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■ 100 МКД: Приветствие от Ариел Гуарко - Президент на МКА
■ Ариел Гуарко преизбран за Президент на МКА
■ Ксиомара Нунез бе избрана за Президент на
Тематичният комитет за равенство на половете към МКА
■ 100 МКД Приветствие от проф. Петър Стефанов - Президент на CCW

■ Кооперационен Дания – 100 Години за подобър свят
■ Национален съюз на кооперациите Малта
обнови изцяло визията си

ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

■ Тълкуване на кооперативните принципи
6ти Принцип:
Сътрудничество между кооперациите

■ 100тен Международен кооперативен ден
Видеопослание от членовете на Борда на ЕВРО КООП

■ Генерална асамблея на ЕВРО КООП
■ КООП Великобритания -нова инициатива в търговията

■ Страници от кооперативната история:
Да ни е честит 100тен Международен кооперативен ден
и 28и Международен ден на кооперациите, ООН

100тен Международния кооперативен ден
Приветствие от Ариел Гуарко -Президент на МКА

АЛИАНС
КООПЕРАТИВЕН
МЕЖДУНАРОДЕН
АЛИАНС
КООПЕРАТИВЕН
МЕЖДУНАРОДЕН

„…Кооперативни приятели,
Датата 2 юли 2022 е специална за кооперациите по
целия свят, защото всички заедно ще отбележим
юбилейния 100тен Международен кооперативен ден на
тема „Кооперациите съзидават по-добър свят“ –
тема напомняща на световната общност за 2012,
обявена от ООН за Международна година на кооперациите.
Кооперациите са пример, че е възможен: свят със социална
справедливост, свят в хармония с природата и мирно съвместно
съществуване.
С гордост можем да заявим, че носим уникална кооперативна
идентичност с дълбоки исторически корени, но тази 100 Годишнина
освен гордост, ни задължава да продължаваме да показваме на света, че
кооперациите съзидават по-добър свят…“

Ариел Гуарко преизбран за Президент на
Международен кооперативен алианс
От 19 до 21 юни 2022 в Севиля, Испания
Конфедерацията на трудовите кооперациите
(COCETA), Испания бе домакин на Кооперативни дни.
Повече от 400 кооперативни лидери от 60 страни,
включително и Централен кооперативен съюз взеха
участие в Генерална асамблея на Световната
организация на потребителните кооперации (CCW), Генерална асамблея
на Международния кооперативен алианс (ICA), Глобална конференция:
Кооперациите: сега е момента и Генерална асамблея на Европейската
асоциация на потребителните кооперации (EURO COOP).
На 19 юни се проведе последното заседание на Борда на Международния
кооперативен алианс с мандат 2017 -2021 година.
На 20 юни се проведе Глобална конференция: Кооперациите: сега е
момента. Ключови докладчици бяха Ариел Гуарко – Президент на
Международния кооперативен алианс, Сузане Уестхаузен -Президент на
Кооперативна Европа и Антонио Муньос – кмет на Севиля.
На 20 юни се проведе Генералната асамблея на Международния
кооперативен алианс, която беше първата присъствена от началото на
пандемията COVID-19. Делегатите проведоха избори с тайно гласуване за
Президент и членове на Борда с мандат 2022 – 2026 година. За президент
на Международния кооперативен алианс беше преизбран Ариел Гуарко –
МКА – регион Америки. За членове на Борда бяха номинирани 22 кандидата
от всички региони на МКА и от тях избрани 15, сред които е и най-младия
представител – Красимир Игнатов – главен директор „Международна
дейност”, Централен кооперативен съюз.
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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Ксиомара Нунес беше избрана за Президент на
Тематичния комитет за равенство на половете към МКА
На 14 юни 2022 се проведе онлайн Генерална асамблея
на Тематичния Комитет за равенство между
половете към МКА (ICA GEC). Проведоха се избори за
членове на Изпълнителен комитет с мандат 2022 –
2026 година. За член беше избрана Ваня Боюклиева –
Зам.председател на ЦКС, което е признание за ролята
на жените в органите на управление на
кооперативните организации в България.
Състав на Изпълнителния комитет на ICA GEC:
•
•
•
•
•
•

