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ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ С ИЗДАВАНЕТО
НА СПИСАНИЕ „ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ
КООПЕРАЦИИ В СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА
ИКОНОМИКА“
Уважаеми читатели,
В ръцете си държите първия
брой на нашето ново списание.
Сигурно мнозина от Вас се питат какво налага появата на
това списание. Ние от редакционната колегия сме убедени
в необходимостта от издаване на списание на Националния
съюз на трудово-производителните кооперации и предстои да ви убедим, че има смисъл в това начинание.
Членовете на редколегията и
аз като главен редактор приемаме предизвикателството
за да осигурим необходимата
публичност на дейността на
Националния съюз, на регионалните съюзи и на всяка отделна трудово-производителна кооперация.
Истинското творческо предизвикателство пред редак-

Затова ние предлагаме постоянни рубрики, в които ще откривате конкретните публикации във всеки брой. Имената
на тези рубрики ще намерите
във всеки брой, както и в този
първи брой. Надяваме се така
да следваме една устойчива
редакционна политика, като
реализираме целите, които си
поставяме.
Накрая, но не на последно място, списание „Трудово-производителните кооперации в
социалната и солидарна икономика“ ще има и своето онлайн
издание като знак за това, че
Националният съюз на ТПК и
всяка отделна кооперация могат и трябва да са в крак със
съвременните процеси.
доц. д. н. Владислав лазаров,
Главен редактор

Издание на Националния съюз на
трудово-производителните кооперации
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На първи октомври 1895 година е основана първата трудово-производителна кооперация – Шивашко дружество
„Напредък“ в град Габрово.
Преди 127 години се появява
кооперация и е поставено началото на изграждане систе-

ма, която днес наричаме кооперативна система на ТПК.
От началото та чак до наши
дни най-важната характеристика на тази система е, че тя
се гради и развива на основата
на имущественото и трудовото участие на членовете на

кооперациите. Самите кооперации като елементи на тази
система се различават от потребителните, кредитните и
други подобни кооперации.
За появата и развитието на
кооперативното движение на
ТПК има конкретни причини
и предпоставки. Логично е да
ги търсим в сложните икономически, социални и политически процеси, характерни за
българското общество и държава след Освобождението
през 1878 г. и Съединението
на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. чак
до наши дни. В този смисъл
може и трябва да се изучава и
описва богатата история на
кооперативното движение на
ТПК. От тази история може
и трябва да почерпим опит и

Издание на Националния съюз на
трудово-производителните кооперации

5

Трудово-производителните кооперации
в социалната и солидарна икономика

по този начин им позволяват
да упражнят конституционно гарантираното право на
труд, като едновременно с
това член-кооператорите са
участници в законоустановения ред за вземане на решенията в кооперацията.

поуки, за да продължим това
народополезно дело.
Най-важното
постижение,
изстрадана и доказана стратегия за развитие на кооперативна система на ТПК, е
изграждането и поддържането на националнопредставителната организация, каквато е Националният съюз на
трудово-производителните
кооперации. Затова е важно
да имаме ясна, научно обоснована и споделена от членовете визия за развитие, която
е базирана на мисията на организацията.
Ръководството на НС на ТПК
разбира мисията на организацията като един от основни-
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те стълбове на социалната и
солидарна икономика в България.
Трудово-производителните кооперации в България
функционират в условията
на пазарна икономика и на циклични икономически кризи,
както и на кризи с глобални
измерения. Именно следвайки
своята мисия, НС на ТПК дава
своя принос за постигане относително добра стабилност
и на кооперациите, членуващи
в съюза.
Трудово-производителните
кооперации имат свое място и
играят важна роля в обществено-икономическия
живот
на страната ни в настоящия момент. На първо място,
те участват в стопанския

оборот като равнопоставени пазарни субекти и се конкурират с всички останали
участници в него. Всяка кооперация от гледна точка на закона е търговец и като такъв
се бори за своето съществуване и участие в икономическия живот на страната. Но
кооперацията е особен вид
търговец, тя се създава като
сдружение на физически лица,
които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват
търговска дейност за задоволяване на техни икономически,
социални и културни интереси, т.е. кооперацията е обърната към своите членове.
ТПК осигуряват трудова заетост на своите членове и

