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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Световен Кооперативен Конгрес
Ариел Гуарко – Президент на Международния
кооперативен конгрес откри и официално
приветства делегатите на 33ия Световен
кооперативен конгрес, които се проведе от
1 до 3 декември в Сеул, Южна Корея по повод
125
Годишнината
на
Международния
кооперативен алианс. Всички събития в
рамките на Конгреса - две конференции по кооперативно
законодателство и проучвания, паралелни сесии с участието на видни
докладчици и Междуправителствена кръгла маса на ООН, бяха
подчинени на темата „Кооперативна идентичност”. Събитието се
проведе в хибриден формат като присъственото участие беше
основно от делегати от регион Азия и Пасифик. Чрез онлайн
регистрация националните кооперативни организации от останалите
региони на Международния кооперативен алианс имаха възможност да
проследят на живо сесиите, които ще бъдат достъпни онлайн на запис
три месеца след приключване на Конгреса.

Онлайн Генерална асамблея 2021
На 29 юни 2021 се проведе Генералната асамблея на
Международния кооперативен алианс с участието
на 175 делегати от 135 национални организации,
представляващи
националните
кооперативни
движения от 58 страни, включително и Централен
кооперативен съюз. Делегатите единодушно приеха
предложението за трансформиране на Младежката
мрежа в Тематичен младежки комитет към МКА.

10 години Световен кооперативен монитор
Десетото
юбилейно
издание
на
Световния
кооперативен монитор 2021 бе представено по
време на 33ия Световен кооперативен конгрес.
Разработеният от Международния кооперативен
алианс и Европейския институт за изследване на
кооперациите и социалните предприятия (EURISCE)
документ спомага за повишаване информираността
на широката общественост за ролята, значимостта и приноса на
кооперативния бизнес в изпълнение на Целите за устойчиво развитие.
Особено внимание е отделено на безпрецедентна глобална здравна
криза COVID-19 и какви мерки прилагат кооперациите за преодоляване
на последствията от кризата.
Кооперативeн бизнес по сектори на база годишен
стопански оборот:
Земеделие (34,7%), Застраховане (33,7%); Търговия на едро и
дребно (19%); Банкови и финансови услуги (7%); Индустрия и услуги
(4%); Здравеопазване (0,7%), Рибарство (0,7%) и Жилищен (0,3%).

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Международен кооперативен ден 2021
По повод Международния кооперативен
ден – 3 юли 2021 Ариел Гуарко – Президент
на Международния кооперативен алианс
отправи видеопослание към глобалното
кооперативно движение:
„…Кооперативни приятели от цял свят
позволете ми да ви поздравя по повод
Международния
кооперативен
ден.
Това е важно събитие, което отбелязват над 1 милиард членове,
обединени в 3 милиона кооперации, осигуряващи над 280 милиона
работни места във всички региони на света. Пандемията COVID – 19
предизвика безпрецедентна световна здравна, социална и икономическа
криза, но през почти 175 годишната си история в периоди на глобални
кризи кооперативното движение е проявявало гъвкавост и
иустойчивост.
Девизът на 3 юли 2021 Кооперациите – заедно към по-справедливо
бъдеще е призив да прилагаме кооперативните принципи и ценности
във всички икономически сектори, а иновациите да бъдат двигателят в
развитието и съзиданието на един по-добър свят...”

Световна организация на
потребителните кооперации (CCW)
Глобално проучване COVID-19 и потребителните кооперации
Пандемията COVID-19 подложи
на изпитание здравните и
социалните системи, нашите
общества и икономики, нашия
начин на живот и работа.
С цел оценка на икономическото и социално въздействие на
Пандемията върху кооперациите Секретариатът на Световната
организация на потребителните кооперации (CCW) изготви проучване
с участието на 27 национални кооперативни организации – членове на
организацията.