Ксиомара Нунес – Доминиканска република - Президент
Мария Еугения Перес Зеа – Колумбия - Вицепрезидент
Маряяна Саарикоски – Финландия – Вицепрезидент
Ваня Боюклиева - България
Хилит Бен Цви - Израел
Алесандра Бролято – Италия

Световна организация на потребителните кооперации (CCW)

100тен Международeн кооперативен ден
Послание от Президента на CCW

Проф.д.ик.н. Петър Стефанов бе преизбран за Президент на CCW
На 19 юни 2022 се проведе Генерална асамблея на
Световната организация на потребителните
кооперации (CCW), Делегатите приеха Отчет за
дейността 2017 -2022 година, Бюджет и План за
работа 2022-2023 година. На проведените избори
единодушно беше преизбран проф. д.ик.н. Петър
Стефанов-председател
на
Централния
кооперативен съюз за Президент на CCW с мандат 2022-2026 година.
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КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Кооперационен Дания – 100 Години за по-добър свят

На 10 юни 2022 година се проведе юбилейна
конференция по повод 100 годишнината на
Кооперационен Дания, в която приветствие
отправи Сузане Уестхаузен – Президент на
Кооперативна Европа и главен изпълнителен
директор на Кооперационен Дания, а със
специално видеопослание гостите приветства
Ариел Гуарко – Президент на Международния
кооперативен алианс. Кооперационен Дания е
кооперативна работодателска организация,
учредена на 10 юни 1922 година, която днес защитава интересите на
117 кооперации с 14 000 заети, от различни сектори на икономиката
като художествени занаяти, строителство, финанси, застраховане,
иновационни технологии, обучение, реклама и медии, културна дейност.
Организацията повишава информираността на обществото за
кооперативните принципи и ценности и кооперативния бизнес модел
като алтернатива на частния сектор, предоставя консултантски
услуги и обучение на персонала,
спомага за решаване на
административни въпроси, консултант е при правни спорове между
работодатели и служители.

Национален съюз на кооперациите, Малта
обнови изцяло визията си
С
цел
по-широко
популяризиране
на
кооперациите в Малта Национален съюз на
кооперациите, (Kooperativi Malta), учреден през
1997 година, обединяващ, представляващ и
защитаващ интересите на кооперациите в
страната, предприе ребрандиране - промяна на
лого, слоган и визуална идентичност.
Като част от визуалната идентичност беше
обновен уебсайта www.cooperatives-malta.coop
които предоставя актуални новини от кооперациите в страната,
онлайн ресурси за учредяване на кооперации и предимствата от
членство в Националния съюз на кооперациите, а именно:
• Предоставяне на административни и правни консултации;
• Достъп до курсове по кооперативен мениджмънт в Кооперативен
колеж Малта;
• Подкрепа за стартиране на уебсайт на кооперациите – членове
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ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Тълкуване на кооперативните принципи1
6ти Кооперативен принцип: Сътрудничество между кооперациите
Шестият
кооперативен
принцип
гласи:
кооперациите обслужват член-кооператорите
най-ефективно и утвърждават кооперативното
движение като работят заедно чрез местни,
национални,
регионални
и
международни
структури.
Целта на кооперирането е създаване на
устойчиви партньорства чрез меморандуми за
сътрудничество за осъществяване на съвместна
дейност, разширяване на търговския обмен и споделяне на информация
от взаимен интерес между националните кооперативни организации от
всички региони на МКА, свързани със съвместното икономическо,
социално и културно развитие.
Кооперациите трябва да гарантират, че гласът им се чува, докато
правителствата изработват национални, регионални, международни
икономически споразумения.