Вече обърнах внимание, че
трудово-производителните
кооперации изпълняват социални функции по отношение
на своите членове. Дълбоко
убеден съм, че стремеж на
всички граждани на България
е да постигнем пълноценното
изграждане на социално общество в нашата страна. Ако
обърнем поглед извън пределите на родината ни и вземем за пример онези развити
западноевропейски държави,
които упражняват все по-силно социално ориентирани политики (Италия, Франция,
Испания и др.), ще констатираме, че основна роля за това
се пада на кооперациите, защото те по своята природа
изповядват принципите на
солидарност, взаимопомощ и
съпричастност.
В България действа Законът
на предприятията на социалната и солидарна икономика.
В чл. 5 на този закон кооперациите са признати за субекти
на социалната и солидарна
икономика. Разбира се, ние сме
в началото на труден път
и всички сме наясно, че ще са
необходими време и съвместните усилия на държавата

и всички ангажирани в този
процес субекти, но една от
централните роли за изграждането на силна социална и солидарна икономика в България
е отредена на кооперациите и
в частност на ТПК. Тази отговорност на кооперациите да
допринесат със своите усилия
за развитието на страната
ни като социална държава със
силна социална и солидарна
икономика, придобива особено значение в настоящия момент и показва същественото място, което те заемат
в обществено-икономическия
живот на страната ни.
Убеден съм, че трябва да се използва целият потенциал на
НС на ТПК, но заедно с това и
на академичната общност съпричастна към нашата мисия,
на колегите от сродните организации, на организациите от
неправителствения сектор и
разбира се, на държавата.
За да реализира мисията на
активна политика на НС на
ТПК, ръководството провежда дейности за осигуряване
на стратегическо партньорство с Министерството на
труда и социалната политика,
с международни организации
като СЕКОП, с висши училища
в страната и чужбина, с много
от общините в България, със
солидни предприятия от т. н.
конвенционална икономика.
Поддържането на активен диалог и реални съвместни инициативи с тези наши страте-

гически партньори е скрепено
и с подписани меморандуми за
сътрудничество.
Приоритети при провеждането на политиката на НС на
ТПК за реализирането на мисията на съюза са и трябва да
бъдат:
 Утвърждаване на кооперативните ценности в дейността на Съюза и на кооперациите, членуващи в него.
 Разширяване на пазарното присъствие и динамизиране на развитието чрез
внедряване на иновации и
осигуряване на национално финансиране и подкрепа от Европейския съюз.
Финансиране на социалното предприемачество през
следващия програмен период 2021–2027 г. по Програма
„Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за
възстановяване и устойчивост на България.
 Разширяване на социалните дейности като част от
съвременното управление
на кооперативната инфраструктура.
 Задълбочаване на международните връзки на НС на
ТПК, приобщаване на кооперациите, членуващи в Съюза, към европейските кооперативни структури и
осигуряване на условия за
взаимноизгодни бизнес отношения с кооперации в държави от Европейския съюз.

Издание на Националния съюз на
трудово-производителните кооперации
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ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ
НА СУБЕКТИТЕ НА СОЦИАЛНАТА И
СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА
Форумът за социално предприемачество през годините се
утвърди като традиционното
събитие, ангажиращо вниманието на солидни институции
и знакови личности по актуалните европейски и регионални
тенденции в развитието на
социалната и солидарна икономика. От 2012 г. насам Фору-

мът се превърна в европейски,
в който участват както представители на страни, членки
на ЕС, така и други страни.
Юбилейният Десети европейски форум на субектите на
социалната и солидарна икономика, организиран от НС на
ТПК в партньорство с Минис-

