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ГОРСКИЯ КООПЕРАТИВЕНЪ СЪЮЗЪ 

ГЛАВА I 

Фирма, седалище и срокъ 

Чл. 1. Основава се централно коопера-
тивно сдружаване съ ограничена отговорность 
подъ фирмата: „Горски кооперативенъ съюзъ*. 

Чл. 2. Съюзътъ се основава за 101 го-
дини и има седалището си въ София. 

ГЛАВЯ И. 

Цель и средства 

Чл. 3. Съюзътъ има следнитЪ цели: 
а) Да обедини въ една кооперативна 

стопанска централа всички районни горски 
кооперативни съюзи и нерайонирани трудови 
горскопроизводителни кооперации въ района 
на които нЪма организирани районни съюзи; 

б) Да се грижи за правилното развитие на 
горскигЬ кооперации и районнигЬ горски съю-
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зи и да защищава интересите на трудовото 
горско планинско население; 

в) Да съдействува за задоволяване кре-
дитните и м ъ нужди предъ държавни, обще-
ствени, кооперативни и др. кредитни учреж-
дения ; 

г) Да организирва общите продажби и 
доставки; 

д) Да спомага за закрепването« развитие" 
то, модернизирането, индустриалното и раци" 
онално използуване на горите, горските про" 
изводи и всички ония материални богатства, 
които земята крие въ горските и планински 
терени; 

е) Да спомага за развитието на горската 
домашна индустрия, като по този начинъ 
създава поминъкъ на горското население; 

ж) Да организира за своя сметка или 
заедно съ горски кооперации и районни гор-
ски съюзи доставката на траверси и другъ 
строителенъ и горивенъ материалъ за дър-
жавата, общините и обществените учреждения; 

з) Да постави въ непосредствена връзка 
горските кооперации и районни съюзи съ 
полските косперации и районни съюзи за 
взаимна и непосредствена обмена на зърнени 
храни и полски произведения съ дървенъ ма-
териалъ и други горски произведения; 

и) Чрезъ инспекторите си да напжтству 
ва и контролира своите членове; 
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к) Да развие ср^дъ районните горски 
съюзи и кооперации непосредствена културно-
просветна и стопанска дейность и да урежда 
споровете между 1ехъ; 

л) Да урежда взаимна осигуровка на чле-
новете си (на животъ, пожаръ, инвалидность, 
старость и др.). 

Чл. 4. За постигане на поставените си 
•цели, Съюзътъ върши следното: 

а) За своя смётка или за сметка на свои-
те членове организирва общи продажби на 
всички горски производи; извършва общи 
покупки на предмети отъ първа необходи-
мость за нуждите на горските производители 
и горското производство; 

б) За своя сметка или съвместно съ гор-
ски кооперации и районни съюзи построява 
антрепозитни складове за дървенъ материалу 
кюмюръ и каменни вжглища; 

в) Предприема задружно съ кооперации-
те и горското население направата на пжти-
ща, дековилни и въздушни линии за превоз-
ване на дървенъ материалъ; 

г) Организирва транспорта на обработе-
ните дървени материали и продукти; 

д) Построява за своя сметка или заедно 
съ горски кооперации и районни съюзи мо-
дерни дъскорезни фабрики, модерни терпен-
тинови инсталации и всички други горски ин-
дустрии, за които има благоприятни условия 
и могатъ успешно да се развиятъ; 
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е) Пропагандирва принципите на горски» 
кооператизъмъ; открива нови горски коопе-
рации ; урежда курсове за подготвяне счето-
водители и касиерь-деловодители за горските 
кооперации и районни горски съюзи; открива 
дърводелски училища; подготвя кооператори 
и организатори, урежда горско кооперативно-
книгоиздателство, периодично списание и вест-
никъ; 

ж) При Съюза се открива постоянна из-
ложба и музей на разни мостри отъ горската 
индустрия и др. 

За всички служби и отдали при Съюза 
ще се изработятъ правилници отъ постоянно-
то присутствие, които следъ като се прегле-
датъ отъ управителния съветъ, се представятъ 
за удобрение отъ конгреса. 

ГЛАВЯ III, 
Капиталъ и д Ъ л о в е 

Чл. 5. Капиталътъ на Съюза се образу-
ва отъ: 

а) встжпителни членски вноски, 
б) дЪлове» 
в) фондове, 
г) влогове, 
д) печалби и такси, 
е) субсидии, доброволни пожертвувания 

и заеми. 
Чл. 6. Вс^ки колективенъ членъ на Съю-

за при записването му внася освенъ записа-
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нигћ дЪлове и 500 лв. встжпителна членска 
вноска, а индивидуалните членове внасятъ по 
100 ла встжпителна вноска. 

Чл. 7. Деловиятъ капиталъ е неограни-
ченъ. Номиналната стойность на единъ дЪлъ 
е 100 лв. ДЪловегЬ сж именни и давать пра-
во на дивиденди. 

Чл. 8. Невнесенит-fe дЪлове или части отъ 
такива въ установените, било въ устава или 
отъ управителния съветъ срокове се облагать 
съ една глоба, равна на лихвата, която би се 
добила, ако биха били дадени съ лихва по 
най-високия процентъ, по който Съюзътъ от-
пуща кредити. 

Чл. 9. Делътъ е недЪлимъ и непрехвър-
ляемъ, освенъ съ съгласието на управителния 
съветъ. Всеки дЪлъ носи номеръ по редъ, 
печата на дружеството и подписите (ржкопи-
сни или поставени съ клеймо) на председа-
теля на управителния съветъ, членъ-делегата 
и директора. 

Чл. 10. Съюзътъ образува три фонда: 
а) Резервенъ фондъ, който се образува 

ежегодно отъ 20°/о отъ чистата печалба и отъ 
встжпителнигћ вноски и служи за покриване 
«а загубит^; 

б) Фондъ „ Съюзенъ д о м ъ \ който се 
образува отъ 15°/о отъ чистата печалба. 

в) Фондъ „Дивиденди", който се обра-
зува отъ 10% отъ чистата печалба и служи 
за обезпечение дивиденда на деловете. 
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Чл. бб. Обнародванията на Съюза ста-
ватъ следъ еднократно публикуване въ ор-
гана на Съюза или въ други кооперативни 
вестници. 

Чл. 69. За всички непредвидени въ на-
стоящия уставъ случаи, важатъ постановле-
нията на закона за кооперативните сдружения. 