1

Източник – Документ на МКА за насоки за тълкуване и
практическо приложение на кооперативните принципи, 2015 година
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ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

100тен Международния кооперативен ден
Видеопослание от членовете на Борда на ЕВРО КООП
На 2 юли 2022 г. кооперативното движение
отбеляза 100тния Международен кооперативен
ден на тема „Кооперациите съзидават по-добър
свят” и 10та годишнина от обявената от ООН
2012 за Международна година на кооперациите.
По този повод членовете на Борда на ЕВРО КООП записаха специално
видео послание, в което всеки на родния си език поздрави член
кооператорите с празника, които популяризира кооперациите като
икономически, социално и екологично устойчиви в съзиданието на един
по-добър свят. Ключови цифри за потребителните кооперации в Европа:
•
•
•
•

30 милиона индивидуални членове
7000 потребителни кооперации в 19 страни
94 000 търговски обекта с 72 милиарда евро годишен стопански оборот
750 000 заети

Генерална асамблея на ЕВРО КООП
На Генералната асамблея на Европейската
асоциация на потребителните кооперации
(EURO COOP) на 21 юни 2022 в Севиля, Испания,
делегатите приеха 2021 Отчет за
дейността, 2021 Годишен Финансов отчет и
2023 Годишен бюджет. Делегатите на
Генералната асамблея избраха в Борда на ЕВРО КООП с мандат 2022 –
2026 доц. д-р Бисер Петков - консултант на ЦКС, университетски
преподавател в УНСС и министър на труда и социалната политика на
република България (2017 – 2019 година).

КООП Великобритания - новa инициатива в търговията
Във Великобритания близо 1,1 милиона тона храна се
изхвърлят годишно от секторите за търговия на
дребно с храни и ХОРЕКА сектора (хотели, ресторанти,
кетъринг). Факт, който накара КООП Великобритания,
съвместно с Майкрософт да разработи дигитална
платформа “Caboodle” за намаляване на разхищението на храни.
Caboodle ще позволи на хранителните бизнеси във Великобритания
(магазини за търговия на дребно, хотели, ресторанти) да предложат
годна за консумация храна, която иначе биха изхвърлили.
Всички желаещи - хранителни банки, благотворителни организации,
доброволчески групи и др. се регистрират в платформата. Те получават
известия, когато храната е налична за вземане от съответния обект,
резервират и получават адреса, от които да бъде взета.
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СТРАНИЦА ОТ КООПЕРАТИВНАТА ИСТОРИЯ

Да ни е честит 100тен Международен кооперативен ден
и 28и Международен ден на кооперациите, ООН
През
1921
година
на
Международния
кооперативен
конгрес
в
Манчестър,
Великобритания, световните кооперативни
лидери вземат решение за ежегодно честване
на
Международен кооперативен ден в
първата събота на месец юли, който да
обединява кооперациите по целия свят и да
дава гласност на кооперативните ценности и принципи и приносът
им за световната икономика. На 7 юли 1923 година
Международният кооперативен ден е отпразнуван за първи път от
всички кооперации по света, а специален материал по този повод е
поместен в английския вестник „Кооперативни новини”.
Международният
кооперативен
ден
(МКД)
е
повод
обществеността да бъде по-широко информирана за ролята и
значимостта на кооперациите, които със загриженост,
мобилизиране на политическата воля и ресурси допринасят за
преодоляване на глобалните предизвикателства.
На 2 юли 2022 г. кооперациите по целия
свят отбелязаха тържествено 100тния
Международен
кооперативен
ден
(#CoopsDay). Десетилетие след обявената
от ООН 2012-та за Международна година на
кооперациите,
която
демонстрира
уникалния принос на кооперациите за
засилване видимостта на кооперативния
бизнес модел в икономическото, социално и
екологично развитие на човечеството,
тазгодишната
тема
„Кооперациите
съзидават по-добър свят” е отзвук от
темата на Международната година на
кооперациите.

Главна дирекция „Международна дейност”
Тел: 02/926 64 41
info@ccu-bg.com; www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

БЪЛГАРИЯ – ЧЛЕН НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ
КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

МЕЖДУНАРОДЕН
КООПЕРАТИВЕН
ДЕН

ЦЕНТРАЛЕН
КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ

