на обстоятелството в съда е условие за неговото разглеждане.”;
2. досегашната ал. 2 става ал. 4.

§ 25. Член 41 се изменя и допълва по следния начин:
1. създава се ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Правата и задълженията на ликвидаторите възникват от деня на вземане на решението за тяхното назначаване от Общото събрание, в хипотезата на чл. 41, ал. 1., или от деня на съдебното решение, в хипотезата на чл. 41, ал. 2.”;
2. досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 26. В член 45 думата „дяловите,” се заличава и думите „които се връщат на кооператорите след изпълнение на останалите задължения” се заменят с „преди изпълнението на останалите задължения, а дяловите вноски – след изпълнение на останалите задължения.”

§ 27. В член 48 думите „остатъкът от актива й се разпределя между членовете на кооперацията пропорционално на дяловите им вноски, освен ако в устава е предвидено друго” се заменят с „ликвидаторите превеждат остатъка от актива й във фонд „Кооперативно имущество” при териториалния кооперативен съюз, в който кооперацията членува, а когато не е член – във фонд „Кооперативно имущество” при териториалния кооперативен съюз, в чийто район се намира седалището на прекратената потребителна кооперация.”

§ 28. Член 54 се изменя и допълва по следния начин:
1. в ал. 1 думите „могат да” се заличават;
2. създава се ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Кооперациите внасят ежегодни членски вноски в кооперативните съюзи, в които членуват. Размерът на членската вноска и условията за нейното внасяне се определят в устава на кооперативния съюз.”;
3. досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 29. Член 56 се изменя и допълва по следния начин:
1. създават се ал. 4 и 5 със следното съдържание:
„(4) Общото събрание на кооперативния съюз се свиква ежегодно най-късно до края на месец април.
(5) Управителният съвет на кооперативния съюз се свиква на заседания от председателя на кооперативния съюз най-малко веднъж на 3 месеца.”;
2. досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думите „чл. 15, ал.4, т.1, 2, 2а” се поставя запетая и се добавя „5, 6, 7, 8а, 11, 14, 15”;
3. досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея се създава изречение второ със следния текст:
„Националните кооперативни съюзи провеждат ежегодно извънредни общи събрания най-късно до края на месец май.”

§ 30. Създава се чл. 56а със следното съдържание:
„Чл. 56а. Националните кооперативни съюзи имат правата и задълженията по този закон и спрямо кооперациите, членуващи в териториални, отраслови и други съюзи.”

§ 31. В член 57 се създава ал. 3 със следното съдържание:
„(3) При кооперативния съюз се образува и фонд „Кооперативно имущество”, в който се превежда остатъкът от актива съгласно чл. 48. Средствата от фонда се разходват с решение на ОС на съюза при възобновяване дейността на прекратената кооперация или основаване на нова в същото населено място. Когато в срок от 5 години от прекратяването кооперацията не е възстановена, нито е основана нова в същото населено място, средствата се разходват с решение на ОС на съюза.”

§ 32. В член 58, ал. 2, изречение второ след думите „и на контролния съвет” се поставя запетая и се добавя „но не по-късно от 3 месеца от приемане на решението или от извършване на действието.”

§ 33. Член 61 се изменя и допълва по следния начин:
1. досегашният текст става ал. 1;
2. създава се ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Спиране на изпълнението на решение и на действие на органите на кооперацията може да се иска и преди предявяване на иска по чл. 58, ал. 1. от Закона за кооперациите. В този случай съдията определя срок за предявяване на иска. Ако искът не бъде предявен в определения срок, районният съдия отменя мярката.”

§ 34. Член 63 се изменя и допълва по следния начин:
1. в ал. 2 думите „глава четвърта „Имуществена отговорност и мерки за отстраняване на нарушенията” от Закона за Държавния вътрешен финансов контрол” се заменят с „глава втора, раздел четвърти „Последващи мерки” и глава трета „Имуществена отговорност” от Закона за държавната финансова инспекция” и след тях се добавя „и глава тридесет и първа от Гражданския процесуален кодекс “Производство по финансови начети”.”
2. създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Кооперациите са длъжни да допускат и да оказват пълно съдействие на специализираните органи за извършване на финансовия контрол.”

§ 35. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се заменя с „Допълнителни разпоредби”.

