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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

12 август - Международен ден на младежта в ООН
Под надслов „Солидарност между поколенията:
Създаване на свят за всички възрасти” премина
Деня, в които се включиха кооперациите от
всички региони на МКА. Целта е да се насочи
вниманието на обществеността не само върху
приноса на младите хора за политическото,
социално-икономическото и културното развитие на глобално,
национално и местно ниво, но и върху проблемите и
предизвикателствата пред тях. В своето обръщение по повод Деня Ана
Агире – Президент на Младежкия комитет към МКА заяви:
„…Подчертавам необходимостта от актуализиране на

статистическата база данни и разработването на
специални образователни програми за развитие на
предприемаческия дух на младите хора. Kооперациите
допринасят за изграждането на по-демократични,
приобщаващи и проспериращи общества и трябва да се
насърчава активното участие на млади хора в органите на
управлението на кооперациите и да се повишава тяхната
осведоменост относно кооперативния бизнес модел …”

MKA – регион Африка
Иновации в земеделието
В регион Африка 60 % от населението е
заето в сектор земеделие. С оглед улесняване
взаимодействието между земеделските
производители бе разработено мобилно
приложение
Есоко,
предоставящо
автоматични гласови известия за пазарните
цени на земеделска продукция, оферти за
покупка и продажба, групови SMS съобщения,
SMS проучвания, търсене на пазари за
продажба, събиране на данни за земеделски производители и прогноза за
времето.
Конкретен пример за това как приложението улеснява земеделските
производители е примерът на земеделска кооперация „Умпавала” от
област Ерати, Африка, чиято ежемесечна реколта от царевица е около
50 тона. За да реализира продукцията на благоприятна цена
кооперацията използва мобилното приложение Есоко и оферира своята
продукция. Чрез приложението заинтересованите страни получават
своевременна информация и имат възможност да осъществят директен
контакт с производителя. Приложението се ползва с интерес и привлича
все повече потребители.
1

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Световна организация на потребителните кооперации (CCW)

2022 Международен детски КООП конкурс
Световната организация на потребителните
кооперации (CCW) по инициатива на
Централния
кооперативен
съюз
обяви
Meждународен детски КООП конкурс „Усмихни
се, мечтай и рисувай“ сред членовете - 26
национални организации на потребителните
кооперации в т.ч. и Централен кооперативен
съюз – България. Конкурсът има за цел чрез
средствата на изобразителното изкуство да
популяризира глобалната марка КООП, да се
привлече вниманието на децата върху
кооперативния бизнес модел, кооперативните ценности и принципи и да
насърчи развитието на творческите им заложби. Темата на рисунката е
свободна, отговаряща на критерия да присъстват кооперативни
символи (COOP на латиница или КООП на кирилица)
В конкурса могат да вземат участие деца на възраст от 5 до 18 години,
разпределени в две възрастови групи:
•
•

I група – от 5 до 11 години
II група – от 12 до 18 години

Всички участници ще получат грамоти, а класираните на първо, второ и
трето място във всяка възрастова група следните награди:
- I място – парична награда от 300 евро
- II място – парична награда от 200 евро
- III място – парична награда от 100 евро
Всички победители ще получат специален паметен подарък и паметна
книга -албум с всички снимки на участниците в конкурса.
Резултатите ще бъдат обявени до 15 октомври 2022 на интернет
страницата на Световната организация на потребителните кооперации
(CCW).
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КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

На фокус: Социалната икономика и ЕС
Европейската комисия прие доклад за Плана за
действие за социалната икономика, който
цели да представи икономическия потенциал
на социалните предприятия и кооперациите в
създаване на работни места, справедливо и
приобщаващо възстановяване и екологичният
и цифров преход. В доклада са включени
предложения и препоръки на Кооперативна Европа за по-ясна и точна
формулировка ролята на кооперациите в Плана за действие за социална
икономика, който е важен инструмент към просперитет и растеж. В
своето експозе пред Европейския парламент Никола Шмит – Еврокомисар
по работните места и социалните права заяви: „…Европейската комисия
реши да изведе на преден план Плана за действие на социалната
икономика, за да подкрепи и насърчи инвестициите в социалните и
солидарни предприятия, в т.ч. и кооперациите. Необходимо е да
разширим мащаба на социалната икономика и да я свържем с
образованието и обучението…”.