КООП Юбилей
190 години потребителни кооперации в Русия
Международният
кооперативен
форум
„Потребителната кооперация – възможности за
всеки в полза на всеобщото благо”, по повод
190 годишния юбилей се проведе в периода
1-2 октомври 2021 в Тула, Руска федерация с домакин Централен съюз на
потребителните кооперации Руска федерация (ЦЕНТРОСЪЮЗ) и
Правителството на регион Тула.
Целта на форума беше да представи мащабната роля на
потребителните кооперации в Русия като социално ориентирани,
осъществяващи многоотраслова дейност и допринасящи за осигуряване
на заетост на населението и развитие на селските райони в полза на
хората, обществото и държавата.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Изборна Генерална асамблея на Кооперативна Европа
На 24 септември 2021 в Париж,
Франция се състоя хибридна
Генерална асамблея с домакин
Националната федерация на
кооперативните банки (FNCE),
Франция, с участието на
55 делегати от 55 национални
кооперативни организации, в
т.ч. Централния кооперативен
съюз - България. Поради пандемията бяха наложени ограничителни
мерки по един делегат от национална организация – член на
Кооперативна Европа. Проведен беше избор за Президент и Борд с
мандат 2021 – 2025 година. За Президент бяха номинирани Иниго
Албизури – Президент на Испанската конфедерация на трудовите
кооперации (COCETA) и Сузане Уестхаузен – Директор, Кооперационен
Дания. Делегатите избраха Сузане Уестхаузен, втората женапрезидент на Кооперативна Европа в историята след Дама Полин
Грийн. За членове на Борда бяха избрани:
• Жак ДЕБРЮ, (КООП Белгия)
• Петър СТЕФАНОВ, (Централен кооперативен съюз, България)
• Вивиан УУДЪЛ, (Кооперациите Великобритания)
• Андреас КАПЕС,(Германски кооперативен и Райфайзен съюз)
• Катя де ЛУКА, (Италиански кооперативен алианс)
• Мечислав ГРОДСКИ, (Национален кооперативен съвет, Полша)
• Юнал ОРНЕК, (Съюз на горските кооперации, Турция)
• Ану ПУСА (Конфедерация на кооперациите, Финландия)
• Томас МАЙЕР, (КООП Франция)
• Пернила БОНДЕ (КООП Швеция)
Представители на секторните организации в Борда са:
Изабел ФЕРАН от Европейската асоциация на кооперативните
банки (EACB), Матиас ФИДЛЕР от Европейската асоциация на
потребителните кооперации (ЕВРО КООП), Джузепе ГУЕРИНИ
от Конфедерация на кооперациите в сферата на индустрията,
занаятите и услугите (CECOP), Леонардо ПОФЕРИ от Европейска
конфедерация на земеделските кооперации (COCEGA) и Дирк
ВАНСИНД от Европейската федерация на кооперациите за
възобновяема енергия (Rescoop.EU).
Кооперативна Европа - Европейски регион на Международния кооперативен
алианс, учреден през 2006 година като асоциация с идеална цел и седалище
Брюксел обединява, представлява и защитава интересите на 141 милиона
индивидуални членове, 176 000 кооперативни организации, осигурявайки
4,7 милиона работни места в Европа.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

НА ФОКУС: ЕВРОПЕЙСКИТЕ КООПЕРАТИВНИ
СЕКТОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Европейска асоциация на потребителните кооперации (EURO COOP)
ЕВРОКООП обединява националните потребителни кооперации от
19 европейски страни, представляващи 7 000 кооперации на локално и
регионално ниво, осигуряват 750 000 работни места в Европа,
осъществят дейност чрез 94 000 търговски обекта, обслужват ежедневно
30 милиона потребители. Заедно, членовете на ЕВРО КООП
представляват най-голямата в Европа организация за търговия на дребно –
с годишен оборот над 65 милиарда евро.

Конфедерация на кооперациите в сферата на
индустрията, занаятите и услугите (CECOP)
Европейската конфедерация на кооперациите в сферата на индустрията,
занаятите и услугите (CECOP) обединява 48 000 трудово-производителни
кооперации – от социални, културни, образователни кооперации до
кооперации на самостоятелно заети лица - строители, графични
дизайнери, консултанти, лекари, адвокати, журналисти, които заедно
предоставят над 1,3 милиона работни места.

Европейска федерация на обществените, кооперативни и социални жилища
(Housing Europe)
Housing
Europe
(Европейската
федерация
на
обществените,
кооперативните и социалните жилища) е създадена през 1988 година
като мрежа от 46 национални и регионални федерации, обединяваща
43 000 обществени, социални и кооперативни жилищни организации с
300 000 служители в 25 страни, управляващи около 25 милиона жилища.

Европейска асоциация на кооперативните банки (EASB)
Европейската асоциация на кооперативните банки (EACB) основана през
1970 година - гласът на кооперативните банки представлява, насърчава и
защитава интересите на 27 организации – членки, 85 милиона членове,
705 000 служители, обслужващи около 857 милиона души или 13% от
населението в света.

Европейски съюз на социалните аптеки (EUSP)
Европейският съюз на социалните аптеки (EUSP) е основан през 1961
година с цел да насърчи сътрудничеството между организациите членки, да ги информира за най -новите европейски законодателни
промени и да предоставя платформа за обмен на опит и информация.

