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Вашата Кооперация 

 

За периода от Януари до Септември 2017 Кооперация Сис Кооп е отпуснала 42 бр. нови 

кредити в размер на 243 050 лв. 

Добре дошли!  

През последнато тримесечие 18 бр. земеделски 
производители се присъединиха към нашата кооперация. 
Част от тях са:  

Лиляна Върбанова, гр. Враца - 78 Еднокопитни 
Илия Ангелов, с. Маджарово - 158 глави ЕРД 

Партньорът на българския земеделец 

Идеята на  земеделската ни кооперация е не просто да 
подкрепяме финансово земеделските производители в 
нужда, а по-скоро да изграждаме дългосрочни 
партньорство с всеки един наш кооператор.  
Благодарение на екип от доказани специалисти  с висок 
професионален опит, специализирани в установяване и 
задоволяване на персоналните нужди на земедеслките 
производители, СИС КООП предлага пълния набор от 
услуги в сферата на земеделието, който включва: 
- Семена, торове и препарати на преференциални цени; 
- Фураж на преференциални цени и безплатен 
хранителен режим;  
- Помощ при селекцията и покупка на животни; 
- Безплатна консултация с агрономи и ветеринари; 
- Механизация (нова и втора употреба) на по-ниски цени 
от пазарните; 
- Земеделски застраховки, с преференциални условия; 

- Финансиращото направление в СИС КООП е 
изключително гъвкаво и предлага доказано ефикасни 
пакетни продукти специално създадени за конкретните 
бизнес нужди на зеленчукари, овощари и животновъди; 
- Консултация, изготвяне и управление на 

европроекти  по ПРСР; 

- СИС КООП внедрява безплатно ноу-хау в земеделските 

ферми на своите кооператори, с цел достигане на по-

висока ефективност и съвременни международни 

стандарти; 

- Подаваме ръка на Младите фермери със Стартиращ 

бизнес. Заедно трансформираме идеята им  до реален 

бизнес план, който те да реализират успешно с наша 

подкрепа; 

- Осигуряваме краен пазар за продукция при по-високи от 

пазарните цени; 

 

 

Магазин Автентично 

Магазин Автентично приема редовни доставки 
(седмични и месечни) на: 
- Агнета, телета и прасета (цели или половинки) 
- Зеленчуци и плодове 
- Плащане веднага 

 
 
НОВО!!! 
 
ЩАНД НА ФЕРМЕРА 
   Всеки кооператор получава безплатно една седмица 
 в годината да рекламира и продава собствената си 
 продукция в магазина на кооперацията. 
 
ОН-ЛАЙН МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА ФЕРМЕРСКА 
 ПРОДУКЦИЯ 
 
https://bg-bg.facebook.com/avtentichno.siscoop/ 
Очаквайте от Октомври! 
 
 
 
При интерес от Ваша страна телефон за  връзка: 
0899/983 634, 02/ 947 40 21 - Витан Дюлгеров 
 
 
 

Област Бр. 

Кооператори 

Кооператори ЕРД Кооператор 

ДРД 

Зеленчуко

производи

тели 

Зърнопрои

зводители 

Северозападна 42 17 8 7 10 

Северна централна 40 22 3 8 7 

Североизточна 20 7 0 7 6 

Югозападна 13 3 3 4 3 

Южна централна 87 28 30 20 9 

Югоизточна 50 25 10 7 8 

Общо 252 102 54 53 43 

http://www.siscoopbg.com/
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Европейски програми 

„СИС Европейско финансиране“ е консултантска ни 
компания в сферата на развитие на проектни предложения 
по Европейски програми. Предлагаме съдействие на 
клиентите си през цялото време - от изготвянето на бизнес 
план до пълното усвояване на средствата за безвъзмездна 
финансова помощ, предоставяни от Структурните фондове 
на Европейския съюз, Националните Оперативни програми 
и/или по програмите за директно финансиране на ЕС. 

