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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Международната организация на труда § кооперациите
По повод отбелязването през 2022 година
на юбилейния 100тен Международен
кооперативен
ден,
Международната
организация
на
труда
фокусира
вниманието си върху необходимостта от
създаване на актуална статистическа база
данни за кооперациите. Целта е да се
представи приноса на кооперациите към
устойчивото развитие по страни, а
именно видове и брой кооперации по
сектори, размер на годишния стопански
оборот, брой индивидуални членове, брой
заети. Поддържането на статистическа база данни отговаряща на
европейските и международни стандарти за статистическа
отчетност ще
предостави по-цялостна картина за ролята и
значимостта на кооперациите в съзиданието на един по-добър свят.

MKA – регион Америки
Прочуване на кооперациите в региона
Комитетът по кооперативни проучвания на
Международния кооперативен алианс (ICACCR)
публикува
Обзор
на
международното
сътрудничество в Латинска Америка, който
представя кооперативизма като социалноикономическо движение в региона. В осем
академични доклада на кооперации от
страните Коста Рика, Куба, Еквадор, Парагвай
и Колумбия се представят стратегическите
приоритети на кооперациите в областта на
международното развитие. Обзорът включва
университетски и следдипломни изследвания за
засилване диалога между кооперативни
изследователи, практици, политиците и
кооперативното движение по целия свят.
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MKA – регион Европа

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Историческо споразумение между кооперации § синдикати
Италия е една от страните в която е широко
приета практика предприятия в ликвидация да
бъдат придобивани от служителите им, с цел
запазване на работните места. Това дава
възможност на служителите да придобият
капитала и да трансформират предприятието в
кооперация,
чрез
което
се
популяризира
кооперативния бизнес модел като алтернатива на
традиционните модели на управление.
С оглед спазване на процедурните правила и трудово – правните
взаимоотношения италианските кооперативни федерации са подписали
споразумение със синдикалните организации в Италия относно тази
практика.
Неотдавна бе актуализирано споразумението като се предвижда
създаването на постоянен Национален комитет за контрол, който да
разработи ръководство за процедурите за придобиване на предприятия
в ликвидация от служителите и предоставяне консултации относно
ползите от учредяването на трудови кооперации.

Нов Президент на Младежкия комитет на МКА
От 11 до 16 април 2022 бе проведено
гласуване за Президент на Младежкия
комитет на МКА. Регионите на МКА
представиха своите кандидати:
•
•
•
•

Лесли Алварадо –Америки
Лина Сохерло –Азия и Пасифик
Мабурук Мпангуле – Африка
Ана Агире – Европа

С мнозинство на гласовете Ана Агире беше избрана за Президент на
Младежкия комитет към МКА, в които Централният кооперативен
съюз участва с двама млади представители.

“…Ще работя усилено с всички членове, за да изработим
многогодишен План за действие, който да бъде кооперативен
и съгласуван с членовете на Младежкия комитет, но също и с
останалите комитети, региони и глобалното кооперативно
движение. Силно вярвам, че най-добрите години на
кооперативното движение предстоят. Това е само
началото...” сподели тя след избирането й.
На предстоящата Генерална асамблея на Международния кооперативен
алианс на 20 юни 2022 в Севиля, Испания, Ана Агире ще бъде
ратифицирана като представител на младите в Борда на МКА с мандат
2021 – 2025 година.
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КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Европейски съюз – двигател за споделен просперитет
Дните на гражданското общество са
публичен
форум
обединяващ
организациите
на
гражданското
общество и европейските институции
за
дебат
относно
основните
компоненти на устойчивостта на Европейския съюз. В рамките на
Дните на гражданското общество 2022 Кооперативна Европа,
съвместно с Европейски икономически и социален комитет, Социална
икономика – Европа организира онлайн семинар на тема: Изграждане на
демократична икономика за справедлив преход.
В условията на пандемията силно се открои ролята на кооперациите
за преодоляване на предизвикателствата и приноса им за
икономическата устойчивост на местно, регионално, национално и
европейско ниво.

Популяризиране на кооперациите сред младите хора
Проучване, проведено от Кооперативен
център Pellervo, Финландия през 2021 година
установи, че само четирима на всеки десет
млади хора на възраст под 30 години посочват,
че кооперация е бизнес структура. Загрижени
от слабото познаване на младите хора във
Финландия за дейността на кооперациите
Pellervo реши да стартира кампания, насочена към младите хора на
възраст от 16 до 25 години.
Какво е кооперация? На този въпрос дават отговор шест финландски
популярни личности (инфлуенсъри) в социалните медии, които
публикуват видео съдържание и снимки, свързани с дейността на
кооперациите в световните социалните платформи You Tube(за
споделяне на видеоклипове), Instagram (за споделяне на снимки и видео) и
Tik Tok (за записване, редактиране и споделяне на кратки видеоклипове
със звукови и визуални ефекти).
След първия месец резултатите от кампанията са впечатляващи: само
в TikTok двама от най-активните инфлуенсъри са получили 500 000
гледания и 30 000 харесвания за видеоклиповете си на кооперативна
тематика за популяризиране на кооперативните ценности и принципи
сред младите хора. На всеки инфлуенсър е предоставена свобода да
публикува динамично и интересно съдържание, което да се хареса на
техните последователи.
В резултат на настоящата кампания се е увеличил броят на
харесванията на страниците в социалните медии, поддържани от
Кооперативния център Pellervo.
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ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Тълкуване на кооперативните принципи1
4ти Кооперативен принцип: Автономия и Независимост
Кооперацията е автономна организация за
самопомощ на доброволно обединили се
членове, развиваща дейност предимно със
собствени средства и управлявани от
своите членове. „Управлявани от своите
членове” – тази фраза се отнася до втория
кооперативен принцип за демократичен
контрол на членовете.
Кооперациите не трябва да рискуват
независимостта и демократичния контрол
на
членовете
чрез
сключване
на
споразумения,
които
компрометират
автономията на кооперацията.
Кооперацията е независима организация,
която при взето решение на Общото
събрание може да си сътрудничи с други
кооперации,
външни
организации
и
институции. Това положение, взето в неговата цялост, квалифицира
отношенията, които трябва да съществуват между всяка кооперация
и всяка друга организация, с която си партнира.

1

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

4

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ЕС Новости
Устойчив и стабилен Европейски съюз
През настоящият си мандат Европейската
комисия, ръководена от президента Урсула фон
дер Лайен се ангажира да предприеме редица
действия, насочени към справяне със здравната,
икономическа
и
политическа
криза.
Стратегията „От фермата до трапезата” (F2F)
представлява
концептуалната
рамка
за
прилагане на устойчиво производство на храни с цел намаляване на
цялостното въздействие върху околната среда от производството,
търговията и потреблението на храни. Кризата създаде предпоставки
за значимо увеличение на цените на стоките от първа необходимост,
особено хранителните продукти. В становището по собствена
инициатива относно Стратегията „От фермата до трапезата“ на
Европейския икономически и социален комитет се подчертава
ключовата роля на потребителните кооперации в изграждането на къси
вериги за доставка на храни (директен контакт производител –
потребител).
Кооперативните фермерски пазари са възможност дребните земеделски
производители да продават директно без посредници собствената си
продукция от животински и растителен произход. По този начин се
увеличават приходите за земеделските производители, а до крайния
потребител достига разнообразна и качествена местна продукция на
достъпни цени.

Нови продукти с марката КООП
Потребителна кооперация Eroski, Испания,
управляваща 1000 магазина от търговска верига
„КООП” обяви, че с цел разширяване
асортимента от 500 продукта под марка КООП
„Eroski Natur” включва нови продукти - плодове и
зеленчуци, месо, риба и яйца, притежаващи
сертификат за устойчивост.
Какво е сертифициран продукт?
Доставчиците на всички продукти под марката КООП „Eroski Natur”
спазват стандарти за устойчивост - плодовете и зеленчуците се
доставят от производители, отговарящи на изискванията на
международно признатия стандарт за селскостопанско производство
GLOBALGAP, рибата e с международно признат сертификат за
гарантиран произход от устойчиви риболовни зони. До 2024 година се
очаква всички яйца с марка КООП да бъдат от 100% свободно
отглеждани кокошки. Наскоро Eroski подписа споразумение за
сътрудничество със Световния фонд за опазване на дивата природа
(WWF) за кампания за солидарност, фокусирана върху опазването на
горите и възстановяването на екосистемите.
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КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

75 Годишнина на Централен кооперативен съюз
На 2 април 2022 година Централен
кооперативен
съюз
отбеляза
75 години от учредяването си.
Необходимостта и готовността за
обединение
на
кооперативните
организации в България е заявена на
Националния кооперативен събор,
проведен на 23 юни 1946. Над 4000
представители от всички видове
кооперации
в
страната
и
подчертават необходимостта от
създаване на съюз, които да обединява, представлява и защитава
интересите на кооперациите от всички сектори. На 2 април 1947
Софийският окръжен съд регистрира „Централен кооперативен съюз –
Коопцентър”. В края на 1947 година Централният кооперативен съюз
поема организационно-стопанското ръководство на 20 кооперативни
централи, 51 регионални кооперативни съюза и над 4000 кооперации.
Днес Централният кооперативен съюз подпомага своите членове при
осъществяване на единната стопанска политика в отделните региони
на страната и представлява интересите на:
•
•
•
•

111 699 членове;
656 потребителски кооперации;
30 кооперативни съюза;
4873 заети;

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
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