терството на труда и социалната политика, се проведе
от 20 до 23 юни в „Международен панаир – Пловдив“, като
съорганизатори бяха Европейската комисия (ЕК) и Европейската конфедерация на производствените
кооперации
и социалните предприятия
(CECOP).
В рамките на събитието своите продукти и услуги представиха кооперации, социални
предприятия и неправителствени организации от България и чужбина, както и повече
от 50 компании от конвенционалния бизнес, 7 висши учебни
заведения, едно средно училище и 6 общини, които запознаха аудиторията с политиката
си за корпоративна социална
отговорност, както и с начинанията си в сферата на социалното предприемачество.
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В откриването на Форума
участваха вицепрезидентът
Илияна Йотова, еврокомисарят по работните места и социалните права Никола Шмит,
г-н Георги Гьоков – министър на
труда и социалната политика,
г-н Иван Иванов – министър на
земеделието, г-н Христо Проданов – министър на туризма,
омбудсманът на Република
България – професор Диана Ковачева, кметът на Пловдив г-н
Здравко Димитров, г-жа Дарина Николаева – областен управител на Софийска област,
г-н Румен Петков – председател на партия АБВ, г-н Добри Митрев – председател на
БСК, г-н Ивайло Спиридонов –
зам.-председател на държавна
агенция „Архиви“, доцент Баки
Хюсеинов – зам.-председател
на Комисията за защита от
дискриминацията, г-жа Сабрие
Сапунджиева, член на Комисията за защита от дискриминацията, на по-късен етап г-н
Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни, г-н Юлиан Найденов – кмет на община
Издание на Националния съюз на
трудово-производителните кооперации
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УниБИТ, проф. Ирена Петева –
Ректор на УниБИТ и др.

Силистра, г-н Николай Георгиев – кмет на община Кресна, г-н
Емил Илиев – кмет на община
Струмяни, г-н Звонко Пекевски
– кмет на община Берово (Република Северна Македония),
г-жа Павлина Караджова – зам.кмет на община Сандански, г-н
Борислав Коларов – зам.-кмет
на община Петрич, ректори,
заместник-ректори и други
представители на академичните среди, на дипломатическия корпус и ръководители на
националнопредставителни
организации на и за хора с увреждания.

След официалното откриване
на Форума се проведе модно
ревю с произведена конфекция
от трудово-производителни
кооперации в България, както
и връчване на награди за иновативен продукт от зам.-министъра на труда и социалната
политика, г-жа Жулиета Върлякова. Отличени бяха традиционните участници „АВИС“

Видеоприветствие към участниците на Форума отправиха г-н Джузепе Гуерини, президент на СЕКОП, г-н Сергей
Станишев, председател на
ПЕС и член на ЕП, и г-н Ивайло
Калфин от Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд, Дъблин.
Поздравителни адреси бяха
получени от г-жа Мария Габриел, комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и спорт, г-н Никола
Минчев, председател на НС на
Република България, г-н Петър
Витанов – член на Групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП
и водач на групата на българската левица в ЕП, доцент Ана
Джумалиева – председател на
Комисията за защита от дискриминацията, проф. Стоян
Денчев – председател на ОС на
10
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ЕООД и ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ,
както и новите участници
и стратегически партньори
на НС на ТПК – КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА“ – СОФИЯ (OFFICE 1-) и
БЕЛЛА – БЪЛГАРИЯ.
В рамките на събитието се
проведе кръгла маса на високо
равнище „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“ с участници: г-н Никола Шмит, комисар
за работни места и социални
права, Европейска комисия, г-н
Георги Гьоков, министър на
труда и социалната политика на България, г-н Иван Кръстев, зам.-министър на труда

12

и социалната политика, г-жа
Жулиета Върлякова, зам.-министър на труда и социалната
политика, г-жа Мариела Модева, зам.-министър на туризма,
г-н Момчил Неков, зам.-министър на земеделието.
Еврокомисарят

г-н

Никола

Шмит акцентира върху ролята на социалната икономика
и социалните предприятия за
осъществяване на плавен демографски и екологичен преход
в условията на цифровизация
на икономиката и подчерта,
че кооперациите и социалните
предприятия могат да са зна-

чим фактор за насърчаване на
цифровата трансформация.
Заключително събитие на
първия ден беше дискусионният форум с теми: „Дигитална трансформация и социални иновации. Национални и
европейски измерения и перспективи в социалната и солидарна икономика“, „Политики
за финансова устойчивост и
растеж на социалните предприятия в България“, „Дейности за социално включване
в местната общност“, с модератори: г-жа Зорница Русинова, председател на Иконо-