КООП Малта – солидарност в действие
Към Националния съюз на кооперациите
Малта (Koperattivi Malta) функционира Фонд
за солидарност, в които се набират лични
доброволни вноски от служители и член –
кооператори с цел взаимопомощ във времена
на затруднение. Фондът се ръководи от
одобрен от Борда на Kooperativi Malta
Специален тричленен съвет, които осигурява
независим надзор и разглежда подадените
искания за финансова подкрепа. Даниел
Шембри – главен изпълнителен директор на
Кооперативи Малта споделя: „…Фондът за
солидарност е конкретен пример за смислени действия, който допринася
за подобряване благосъстоянието на онези служители и членкооператори, които изпитват затруднения. Заедно сме по-силни ….”.
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ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Ключови години при формулирането
на кооперативните принципи
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ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

На фокус: Безопасност на храните в ЕС
През 2021 година Европейската агенция за
безопасност на храните (EFSA) стартира
кампания „Безопасни и сигурни храни в ЕС”.
Целта е потребителите да вземат
информирани решения когато купуват и
консумират храни – от разчитане на
съдържанието на етикетите и добавките до съвети относно
приготвянето и правилното съхранение. През 2022 кампанията
продължава и ЕВРО КООП активно я подкрепя. На уебсайта на
кампанията https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/indexbg са достъпни на български език визуални материали, кратки филми,
видеоклипове и публикации за социалните медии, с оглед улесняване
националните институции и асоциации да се присъединят към
кампанията.
Бернхард Урл – Изпълнителен директор на EFSA приветства
продължаването на кампанията: „….Европейските потребители са
сред най-добре защитените и информирани, защото системата за
безопасност на храните на ЕС предоставя информация на всеки
европейски гражданин за това как се произвежда, преработва,
пакетира, етикетира и продава храната, която консумират.
Кампанията е важен пример за нашето партньорство с националните
институции и сътрудничеството ни с потребителски организации,
производители на храни и гражданското общество...".

Добра практика - КООП Словакия
КООП Йеднота Словакия с грижа към
опазването на околната среда инсталира над
800 машини за връщане на пластмасови
бутилки и метални кен опаковки в магазините
от
търговска
верига
„КООП”.
Как
функционира депозитната система? Всички
бутилки и кен опаковки имат специално лого
и баркод, което показва, че са част от
депозитната система. Към тях се начислява депозит от 15 цента, а
при връщане на опаковката потребителят получава депозита си под
формата на ваучер за пазаруване. От ключова роля за функционирането
на системата са производителите и доставчиците на напитки. Голям
плюс на депозитната система е, че доставчиците са част от
системата - след доставка на стоките към съответния магазин „КООП”
на обратния курс транспортират събраните опаковки до пункта за
рециклиране. По този начин се спестяват средства за транспорт и
емисии въглероден диоксид.
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КООП НОВИНА ОТ БЪЛГАРИЯ

Популяризиране на кооперативния бизнес модел
сред младите хора
Създадената
през
1985
година
Професионална гимназия по икономика
„Тодор Влайков” град Клисура за подготовка
на кадри за кооперативната система в
България, е едно от трите пилотни училища от България по проект
„Популяризиране на кооперативния модел сред младите хора”, който
се реализира от Централен кооперативен съюз и кооперативното
дружество „КООП хоризонт” ЕООД, с активното участие на
кооперативни организации и учебни заведения от цялата страна.
Като част от дейностите, предмет на
сключения на 1 ноември 2021 година
двугодишен
рамков
договор
за
сътрудничество между
Централен
кооперативен съюз и професионална
гимназия по икономика „Тодор Влайков”,
гр. Клисура четирима ученици от 10 и 11
клас, специалност „Горско стопанство и
дърводобив” проведоха професионалната
си практика в горовладелска потребителна кооперация „Сакарка”, с.
Левочево. Учениците заедно с ментора си Ангел Хворев – Председател
на ГПК „Сакарка” и ръководителя си – инж. Минчо Вълчев –
преподавател по специалността „Горско стопанство” в гимназията
посетиха цех за бичене на едри строителни материали на
кооперацията, участваха в извозване на дървени трупи с въжена линия
„Колер”, измерване на дървените трупи със специален инструмент
клупа и направиха нов горски тракторен път за превозване на дървения
материал.
Горовладелска потребителна кооперация „Сакарка”, с. Левочево осъществяваща
дейност в сектор „Горско стопанство“ е на 6-о място сред кооперациите с най-голям
брой член-кооператори (1271). През 2021 година заема 22-ро място в комплексното
класиране на кооперациите от системата на ЦКС.

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