
♦ Проект „Изграждане на информационна система на ЦКС като база за 
създаване на сателитни сметки на кооперациите в България” 

Период на реализация: 2010 
Цел: Създаване на по-добра видимост на кооперативните организации и 

възможност да се открои значението на кооперациите за общественото и икономическо 
развитие на страната. Проучване на възможностите за адаптиране и подобряване на 
наличните методи за събиране, обработка и анализ на показателите за заетост, 
членство, кооперираност и участие в органите за управление на кооперативните 
организации от системата на ЦКС с цел използването им за създаване на сателитни 
сметки на кооперациите в България. 

Водещ партньор: Централен кооперативен съюз 
Партньори: Националния статистически институт и Националния съюз на 

трудово-производителните кооперации. 
Финансиране: Европейската комисия 
Описание на проекта: Сателитните сметки са средство за предоставяне на 

информация в допълнение на класическата статистика. Чрез тях кооперативните 
организации могат да бъдат оценени по отношение на техния принос в брутния 
вътрешен продукт, осигуряването на работни места, капиталовите инвестиции, 
данъчните приходи и ролята им в платежния баланс на страната. Те спомагат за 
разработването на политики и стратегии за развитието на кооперативната икономика, 
както в национален, така и в европейски мащаб. В рамките на проекта е изградена 
информационна система, чрез което се създава Централна база данни за член–
кооператорите и кооперативните организации от системата на ЦКС. Екипът, който 
работи по нея включва експерти от дирекциите на ЦКС „Кооперативна политика и 
кадри”, „Икономическа политика”, „Правна”, „Международна дейност”, „Финанси и 
счетоводство”. 

Проектът се реализира с консултантската помощ на Националния статистически 
институт и участието на експерти от Националния съюз на трудово-производителните 
кооперации в България. 

Резултат:  
 Разработване на цялостна система от показатели, таблици и софтуер за 

изчерпателно наблюдение на заетостта, членството, кооперираността и участието на 
член-кооператорите в ръководните органи на кооперативните организации от системата 
на ЦКС и органите за местно самоуправление; 

 Установяване на надеждна методика за идентификация на 
кооперативните организации и изчисляване коефициента на кооперираност в 
регионален и национален мащаб; 

 Създаване на изчерпателна база данни за членовете и заетите в 
кооперативните организации, позволяваща точно отчитане на техния реален принос за 
развитието на дадена стопанска дейност; 

 Получаване на обективна оценка относно възможността за създаване на 
методологичен и систематичен инструмент, чрез който да се получават надеждни и 
достатъчно изчерпателни данни за относителния дял на кооперативните организации в 
националната икономика чрез създаването на отделни сателитни сметки за тях; 

 Извършеното по проекта синхронизиране на показателя заетост с 
методологията на Националния статистически институт дава възможност да се отчита 
реалния принос на кооперативните организации от системата на ЦКС при 
осигуряването на заетост в отделните населени места, региони на планиране и в 
национален мащаб.  

Дългосрочни ползи от изпълнението на проекта: 



 Оценка на кооперативните организации от системата на ЦКС като фактор 
на един от най-успешните и устойчиви бизнес модели с трайно присъствие в живота на 
хората. Създаването на сателитни сметки за кооперативните организации дава 
възможност тази оценка да бъде обективна, надеждна и сравнима на национално и 
регионално ниво; 

 Реализираният проект показа, че изградената автоматизирана 
информационна система на Централния кооперативен съюз осигурява достатъчно 
достоверна, актуална и устойчива информация, която може да бъде използвана за 
въвеждане на подобни системи и в другите национални кооперативни съюзи. В 
дългосрочен аспект това ще позволи в национален мащаб да се открои значението на 
кооперациите за общественото и икономическо развитие на страната, възможностите 
им да генерират балансирано регионално развитие и да участват активно в процеса на 
създаване на добавена стойност и нови работни места в редица сфери на икономиката, 
в които те осъществяват своята дейност; 

 В международен аспект, проектът може да бъде оценен като още една 
стъпка в посока изпълнение на една от основните задачи на европейското кооперативно 
движение – създаването на по-добра видимост, признание и защита на кооперациите в 
Европейския парламент. 
 