мическия и социален съвет на
Република България и проф.
д-р Стефан Мичев, директор
на ЦПО към НС на ТПК, и участници: г-жа Диана Ковачева,
омбудсман на Република България, г-жа Жулиета Върлякова, зам.-министър на труда
и социалната политика, г-н
Цветан Спасов, МТСП, г-н Юлиан Найденов, кмет на община
Силистра, г-жа Павлина Караджова, зам.-кмет на община
Сандански, г-н Оскар Белмонте, Испания – Universitat Jaume
I, г-жа Francesca dell’Orco – Национална агенция за микрокредитиране (Италия), г-жа Дана
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Вербал, Европейска комисия,
ГД „Трудова заетост, социални
въпроси и приобщаване“ (директна онлайн връзка) и др.
В първия ден на Форума се
проведе и тържествена церемония по връчване на традиционната награда за заслуги за
развитието на европейското
социално предприемачество
„Стилиян Баласопулов“. Наградите връчи председателят на
НС на ТПК г-н Божидар Станчев. Отличени бяха г-жа Зорница Русинова – председател
на Икономическия и социален
съвет, Българска стопанска
камара, Дирекция „Жизнено
равнище, демографска политика и социални инвестиции“
на Министерство на труда и
социалната политика, Национална федерация на работодателите на инвалиди с пред-

14

седател г-жа Елка Тодорова,
Националният съюз на кооперациите на хора с увреждания
с председател г-жа Маринела
Ангелова, Общинско социално
предприятие – Пловдив, както
и г-н Константин Страхинов
– дългогодишен зам.-председател на НС на ТПК.

На следващия ден, 21 юни 2022
г., се проведе научно-практическа конференция на тема
„Съвременни бизнес модели
за социална подкрепа“, съпътствана от три дискусионни
форума по теми за социалното предприемачество. По
време на конференцията бяха
обсъдени теми, свързани с дигиталната трансформация и
мястото и ролята на социалната икономика за повишаване
икономическата устойчивост
и конкурентоспособност на
българската икономика. Акцент в дискусиите беше и темата за социалната икономика
в контекста на Европейския
стълб на социалните права,
както и спецификата при работа с лични данни. Бяха представени добри практики със
значим социален ефект, както
и връзката между корпоративния сектор и социалните
предприятия. Беше разгледана и ролята на социалната
и солидарна икономика в отделните стопански отрасли и
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живо на български и английски
език, като за пръв път беше
осигурен жестомимичен превод.
Поради форсмажорни обстоятелства, неподлежащи на влияние от страна на НС на ТПК, срокът за подготовка на Форума
бе необичайно кратък – по-малко от 3 месеца, като следва да
се отбележи, че за разлика от
предходния форум събитието
се реализира присъствено и се
разшири драстично целевото
присъствие на структури и организации, участващи за първи
път на Форума.
Екипът на НС на ТПК, частично обновен, демонстрира желание и отдаденост, сполучливо кооптирани към мащаба и
спецификата на мероприятието, придавайки необходимата експертиза, особено в резначението ѝ за постигане на
устойчив и включващ икономически и социален растеж.
През всичките дни на Форума
на специално изградени щандове бяха представени продукти и услуги на кооперации
и социални предприятия. Към
изложението имаше сериозен
интерес както от официалните гости, от настоящи и бъдещи бизнеспартньори, така и
от много граждани.
Официалната церемония по
откриването на Форума, както и двудневната конферентна програма беше излъчена на
16
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ето и привличане на различни
от традиционно присъстващите целеви групи, които да
установят контакти с работодатели с цел трудова заетост или в качеството им на
потенциални потребители на
стоките и услугите на изложителите, НС на ТПК съвместно
с МТСП набеляза и осъществи
ред мероприятия, като:
1. Интервю на Председателя на НС на ТПК Божидар

ализацията на академичното
направление на Форума.
В резултат на целенасочена,
активна политика на НС на
ТПК за пръв път на Форума

