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Кооперациите в ООН
В 60та Сесия на Комисията по социално
развитие към Икономическия и социален
комитет на ООН на тема „Приобщаващо и
гъвкаво възстановяване след
Ковид-19 за
устойчив бизнес, благосъстояние и достоен
живот за всички” взе участие Ариел Гуарко –
Президент на МКА.
Антонио Гутериш - Генерален секретар на ООН в приветствието си
призна важността на кооперациите като ключови икономически и
социални участници в глобалната стратегия за възстановяване
подчертавайки приноса им в Доклад 2021 на ООН „Ролята на
кооперациите в социалното развитие”.
В своето изказване пред участниците Президентът на МКА сподели:
„…Глобалното кооперативно движение обеднява над 1 милиард членове,
3 милиона кооперации от всички региони на света, споделящи
общоприети кооперативни ценности и принципи. Кооперациите от
всички сектори на икономиката - здравни, потребителни, земеделски,
риболовни, производствени, жилищни, банкови и застрахователни
показаха за пореден път устойчивостта на кооперативния бизнес модел
по време на криза…”.
Участниците във форума отправиха призив към политиците,
представителите на гражданското общество, кооперативните лидери
и академичната общност заедно да работят за бързо и устойчиво
възстановяване след пандемията.

МКА – регион Америки
VIта Среща на върха на кооперациите
Град Асунсион известен като „зелената” столица на
Парагвай през октомври 2022 ще бъде домакин на
Срещата на върха на кооперациите на тема
„Кооперативният ангажимент за възстановяване на
местната и световна общност”.
Събитието ще предостави възможност да се засили
видимостта, въздействието и ангажираността на
кооперативното
движение
от
региона
в
устойчивото възстановяване след пандемията.
Програмата предвижда провеждане на форуми в
областта на кооперативната търговия, образование, Младежка
конференция и VIIIми Континентален Конгрес по кооперативно
законодателство.

МКА – Азия и Пасифик

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Новини от КООП Индия
Индия е сред най –
голените производители
на млечни продукти в
света, но износът е
ограничен,
поради
голямото
вътрешно
потребление.
Голям брой кооперации са
ангажирани в производството на млечни продукти, като най известната
сред тях е Амул, преработваща и произвеждаща богат асортимент
млечни продукти от 100 % натурални суровини. Ежедневно кооперацията
преработва над 29 милиона литра мляко, доставени от
млекопроизводители, членове на кооперацията, от 18 362 села в района
на Гуджарат, Индия.
“…Кооперацията ни е успешна, защото ползата е взаимна, както за
млекопроизводителите, които получават достойно заплащане за
продукцията си, така и за потребителите, до които достигат
качествени млечни продукти на достъпна цена…” споделя д-р Р.С. Содхи,
председател на кооперация Амул.

МКА – Африка
Пчеларските кооперации създават работни места
КООП
Африка
в
сътрудничество
с
Организацията за развитие на малките
индустрии (SIDO) и финансиран от Програмата
на арабския залив за организациите на ООН за
развитие (AG FUND) стартира проект за
намаляване на бедността в селските райони на
Танзания. Основните дейности са насочени към
учредяване на кооперации за производство и
преработка на пчелни продукти и създаване на нови работни места за
жените. Чрез различни форми на обучение се повишава капацитета на
членовете в управлението, производството и маркетинга на пчелни
продукти. Бенефициентите по проекта са предимно жени –
предприемачи в Африка.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Социална и солидарна икономика в Испания
Повече от две години различните
партньори в социалната икономика,
включително кооперациите разработват
законопроект за социалната и солидарна
икономика, които наскоро бе внесен за
обсъждане в Парламента на Испания.
Законопроектът предвижда създаването
на правна рамка, която признава и
насърчава нов икономически модел,
базиран на устойчива икономика и отговарящ на икономическите,
социалните и културните потребности на страната. Кооперациите
заедно с другите предприятия от социалната икономика имат значима
роля в европейската икономика, особено по време на криза.
Този проект е продължение на инициативата на Кооперативна Европа на
ниво Европейски съюз за по-широко признание ролята на кооперациите в
социалната икономика.

КООП Франция стартира подкаст за кооперациите
Подкаст са кратки аудио епизоди по
различни теми с водещ и гости за слушане
онлайн или на запис. В края на март
френският член КООП Франция стартира
КООП подкаст и в първия епизод гост беше
Каролин Нает – Генерален секретар на
КООП Франция, която сподели интересни
моменти за дългогодишния си опит като
кооперативен лидер и за етапите, през
които е преминало кооперативното
движение в страната.

ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Тълкуване на кооперативните принципи1
3ти Кооперативен принцип: Икономическо участие на членовете
Членовете демократично управляват
капитала
на
кооперацията.
За
развитието на кооперацията се
създава Фонд „Резервен”, а също така
се предоставят дивиденти на
членовете и подпомагат други
дейности и проекти, одобрени от
членовете.
Понятието „капитал в кооперациите”
се различава от акционерен капитал
на дружество. В кооперациите
дяловият капитал се формира от
дяловите вноски на членовете, които
подлежат
на
връщане.
При
постъпване в кооперацията членовете внасят встъпителна вноска с
минимален размер, която не се връща при напускане.
Независимо от начина, по който кооперациите набират капитал за
своята дейност, решенията се взимат от Общото събрание, в което
взимат участие всички членове на кооперацията. Членовете на
Управителния съвет носят материална и организационна отговорност.
Материалната отговорност се отнася до това, че дължат
обезщетение за всички вреди, нанесени на кооперацията по време на
управлението си. Организационната отговорност се свежда до
възможността членовете на УС да бъдат предсрочно освобождавани
от Управителния съвет.
При ликвидация остатъка от активите се разпределят между
членовете на кооперацията, пропорционално на дяловите им вноски,
освен ако в Устава не е предвидено друго.

1

Източник – Документ на МКА за насоки за тълкуване и практическо приложение на
кооперативните принципи, 2015 година

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ЕС Новости
Прозрачност при използването на пестициди в ЕС
ЕВРО КООП, заедно със 78 организации подписа
отворено писмо, изпратено до съответните
европейски законодатели, за да изрази
загрижеността си относно текущата
реформа на селскостопанската статистика в
ЕС, по-специално за недостатъчните данни за
употребата на продукти за растителна
защита (пестициди).
Важно е да се подчертае, че по-изчерпателни данни за употребата на
пестициди би гарантирала продажбата на по-сигурни и безопасни храни
на европейския пазар.

КООП Нидерландия в подкрепа на местните производители
КООП
Нидерландия
работи
в
тясно
сътрудничество с нидерландските фермери, с
цел популяризиране на продуктите им и
предлагането на потребителите в магазините
КООП
на
качествени
храни,
местно
производство. Благодарение на използването на
специална
маркировка
на
етикетите
потребителите лесно могат да разпознаят
продуктите местно производство.

S group Финландия – новости в кооперативната търговия
Най-голямата потребителна кооперация
S group Финландия като мярка срещу
разхищението на храни във всички
магазини „КООП” намалява цените на
хранителните продукти с наближаваща
дата „най-добър до…”.

КООП Италия – новости в кооперативната търговия
КООП Италия предлага във всички магазини
„КООП” отстъпки от 20 до 66 % на плодовете и
зеленчуците, на които наближава да изтече срока
на годност.

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Кооперациите в Европа – единни и солидарни
На 24 и 25 март 2022 Централният
кооперативен съюз бе домакин на заседания на
Бордовете на Кооперативна Европа –
Европейски регион на МКА и Европейската
асоциация на потребителните кооперации
(ЕВРО КООП), с участие на членове от Белгия,
Великобритания, Германия, Дания, Естония,
Исландия, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Полша, Словакия, Турция,
Финландия, Франция, Швеция, Чехия и България.
Ключов момент в заседанието на Борда на Кооперативна Европа бе
разработването на Стратегическа рамка за развитието на
организацията с поглед към 2025, съвместно с консултантска компания
„Телос партнърс” , Великобритания. Съпътстващата програма за
членовете на Борда на Кооперативна Европа включваше посещение на
кооперативната
специализирана
болница
„Здраве”,
Банкя,
кооперативното предприятие за бутилиране на минерална вода
„Булминвекс – ГБ” ЕООД, Горна Баня и Търговско-логистичния център
КООП в София. При посещението на обновения Национален
кооперативен музей членовете на Борда се запознаха със 130 годишната
история на кооперативното движение в България.
Членовете на Борда на ЕВРО КООП на заседанието си обсъдиха ключови
насоки за развитието на потребителните кооперации в Европа. Акцент
в дейността на Борда на ЕВРО КООП бе укрепване сътрудничеството
между кооперациите, с оглед обмяната на информация, добри практики
и засилване лобирането пред европейските институции.
Особен интерес при работните посещения на членовете на Борда на
ЕВРО КООП предизвика специализираният здравен автомобил
“КООП Грижа”, който предлага качествени мобилни здравни услуги в
малките, високопланински и труднодостъпни населени места в
страната, разнообразието от билкови чайове с марката “КООП”,
„ледената” пързалка КООП и мобилният търговски обект „КООП на
колела” — един от 10-те мобилни търговски обекта за доставката на
хранителни стоки от първа необходимост в малките отдалечени
населени места в България.

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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