
Проект за активизиране приема на член-кооператори „Заедно можем 
повече” 

Начало на проекта: 2009,  
Срок на проекта: безсрочен 
Цел: Активизиране приема на член-кооператори чрез обектите на Търговска 

верига „КООП” 
Изпълнител: Централен кооперативен съюз 
Финансиране: Централен кооперативен съюз 
Описание на проекта: Създаване на възможности за прием на член–

кооператори чрез обектите на търговска верига КООП или други кооперативни 
проекти. 

1. Обекти, в които могат да се подават молби за членство: 
а) търговски обекти от веригата „КООП” - в кооперативните обекти са 

обособени информационни кътове, в които са разположен рекламен щендер с 
рекламните материали на кампанията, молбите за членство и устава на кооперацията; 

б) кооперативни търговски обекти извън търговска верига „КООП”; 
в) други кооперативни обекти (складове, фурни, обекти за продажба на хляб и 

хлебни изделия, заведения за обществено хранене, изкупвателни пунктове и др.). 
2. Обекти, в които се организира само рекламен кът на националната кампания. 
3. Онлайн прием - за пръв път се дава възможност на ползващите интернет да 

изберат своята кооперация на страницата на ЦКС (http://coop.cks.bg/ ) и да заявят 
членството си онлайн. Желаещият да стане член-кооператор получава и възможност да 
участва във форума на сайта, където може да обменя мнения, да участва в дискусии и 
да получава обратна връзка. 

Резултат:  
 Съкращаване и улесняване на процедурата за прием на член-кооператори; 
 Използване на съвременни методи за комуникация, специално 

разработени за проекта, като интернет страница, където онлайн може да се заяви 
желание за членство; 

 Разширяване познаваемостта и видимостта на кооперациите и 
кооперативните съюзи от системата на ЦКС; 

 Отваряне на кооперацията към гражданите и по-специално към младите 
хора; 

 Извеждане и популяризиране на ключовите предимства от членство в 
кооперациите; 

 Популяризиране на кооперативния бизнес модел и ангажиране на по-
голяма част от обществото с дейността и развитието на потребителните кооперации в 
България. 
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