имаше впечатляващо участие
на висши училища от страната и чужбина – Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“, УНСС, УниБИТ, Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски“, Технически университет – София,
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Висше
училище по телекомуникации и
пощи, Университет по хранителни технологии –Пловдив,
ВУАРР – Пловдив, Икономически университет – Варна,

Universitat Jaume I de Castellón
(Испания), ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, както и на училище British school of Sofia–BBS.
Тези участия бяха с най-висока
форма на представителност.
За пръв път във Форума участваха и общини (Силистра,
Кресна, Струмяни, Сандански,
Петрич и Берово – РСМ), представени от кметовете си.
За пръв път с пряко участие
на Форума се представиха со-

лидни и утвърдени структури
като BELLA България, Office 1
(ТПК „Панда“), ЦКС.
Присъствието на конкретните участници – Висши училища, общини, конвенционален
бизнес и сродни организации,
не е произволно и има своята
логика като следствие на проведена политика и установени
работни отношения в последното полугодие на ръководството на НС на ТПК с гореизброените организации.
От системата на Съюза бяха
представени 22 организации,
10 от които специализирани
кооперации и предприятия на
хора с увреждания.
Десетият европейски форум
бе проведен с финансовата
подкрепата на Министерство
на труда и социалната политика и със съдействието на
ръководството на Международен панаир – Пловдив.
За популяризиране на събити-
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тите на социалната и солидарна икономика за „Преди
всички“, БНР.

Станчев с участието на
зам.-председателя Владислав Лазаров, Председателя на КС на НС на ТПК Иван
Николков и члена на УС на
НС на ТПК Димитринка Димитрова. Репортажът за
юбилейния Десети европейски форум на субектите на
социалната и солидарна икономика, НС на ТПК и ТПК „Д.
Благоев“ беше излъчен по
TV1 – България под надслов:
„Съюз на кооперациите помага на хора с увреждания и
подготвя Европейски форум
за социална икономика“.
2. Интервю на зам.-председателя на НС на ТПК Владислав Лазаров във връзка с
Европейския форум на субек-
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3. Пред
БНТ
провеждането на Форума коментира
зам.-министърът на труда и социалната политика
Иван Кръстев: „Събитието
се организира от Националния съюз на трудово-производителните кооперации в
България и Министерството на труда и социалната
политика.“
4. Постоянна реклама по програма „Хоризонт“ на БНР десет дни преди началото на
събитието.
В условията на нестандартна
политическа динамика в страната, съпътствана от регионалната геополитическата
конюнктура, медийното отразяване на Форума бе солидно
и получи достойно национално, регионално и местно внимание. На фейсбук страницата

на НС на ТПК са отбелязани
над 25 публикации на основните национални и чуждестранни институции (Президентство, Министерства, общини,
висши учебни заведения, Представителството на Европейската комисия в България, Полската агенция за инвестиции и
търговия, МП „Пловдив“, БСК,
ИСС, Агенции, НПО), отразили
участието и ангажимента си
към Форума.
В програмата на Форума
участваха делегации от Полша – Полската агенция за инвестиции и търговия, Северна
Македония – община Берово,
Италия – Енрико, Испания, както и гости от Куба и Белгия.
В условията на глобални и регионални противоречия, без да
е акцент на събитието, в духа
на добросъседство и принципни взаимоотношения, НС
на ТПК демонстрира подход,
при който на полето на коопе-

ративната идея не се търси
противопоставяне, а възможното единство на базата на
социалните и солидарни ангажименти, което да бъде в основата на нови успешни стратегии.
Според обобщените онлайн
и ТВ статистики чрез телевизионно отразяване, електронни и печатни издания на
институции и информационни
агенции, радиоефир, социални мрежи – Facebook, TIK TOK,
INSTAGRAM, LINKEDIN, информацията за Форума е достигнала до не по-малко от 380
000 души от 22 държави.
По покана на Министъра на
ТСП г-н Гьоков Председателят и зам.-председателят на
НС на ТПК Божидар Станчев
и
Владислав Лазаров взеха
участие в съвещание, проведено на 24 юни 2022 г. в МТСП.
В присъствието на политическия кабинет, директори-
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ЕС“. Ръководният състав на
МТСП изрази удовлетворение
и благодарност за постигнатите резултати.

