ЮНИ 2022

■ Уебинар–представяне на кандидатите за Президент на МКА
■ Социалната и солидарна икономика § кооперациите
■ МКА – Азия и Пасифик: Партньорско споразумение между
кооперации и правителство
■ МКА – Африка: Кооперации – инструмент за намаляване
на бедността

■ Генерална асамблея на Кооперативна Европа
■ Сравнително проучване на кооперациите

ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

■ Тълкуване на кооперативните принципи
5ти Принцип:
Образование, обучение и информация

■ ЕС Новости
Преразглеждане на Схемата за
плодове, зеленчуци и мляко
■ КООП Испания - нова инициатива за търговия

■ ПК „Наркооп”, Кубрат отбеляза 24 май

АЛИАНС
КООПЕРАТИВЕН
МЕЖДУНАРОДЕН
АЛИАНС
КООПЕРАТИВЕН
МЕЖДУНАРОДЕН

Уебинар – представяне на кандидатите за Президент на МКА
На 31 май за първи път в историята
на
глобалното
кооперативно
движение преди 2022 Генерална
асамблея на МКА в Севиля, Испания, на
която ще се проведат избори за
Президент и Борд на Международния
кооперативен алианс с мандат 2022 –
2026, беше организиран предварителен уебинар на които кандидатите
за президент представиха своите изборни платформи, идеи и насоки за
развитието
на
международното
кооперативно
движение.
Кандидатите за Президент на Международен кооперативен алианс са:
• Ариел Гуарко – Аржентина (регион Америки)
• Мелина МОРИСЪН – Австралия (регион Азия и Пасифик)
• Жан Луи БАНСЕЛ – Франция (регион Европа)

Социалната и солидарна икономика § кооперациите
Работната целева група за социална и солидарна
икономика към ООН е създадена за насърчаване
организациите и институциите в признаването
на социалната и солидарна икономика като
икономически сектор и инструмент за постигане
на ООН Целите за устойчиво развитие 2030.
С
цел
повишаване
осведомеността
за
социалната и солидарна икономика сред
заинтересованите лица на проведената през
2022 година хибридна конференция за социална икономика „Бъдещето на
Европа” в Страсбург, Франция бе единодушно приета Харта за
международна коалиция за социална и солидарна икономика, подписана
от Международен кооперативен алианс (ICA), Глобален форум за
социална икономика (GSEF), Международен форум на социалната и
солидарна
икономика
(SSEIF),
Международна
асоциация
на
взаимноспомагателните дружества (AIM) и Международна федерация на
кооперациите и взаимоспомагателните дружества (ICMIF).
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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

МКА – Азия и Пасифик
Партньорско споразумение между кооперации и правителство
С цел укрепване на кооперативния сектор, в
посока актуализиране на съществуващото
законодателство
и
разработване
на
дългосрочна стратегия за развитие на
кооперациите в Обединените арабски
емирства
(ОАЕ)
беше
подписано
споразумение за сътрудничество между Международния кооперативен
алианс - регион Азия и Пасифик и Министерството на икономиката на
ОАЕ.
„…Подписаното споразумение е продължение на усилията кооперациите
да заемат заслужената си роля като един от двигателите на
устойчивостта, иновациите и трансформацията на икономиката в
ОАЕ…” сподели Балу Йер – директор на МКА – регион Азия и Пасифик
„…Министерството си е поставило за цел да увеличи приноса на
кооперативния сектор към БВП на страната от по-малко от 1% към 2021
до 5% до 2031. Кооперативният сектор допринася за
конкурентоспособността и диверсификацията на националната
икономика…” сподели Негово Превъзходителство Абдулах Ал Салех–
секретар на Министерството на икономиката, ОАЕ.

МКА – регион Африка
Кооперациите – инструмент за намаляване на бедността
Учредяването на кооперации е инструмент за
реализиране на националните икономически и социални
цели в Африка. В село Тусенг в провинция Лимпопо в Южна
Африка 10 жени създават кооперация, която управлява
център за деца в неравностойно положение, поддържа
био зеленчукова градина и произвежда чай от хрян с лечебни свойства.
В началото на месец май Мейвис Матабата - председател на
кооперацията посети изложение за органични храни в Манчестър,
Великобритания и популяризира дейността на кооперацията.

Кооперативна Седмица
19-21 юни 2022, Севиля, Испания
•
•
•

Изборна Генерална асамблея на Световната организация на
потребителните кооперации (CCW)
Изборна Генерална асамблея на Международния кооперативен алианс (ICA)
Изборна Генерална асамблея на Европейската асоциация на
потребителните кооперации (EURO COOP)

2 юли 2022

100тен Международен Кооперативен Ден
Тема: Кооперациите – съзидават по-добър свят
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КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Генерална асамблея на Кооперативна Европа
На 25 май 2022 в Брюксел, Белгия се състоя
хибридна
Генерална
асамблея
на
Кооперативна Европа – Европейски регион на
МКА, на която бяха обсъдени насоките за
Стратегията за развитие на Кооперативна
Европа до 2026 и единодушно приеха
предложението за провеждане през месец септември в Оксфорд на
среща на членовете за обсъждане на Стратегията. Делегатите приеха
Годишен доклад (юни 2021 – май 2022), Годишна Работна програма 2022,
Годишен финансов отчет 2021 и Годишен Бюджет 2022. Проведоха се и
извънредни частични избори за заемането на четири овакантени
места в Борда на Кооперативна Европа. От представените пет
номинации делегатите избраха:
•
•
•
•

Нета Кедем (КООП Израел)
Астри Лиланд (КООП Норвегия)
Иля Гороховский (КООП Украйна)
Софи Келин (КООП Швеция)

Сравнително проучване на кооперациите
През 2022 КООП Франция проведе
сравнително проучване на 100те топ
европейски кооперации, в т.ч. приносът
на френските по следните показатели –
сектор на дейност, годишен стопански
оборот, заетост.
Какви са основните констатации?

Сред 100те най-големи кооперации в Европа
през 2019 година, 23 са от Франция, 14 от
Германия и 12 от Нидерландия.
Кооперативната заетост е силно концентрирана в Европа

На световно ниво 100те най-големи кооперативни организации
осигуряват 3 милиона работни места, от които 2,5 милиона са в Европа,
а от тях 614 000 са заетите в кооперациите във Франция, отреждащо
й второ място в Европа по отношение на заетостта.
Водещи сектори на кооперативния бизнес в света

Водещите кооперативни сектори сред 100 най-големи кооперативни
организации са земеделие, хранителна индустрия, търговия на едро и
дребно и банков сектор.
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ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Тълкуване на кооперативните принципи1
5ти Кооперативен принцип: Образование, обучение и информация
Петият кооперативен принцип
гласи: „Кооперациите предоставят

образование и обучение за своите
членове, избраните представители,
ръководители и служители с цел
принос
за
развитието
на
кооперацията”. При кооперациите
могат да се образуват и фондове за
взаимно подпомагане, образование,
квалификация.
Принципът се състои от три
компонента
–
„образование”,
„обучение” и „информация”.
Образование - свързано е с
разбирането на кооперативните ценности и принципи и знанието как
да се прилагат в ежедневната дейност на кооперациите.
Обучение - свързано е с развиване на практическите умения, необходими
на членовете и служителите, за да управляват кооперациите в
съответствие с кооперативните принципи и ценности и
осъществяване на отговорен, прозрачен и демократичен контрол.
Информация – кооперациите информират широката общественост и
лидерите на обществено мнение за естеството и ползите от
кооперативния бизнес модел като ангажираността на кооперацията
към образованието не е обърнато само навътре към членовете,
избраните представители и служителите, но и извън кооперативното
движение. Кооперативното образование включено в програмите на
всички етапи на обучението е най-добрият начин да се изгради
разбиране за кооперативната идентичност.
Ангажирането на младите хора в дейността на кооперациите е важно,
защото както е посочено в тълкуването на втори принцип всяка
демократична кооперативна организация, контролирана от членовете
е толкова добра, колкото е добро следващото поколение нейни членове.

1

Източник – Документ на МКА за насоки за тълкуване и
практическо приложение на кооперативните принципи, 2015 година
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ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ЕС Новости
Преглед на Схемата за предлагане
на плодове, зеленчуци и мляко
Европейската комисия предприе
преглед на схемата на ЕС за
предлагане на плодове, зеленчуци и
мляко в училищата, която се
прилага от 1 август 2017. Схемата
обединява в единна законова рамка
две предишни схеми в училищата - предлагане на плодове и зеленчуци и
предлагане на мляко. Това обединяване предостави възможност за поголяма ефективност и засилен акцент върху здравето и образованието.
В рамките на схемата се подпомага и въвеждането на образователни
мерки (посещения на земеделски стопанства, семинари с дегустация,
курсове по готварство, тематични дни) и информационни кампании за
популяризиране на инициативите.
Целта на преразглеждането на схемата, в което допитване участва и
ЕВРО КООП е да се отговори на следните предизвикателства:
•

•

•

Обхват: сегашната ЕС схема не е с конкретна насоченост към деца,
които поради тяхното социално-икономическо положение или други
фактори е вероятно да не се хранят със здравословна и качествена
храна;
Допустими продукти: с оглед ползите за здравето, настоящите
изключения от общата забрана на добавени захари, сол и мазнини
могат да бъдат преразгледани, както и да се предостави
възможност за включване на други продукти, като напитки на
растителна основа и/или пълнозърнести и био храни;
Контрол: изключително важно е да има гарантиран контрол на
качеството и осигуряване на достатъчна конкуренция между
доставчиците на плодове, зеленчуци и мляко;

КООП Испания - новa инициатива в търговията
Конфедерацията на потребителните кооперации
(HISPACOOP), Испания стартира кампания „С грижа за
планетата”
за
повишаване
осведомеността
относно намаляване на пластмасовите продукти за
еднократна употреба и популяризиране на полезните
ежедневни навици за отговорно и устойчиво
потребление. Това включва провеждане на училищни
състезания и предоставянето на образователни
материали за отговорно и устойчиво потребление сред децата,
популяризиране на разделното събиране на отпадъците и
рециклирането (намаляване използването на торбички, сламки и чаши за
еднократна употреба).
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КООП
БЪЛГАРИЯ
ОТБЪЛГАРИЯ
НОВИНИОТ
КООПНОВИНИ

Потребителна кооперация „Наркооп”, Кубрат отбеляза 24 май
По повод 24 май – Денят на светите братя
Кирил и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и на славянската
книжовност, Искра Антонова, председател
на потребителна кооперация Кубрат беше
гост на тържество под надслов „Вече сме
грамотни” в 1 клас в средно училище
„Христо Ботев”, Кубрат. Тя поздрави
децата и ги зарадва с КООП подаръци –
футболни топки с 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН, спортни
игри и други.

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
МЕЖДУНАРОДНИЯ
КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

МЕЖДУНАРОДЕН
КООПЕРАТИВЕН
ДЕН

ЦЕНТРАЛЕН
КООПЕРАТИВЕН
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