Европейска федерация на кооперациите за възобновяема енергия (RESCOOP)
Федерацията на кооперациите за възобновяема енергия
(REScoop.eu), учредена през 2013 година e гласът пред
европейските институции на над 1900 енергийни кооперации с
1 250 000 членове, които съвместно притежават и участват в
проекти за възобновяема енергия или енергийна ефективност

Европейска Конфедерация на земеделските кооперации (COGECA)
Европейската Kонфедерация на земеделските кооперации
(COCEGA), създадена през 1959 година обединява, представлява и
защитава интересите пред европейските институции на над
40 000 европейски земеделски, горски и риболовни кооперации с
660 000 заети и с над 300 милиарда евро общ годишен стопански оборот.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Потребителните кооперации и COVID-19
Въпреки обявеното през март 2020 във връзка
с
COVID-19
извънредно
положение
в
здравеопазването и последвалата икономическа
криза потребителните кооперации в Европа се
адаптираха бързо и предприеха мащабни и
координирани действия, включващи широк
набор от успешни инициативи, изпълнени в
кратки срокове. Потребителните кооперации
се оказаха на първа линия в борбата с COVID-19 и приложиха в действие
кооперативните
ценности
Отговорност,
Солидарност
и
Взаимопомощ. Всички 19 организации – членки на ЕВРО КООП въведоха
мерки за безопасно пазаруване в условия на COVID-19 и гарантираха
доставката на стоки и услуги до 30 милиона членове на кооперации в
Европа.

Добри примери:
→ КООП Италия стартира производство на хирургически маски
за еднократна употреба с марка „КООП”; предостави на
служителите си възможност за работа от вкъщи и увеличи
заплатите на служителите работещи в офис; мобилният
оператор Coop Voce предложи 100 GB безплатен трафик за
период от 30 дни;
→

КООП Испания – реализира дарителска кампания на стойност
2,7 милиона евро на неправителствени организации и
хранителни банки в страната;

→ КООП Дания – стартира мобилно приложение „Вкъщи с КООП”,
включващо примерни фитнес упражнения в домашни условия,
безплатни развлекателни услуги (аудиокниги, филми, курсове по
йога, вестници, списания, електронни книги).
→ КООП Норвегия – сключи партньорско споразумение с
норвежката пощенска служба, с цел подобряване бързината на
обслужване на поръчките чрез онлайн магазин „КООП”.
→ КООП Чехия – успешно развива онлайн магазин E-COOP, чрез
който клиентите поръчват и получават поръчката си, както
на място в магазините КООП така и чрез доставка до дома.
→

КООП Великобритания - предоставя безплатна храна на
ученици в средните училища чрез ваучерна схема

→ КООП България – 10-те мобилни търговски обекта
s„КООП на колела” се ползват с все повече популярност и
ежедневно се очакват с нетърпение от населението в малките
и труднодостъпни високопланински населени места.

СТРАНИЦИ ОТ КООПЕРАТИВНАТА ИСТОРИЯ

Кооперативна хронология
През 1907 година е публикуван Закон за кооперативните сдружавания, в
„Държавен вестник“ № 45. До приемането му от Народното събрание,
кооперациите в България са под режима на търговския закон. Новият
закон дава точно определение на различните кооперативни сдружения
и урежда начините на тяхното учредяване и ръководство.
През 1926 година е създаден Съюз на приятелите на кооперацията от
над 40 представители на кооперативните съюзи, централи, кооперации.
Изгражда се като независимо обществено – културно сдружение със
седалище София.
През 1928 година е учредена Женска кооперативна гилдия в България.
Целта е развиване на женското кооперативно движение и защитаване
интересите на жената – работеща, домакиня и общественичка.
През 1958 година се открива първият в България кооперативен цех за
бутилиране на минерална вода, а през 1979 година официално се открива
Завод за бутилиране на минерална вода в Горна Баня, София, който до
1989 година е в състава на Стопанско обединение „Безалкохолни напитки
и минерални води“ в системата на ЦКС.
През 1969 година се провежда Среща на централните кооперативни
организации от ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия и
България, свикана по инициатива на Централния кооперативен съюз и се
провежда в морския курорт Китен. Разгледани са въпроси за
икономическото сътрудничество между кооперативните организации
на седемте страни.
През 2021 година се отбелязаха 50 години от откриването на офис
сградата на Централния кооперативен съюз.

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