те на дирекции и началници
на отдели, имащи отношение
към Форума, събитието беше
оценено като „най-големия
социален форум, провеждан в
пределите на Източна Европа, с тенденции да се утвърди
като едно от водещите в областта си на територията на

22

Десетото юбилейно издание
на Европейския форум акцентира върху водещата роля и
утвърди заслужения имидж на
НС на ТПК като „иновативен,
солиден и предвидим организатор на събития от такъв мащаб“, който реализира заявката на Съюза за организиране
на мащабно и значимо събитие
на базата на утвърдената
традиция, с модерна визия и
ред иновативни начинания.
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ИНТЕРВЮ С ЕВРОДЕПУТАТА
ПЕТЪР ВИТАНОВ
във връзка с проведения Десети европейски
форум на субектите на социалната и
солидарна икономика | 20.06. – 23.06.2022 г.,
Международен панаир – Пловдив

Петър Витанов

Петър Бойков Витанов е роден
на 18.04.1982 г. в град Сливен. Завършва Първа английската гимназия в София. Има две магистратури – от СУ „Св. Климент Охридски“
по Международни отношения и
от НБУ по Международни финанси. Работил е в отдел „Връзки с
международни организации“ в НС
на БСП и в Народното събрание на
Република България.
Народен представител в 44 Народно събрание (2017 г.–2019 г.)
Евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския
парламент. Членува в Комисията
по околната среда, общественото здраве и безопасността на
храните, Комисията по транс-

Петър Витанов на трибуната на Европейския парламент

порт и туризъм, Комисията по
граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи.
Петър Витанов владее английски
и руски език.

СПИСАНИЕ ТПК… - Г-н Витанов, как оценявате провеждането на юбилейния Десети
европейски форум на субектите на социалната и солидарна
икономика?
Радвам се, че инициативата
набира

все

по-голяма

попу-

лярност и мащаб. Последните години на кризи и особено
пандемията показаха, че имаме
24

нужда от солидарни действия
както на национално, така и
на европейско ниво. Левите
движения отново са във възход в Европа, защото хората все повече осъзнават, че
солидарността и социалният елемент са в основата на
проспериращите
общества.
Българските
кооперативни
и социални предприятия са
пример за това как бизнесът

и грижата за хората, включително онези в неравностойно
положение, могат и трябва да
вървят ръка за ръка. Смятам,
че форумът предоставя безценна възможност за споделяне на опит, създаване на контакти и бъдещо развитие.
СПИСАНИЕ ТПК… - Според Вас
кои са новите измерения на
този традиционен форум?

Мисля, че Форумът добива все
по-голямо значение и ще има
все по-съществен отзвук в
обществото. Ключово беше
присъствието на вицепрезидента на Република България,
на министри и разбира се, на
Никола Шмит, комисар за работни места и социални права
в Европейската комисия. Впечатлен съм от представянето на трудово-производителните кооперации и социалните
предприятия, както и от засиленото участие на висши училища и представители на академичната общност. Убеден

съм, че връзката между образованието и икономиката е
от огромно значение и отваря
огромни възможности. В събитието се включиха и представители на много общини, което е положителен знак, че има
желание за развитие в обща
посока. Знаем, че устойчивите
резултати се постигат само с
общи действия.

та на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите
в Европейския парламент, за
изграждането на справедлива,
адекватна и трансформираща
се социална икономика. Като
член на тази група как оценявате европейските измерения
на този форум на субектите
на социалната и солидарна
икономика?

СПИСАНИЕ ТПК… - Споменахте
присъствието на форума на
еврокомисаря Никола Шмит.
Известна е подкрепата на евродепутатите, членове Група-

Европейският съюз води началото си от една благородна
идея – за мир, общи действия и
икономическо сътрудничество в името на обединена Евро-
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па и благоденствието на нейните граждани. Тази идея като
че ли беше останала на заден
план преди пандемията. