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С почти 200-годишна история, кооперативното
движение в света благодарение на своите ценности и
принципи и днес е успешно, устойчиво и работи в
полза на обществото.
“…На този ден кооперациите в целия свят
демонстрират, че е възможен устойчив растеж, съчетан
с
демокрация,
равнопоставеност
и
социална
справедливост. Трябва да помним историята, да
отстояваме настоящето и да търсим нови хоризонти за
идващите поколения. Горди сме, че сме част от
глобалното кооперативно движение – съчетало в себе си икономическа
устойчивост, социална справедливост и екологичен ангажимент…”, заяви по този
повод Ариел Гуарко, Президент на Международния кооперативен алианс.
Кооперациите в целия свят поеха сериозен ангажимент и са ключов партньор
в изпълнение Целите за устойчиво развитие, приети през 2015 от страните
членки на ООН.
Ежедневно в платформата www.Coopsfor2030.coop кооперациите регистрират
приноса чрез конкретни ангажименти за съзиданието на един по-добър свят.
Пълното изявление на Ариел Гуарко –
Президент на МКА по повод Деня можете да
гледате
на
посочения
линк:
https://www.youtube.com/watch?v=f5d_HG1uDFg

Статистическа база данни за кооперациите
През 2016 Комитетът за насърчаване и развитие на кооперациите (COPAC)
създаде Целева работна група за създаване на статистическа база данни за
кооперациите.
Първото заседание се проведе през май 2017, когато беше представена и
обсъдена Концептуална рамка за измерване и оценка сферите на дейност на
кооперативния бизнес в глобален мащаб.
Предложеният проектодоклад ще бъде финализиран и предложен за
обсъждане и одобрение на XX-та Международна конференция на статистиците
по труда през октомври 2018.
По този повод Бруно Ройлантс, Генерален директор на Международния
кооперативен алианс заяви: "…Убедени сме, че проектодокладът ще бъде
одобрен от Международната конференция на статистиците на труда и ще бъде
от полза за националните статистическите институти по света…".

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

ЕКИПЪТ
НА
КООПЕРАТИВНА
ЕВРОПА
С
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ
КООПЕРАТИВЕН
ДЕН
КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ
НАЦИОНАЛНИ КООПEРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

Заседание на Борда на Кооперативна Европа
На 12 юни във Варшава, Полша се проведе
заседание на Борда на Кооперативна Европа,
организирано с любезното съдействие на
домакините от Национален кооперативен съвет Полша.
Дискусиите включваха партньорството МКАЕС (coops4dev), многогодишният бюджетен
план,
както
и
пътна
карта
по
повод
консултации, лобиране и създаване на партньорства с кандидатите за
Европейския парламент, които ще бъдат избрани през 2019. Членовете на
Борда на Кооперативна Европа се запознаха с най-новите постижения на
Полското кооперативно движение. Макар и изправено пред политически
предизвикателства, то демонстрира устойчивост и иновативност в развитието
на социалната икономика.

Европейските дни на развитието 2018
Европейските дни на развитието 2018 се
проведоха между 5 и 6 юни в Брюксел.
Тазгодишният
форум
на
Европейската
комисия
за
развитие
и
международно
сътрудничество имаше за цел да повиши
осведомеността относно
равенството между
половете и даването на повече права на жените,
съсредоточавайки се върху жизненоважната роля на жените и необходимостта
от тяхното пълно и равнопоставено участие и лидерство в постигането на
Целите за устойчиво развитие и Програмата 2030.
В рамките на Форума членовете на Платформата за развитие на
Кооперативна Европа (CEDP) представиха актуалната си дейност, както и
организираха
семинар
на
тема:
„Кооперациите
–
възможност
за
равнопоставеност на половете и перспектива за младите хора.
Присъстващите бяха запознати с дейността на кооперативното движение на
интерактивен щанд, провериха своите познанията чрез викторина и проведоха
дискусии с кооператори, които дадоха уникален поглед върху успехите и
предизвикателствата при подобряване условията на живот на жените чрез
кооперации.
Също така бе проведен семинар на тема: "Младите хора - ключови
участници в промяната". Аудиторията от млади хора, заети в различни сфери
на дейност, активно се включиха в дискусиите, относно възможностите, които
предоставя кооперативния бизнес модел.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Потребителните кооперации в Европа :
Визия и мисия 2030
След
проведените
2011,
2013
Генерални асамблеи на ЕВРО КООП в
София,
за
трети
пореден
път
Централният кооперативен съюз на 2728 юни бе домакин на Европейска
конференция и Генералната асамблея с
делегати от 19 национални организации
на потребителните кооперации в Европа.
В своето приветствие към делегатите
и гостите, проф. Петър Стефанов –
Председател
на
Централния
кооперативен съюз и Президент на Световната организация на потребителните
кооперации (CCW), заяви: „…Централният кооперативен съюз е домакин в
исторически за България
момент – за първи път
домакинство на
Председателството на Съвета на Европейския съюз. Позволете ми от
името на ръководството на Централния кооперативен
съюз да
използвам възможността да
споделя с вас ,че потребителните
кооперации в България всеки ден, в цялата страна се стремят да бъдат
най-близко до хората, до техните потребности , готови са отговорно и
бързо да реагират на предизвикателствата , да ги преодоляват и да
работят в полза на своите членове и обществото като цяло, създавайки
им условия за по-добър живот…“
Как си представяме потребителната кооперация през 2030 и по какъв
начин иновациите се явяват ключов фактор в развитието им?
Това са ключовите въпроси, които бяха обсъдени на Европейската конференция
на тема „Потребителните кооперации в Европа : Визия и мисия 2030“
,
предхождаща Генералната асамблея.
Питър Хънт – генерален изпълнителен
директор на Консултантска фирма“МЮТЮО“, Великобритания представи проекта
за Стратегически план за развитие на потребителните кооперации 2030.
Документът дава насоки в преодоляване на бариерите в развитието и растежа на
потребителните кооперации в сферата на регулирането, законодателството и
политиката. „…Кооперациите са ключов фактор за глобалния просперитет и в
създаването и развитието на устойчиви икономики и общества. Със своята
демократична структура кооперациите са уникални в способността си да се
съсредоточават върху дългосрочните потребности на своите членове и клиенти,
да им предлагат висококачествени продукти на справедливи цени…“ сподели
Питър Хънт
– генерален
изпълнителен
директор на Консултантска
фирма“МЮТЮО“, Великобритания.
Делегацията на КООП Китай представи онлайн платформата „Международен
кооперативен павилион“, която ще бъде активна от месец октомври 2018.
Интерес предизвика разработеното от Централния съюз на потребителните
кооперации, Русия /Центросъюз/ приложение “Глобал КООП КОНЕКТ“ за
мобилни телефони Android и IPhone , а също така и персонални компютри.
Делегатите на Генералната асамблея на Еврокооп приеха Доклада за
дейността и финансовия отчет на организацията за 2017, а също така одобриха
предложения бюджет за 2018 година.
Гостите имаха възможност да посетят новооткрития магазин БИОКООП, СБР
„Здраве“, Банкя, кооперативното предприятие „Булминвекс“ Горна баня и
Търговско-логистичния център КООП, София