§ 36. В допълнителните разпоредби се създава § 2 със следното съдържание:
„§ 2. По смисъла на този закон „потребителна кооперация” е сдружение, имащо характеристиките по чл. 1, което по традиция извършва всестранна стопанска и друга дейност, в която членовете, а и нечленове, участват като потребители, производители и ползватели на стоки, продукция и услуги.”

преходни и заключителни разпоредби:

§ 37. В срок 6 месеца от влизането на този закон в сила кооперациите са длъжни да съобразят уставите си с неговите разпоредби. В 7-дневен срок от приемане на промените в устава от общото събрание председателят на кооперацията трябва да поиска вписване в регистъра при окръжния съд на подлежащите на вписване обстоятелства, както и да представи списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 от закона.
§ 38. С влизането в сила на този закон мандатът на председателите и на членовете на управителните и контролните съвети на кооперации, когато не е изтекъл, става 4 годишен.



М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение
на Закона за кооперациите


Законът за кооперациите, приет 1999 г., доказа в процеса на неговото прилагане необходимостта от промени. Отделни текстове на закона бяха изменени със Закона за изменение и допълнение на Закона за кооперациите от 11.02.2003 г. Въпреки това действието на закона показа необходимост от нанасяне на нови промени, целящи да изчистят неточности в действащите разпоредби. Предложените изменения и допълнения са свързани с конкретизиране процедурите по приемане и изключване на член-кооператори; по свикването и провеждането на общо събрание; избор на органи на кооперацията; уточняване сроковете за провеждане на редовни и извънредни общи събрание, промяна в разпоредбите по охрана на кооперативното имущество и др. 

Предлаганите промени са насочени към синхронизиране на Закона за кооперациите с приетата през 2003 г. от Съвета на министрите към Европейския съюз Наредба за Устав на европейската кооперация. Наредбата влиза в сила на 18.08.2006 г., като е директно приложима за всички страни членки на ЕС. С приемането на Република България в ЕС същата ще има задължителна сила и за българските кооперации. Отражение намират и изискванията на основните документи, съставящи публичното международно кооперативно право – Насоки на ООН за създаване на среда, подпомагаща развитието на кооперациите, Препоръка № 193 на Международната организация на труда (МОТ) за насърчаване на кооперациите и Декларацията за кооперативна идентичност, приета от Международния кооперативен съюз (МКС).

На проведената през 2004 г. Международна конференция на тема „Кооперативната политика и законодателство в светлината на Препоръка № 193 на МОТ”, организирана от Международния кооперативен съюз (МКС) бе потърсен опита на европейски и международни кооперативни организации по прилагане на горепосочените правни актове. Опитът на европейските кооперативни организации бе споделен и на проведената през 2005 г. работна среща по кооперативно законодателство, организирана от Дирекция „Предприятия и промишленост” към Европейската комисия. Промените в Закона за кооперациите обхващат редица обсъдени на срещата законодателни проблеми, възникващи във връзка с предстоящото влизане в сила на Наредбата за Устав на европейската кооперация. Водещ в тази насока бе опитът на новите страни членки, натрупан във връзка с промените в кооперативните им законодателства, наложени от тяхното приемане в ЕС.

Освен международния опит при изготвяне на проекта на Закон за изменение и допълнение на  Закона за кооперациите е ползван и опитът на над 800 действащи български потребителни кооперации. Констатираните от тях пропуски в закона и направените от тях предложения са в основата на голяма част от предложените промени. 
Подготовката на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кооперациите отне повече от година. През този период, освен обобщаване на международния и български опит, бяха проучени и ползвани правни норми от нормативни актове, регламентиращи структурата и дейността на кооперациите на различни европейски страни, между които са Италия, Испания, Великобритания, Германия, Швеция и др. Търсеният резултат е постигне съответствие на българското кооперативно законодателство с европейското право и завършване процеса на хармонизация.

Предложените изменения са обсъждани с Централния кооперативен съюз, Националния съюз на земеделските кооперации в България и Националния съюз на кооперациите на инвалидите.