 

Индикативен график за селските райони през 2017 
година. 
• Подмярка 4.1.2 - Инвестиции в земеделски 
стопанства по Тематична подпрограма за развитие на 
малки стопанства ще бъде отворена за кандидатстване 
първата седмица на м. Август до края на м. Септември 

• Подмярка 4.2 - Инвестиции в 
преработка/маркетинг на земеделски продукти ще бъде 
отворена за кандидатстване първата седмица на м. 
Септември до края на м. Октомври 

• Подмярка 6.1 – Стартова помощ за млади 
земеделски производители ще бъде отворена за 
кандидатстване през целия м. Август 

• Подмярка 6.4.1 - Инвестициионна подкрепа за 
неземеделски дейности ще бъде отворена за 
кандидатстване през целия м. Декември 

• Подмярка 7.6 - Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и на културното 
и природното наследство на селата ще бъде отворена за 
кандидатстване през целия м. Ноември 

• Мярка 9 - Учредяване на групи и организации на 
производителите ще бъде отворена за кандидатстване 
втората седмица на м. Ноември до втората седмица на м. 
Декември 

• Мярка 14 - Хуманно отношение към животните ще 
бъде отворена за кандидатстване втората седмица на м. 
Септември до втората седмица на м. Октомври 

• Подмярка 16.1 - Подкрепа за сформиране и 
функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ ще 
бъде отворена за кандидатстване първата седмица на м. 
Ноември до втората седмица на м. Декември 

• Подмярка 19.2 - Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за водено от общностите местно 
развитие (ЛИДЕР) ще бъде отворена за кандидатстване 
от първата седмица на м. Юли до края на м. Август 

• Подмярка 19.3 - Подготовка и изпълнение на 
дейности за сътрудничество на МИГ ще бъде отворена за 
кандидатстване през м. Юли 
• Подмярка 19.4 - Текущи разходи и 
популяризиране на стратегията за местно развитие - ще 
бъде отворена за кандидатстване през целия м. Август 
 

 Кредитиране 

Фермерски кредит с ПРОМОЦИОНАЛНИ ЛИХВИ! 
 
Инвестиционен кредит (до 50 000 лв.) 
-самоучастие: мин. 20% 
-фиксирана лихва: 2.00% месечно 
-срок: до 36 месеца  
-такса управление: 1.50% от финансираната сума 

 
Оборотни средства (до 50 000 лв.) 
-фиксирана лихва: 2.50% месечно 
-срок: до 12 месеца  
-такса управление: 1.50% от финансираната сума 

 
ЛИЗИНГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

Лизингово финансиране на селскостопанска техника – 
 комбайни, трактори, прикачен инвентар, машини/оборудване 
 и др.  
 
-финансиране:  мин. 3 000 лв., макс. 50 000 лв. 
-самоучастие: мин. 20% 
-фиксирана годишна лихва: 12.00%  
-срок: до 60 месеца  
-такса управление: 1.50% от финансираната сума 
 

*Такса управление е еднократна и е за целия период на  
 договора за лизинг. Не се начисляват допълнителни скрити 
 такси (такса за разглеждане на документи, такси при 
 пълно или частично предсрочно погасяване и др.) 
 
СПЕСТОВЕН ВЛОГ  

-сума:  мин. 1000 лв. (опция за довнасяне) 
-лихва: 5% (на годишна база) 
-срок: мин.6 месеца 

* Възможност за договаряне на индивидуални параметри  

при суми над 10000 лв. 

 

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА НОВИ АВТОМОБИЛИ  

Представителствата на KIA и SUBARU за България  
предлагат специална отстъпка за член кооператорите  
на СИС Кооп. При избор на модел се свържете с нас за да 
Ви предложим условия за лизинг от СИС Кооп. Повече  
информация за моделите може да намерите 
на сайтовете: 
http://kia.bg/ 
http://subarubg.bg/ 

Продължавайте да се свързвате с нас,  

Вашите коментари и предложения са ценни за нас!  

     Владимир Владов - Консултант Кооператори 

Тел.: 0899/983646, 02/ 947 40 21; 

   vladov@siscoopbg.com 
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