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Кръгла маса на ЕВРО КООП
На 19 юни 2018,
ЕВРО КООП
организира
кръгла
маса
в
партньорство
с
Европейския
икономически и социален комитет на
тема: "Потребителните кооперации в
борба с пластмасовите отпадъци:
Партньори, визия и решения за бъдещето на кръговата икономика". Тя бе повод
институциите на ЕС, делегати от ЕВРО КООП и неправителствени организации,
мозъчни тръстове и асоциации от индустрията да споделят добри практики за
постигнатия напредък по темата и да потърсят обща отправна точка. Призната
беше ключовата роля на потребителните кооперации относно техните
инициативи и информационни кампании за намаляване и рециклиране на
пластмасовите отпадъци. Какво предприемат потребителните кооперации в тази
насока:
S group Финландия – целта е до 2022 година опаковките с марка „КООП“
да бъдат 100% рециклируеми.
КООП Италия – работят в тясно сътрудничество с доставчиците по
непрекъснато търсене и предлагане на по-устойчиви варианти за опаковане,
както и множеството кампании за повишаване осведомеността относно
предизвикателствата пред кръговата икономика и проблема с пластмасовите
отпадъци.
В заключение Масимо Бонджовани, Президент на ЕВРО КООП сподели:
„…Проблемът с пластмасовите отпадъци трябва на първо място и най-вече да се
разглежда като възможност от страна на бизнеса и други обществени
заинтересовани страни за проучване на потенциални партньорства и търсене на
общи насоки действие…“. Той подчерта ролята, която потребителните
кооперации са готови да играят в този процес като продължат да провеждат
важни образователни кампании сред членовете и клиентите, както и инициативи
в училищата.
„…Вслушването и образоването ще бъдат ключът към превръщането на
съществуващата икономика в наистина кръгова, а потребителните кооперации
са сред пионерите…“, сподели още Бонджовани.

Центросъюз Русия – новоприет член на Евро Кооп
Централният съюз на потребителните
кооперации в Русия има годишен стопански
оборот в размер на 3,2 млрд. евро, в това
число от търговия на едро и дребно – 2,2
млрд. евро.
Центросъюз обединява 2200 кооперации на регионално и местно ниво,
обслужващи 89 000 населени места и представлява и защитава интересите на:
 2 500 000 индивидуални членове
 40 000 търговски обекта
 200 000 заети
Центросъюз е член на МКА от 1903 и сред основателите на Кооперативна Европа.

КООП ИНИЦАТИВИ
ПРИНОСЪТ НА КООПЕРАЦИИТЕ
ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

КАМПАНИЯ НА МКА ЗА ПРИНОСА НА КООПЕРАЦИИТЕ
ЗА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАВИТИЕ

ЦЕЛ

№12: Осигуряване на устойчиво потребление и

производство
Екологичната устойчивост е от особено важност за
кооперациите, предвид принципа, който споделят,
свързан с грижата за общността. Като предприятия,
основаващи се на ценности, кооперациите са посветени
на използването на природните ресурси по устойчив
начин и на насърчаването на устойчивите практики в
общността. Те също така, са приели от рано идеята за
отчитане на устойчивия прогрес, като много кооперации
проследяват и предоставят данни за въздействието им
върху околната среда.
В рамките на кооперативното движение има много примери за устойчиво
потребление и производство: обширни програми за рециклиране и повторна
употреба, иновативни начини за редуциране разхищаването на храни и загубата
им по веригата за доставки, както и инвестиции в устойчиви опаковки и
транспорт.
Кооперациите са истински пионери в осъществяването на Цел №12, както ще
покажат следните кооперативни ангажименти за 2030.

Кооперативната ангажираност в действие
в изпълнение на Цел 12
Националната потребителна кооперация на САЩ ще ангажира всички
членуващи в нея кооперации с програми за редуциране разхищението на храни,
като създаването на тор от хранителни отпадъци и възстановяването на негодни
за продажба храни.
Кооперацията за отглеждане на зърнени култури (CBH Group) в Австралия,
се ангажира да намали отпадъците, които изхвърля на сметището до нула до
2030.
В допълнение към тези дейности, редица кооперации обещаха да подобрят
своите годишни отчети относно устойчивото развитие.

Главна дирекция
„Международна дейност“
Тел: 02/987 88 30
e-mail: info@ccu-bg.com
www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