Основен проблем констатиран с приложението на Закона за кооперациите, установен от всички кооперации и съюзи е изискваното в чл. 18, ал. 2 квалифицирано мнозинство при избор на председател и членове на съвети. С предложените изменения се премахва необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите за избор на органи на кооперацията. Съществуващото в Закона квалифицирано мнозинство затруднява избора на председател на кооперацията, а в много от случаите  поставя присъстващите на общото събрание член-кооператори в практическа невъзможност да изберат свой председател. Тогава когато никой от кандидатите не може да събере гласовете на 2/3 от присъстващите, колкото и да се повтаря избора резултатите остават непроменени, а кооперацията остава без председател. Промените в закона предвиждат мнозинство от повече от половината от присъстващите членове или пълномощници, като в случай че никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство се провежда нов избор между двамата кандидати, получили най-много гласове. При новия избор избран за председател се счита кандидатът, събрал най-голям брой гласове.

Действащият Закон за кооперациите предвижда различен мандат на органите на кооперацията и органите на кооперативните съюзи. Председателят, членовете на Управителния и на Контролния съвет на кооперацията са с мандат от 3 /три/ години, докато при съюзите мандатът е 4 /четири/ годишен. С различния мандат се получава разминаване в дейността на тези кооперативни организации и неравнопоставеност, която няма реално обяснение. Предлаганите промени в закона са мандатите на всички органи и на кооперацията и на съюзите да бъдат от 4 /четири/ години. 

С оглед подобряване работата на органите на кооперацията са предложени промени в няколко насоки: създава се възможност за преждевременно освобождаване на членове на колективните органи, когато системно не упражняват правата си или не изпълняват задълженията си; въвежда се нова разпоредба /чл. 28а/ с наименование „Забрана за конкурентна дейност”. Предвидената забрана обхваща конкурентна дейност, извършвана от председателя и членовете на управителния съвет на кооперацията, когато извършват търговски сделки от свое или от чуждо име или когато участват или заемат длъжност в ръководни органи на търговски дружества с изключение на такива в кооперативните и междукооперативните предприятия. Предлаганата забрана кореспондира на аналогична такава за членовете на съвета на директорите в акционерно дружество. Съгласно чл. 237, ал. 4 от ТЗ членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато извършват конкурентна дейност на дружеството. 

Нов момент в правната регламентация на кооперативните членствени отношения, заимстван от европейското законодателство, е предложението за въвеждане на ежегодна членска вноска, вносима от кооперацията в кооперативния съюз, в който членува. Размерът и условията за внасянето се определят в устава на кооперативния съюз. В духа на подобряване на кооперативните отношения е и предложението при вземане на решение за прекратяване  на кооперацията, избраният ликвидатор да е длъжен писмено да уведоми управителния съвет на съюза, в който членува и управителния съвет на  съответния национален кооперативен съюз. Доказателството за уведомяване да се прилага към искането за вписване на обстоятелството в съда и да е условие за разглеждане на искането.

Значима промяна е свързана с охраната на кооперативното имущество. Предложението е в Закона за кооперациите да бъде възстановена разпоредбата, отпаднала с отмяната на чл. 2, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост /ДВ. бр. 101/2004 г./, която гласеше „Не са общинска собственост сградите и постройките на кооперативните организации и на сдруженията с идеална цел, чието строителство е извършено от тях до 13.07.1991 г., включително и прилежащия терен.” Отмяната на този законов текст затрудни легитимирането на кооперациите като собственици на законно изградените от тях сгради. Утежнена е и защитата на правото на собственост за тези обекти спрямо трети лица. Новопредложената разпоредба на чл. 29, ал. 2 цели да преодолее възникналата празнота в законодателството.

В законопроекта е предложена съществена промяна в процедурата по ликвидация на кооперацията. В чл. 48 се създава нова алинея 2 свързана с предложения текст на чл. 57, ал. 3. Новосъздадените текстове са насочени изцяло към охрана на кооперативно имущество, изграждано и съхранявано с години от кооперацията и ограничаване възможността за неговото разпиляване. Предложените нови правни норми въвеждат изискването при прекратяване на потребителна кооперация чрез ликвидация остатъка от актива й да се превежда в нарочен фонд „Кооперативно имущество” към кооперативния съюз в който членува, а когато не е член в съюза в чийто район се намира седалището й. Предложен е начин за разходване на средствата от фонда. Възможни са няколко хипотези: при възобновяване дейността на прекратената кооперация, при основаване на нова на същото населено място или в случай че в рамките на 5 години нито една от хипотезите не се осъществи  средствата се разходват по решение на общото събрание на съюза.   

С приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кооперациите ще се избегнат пропуските на действащия закон и ще се създаде една по добра среда за развитие и дейност на българската кооперация, кореспондираща на днешната европейска кооперация.
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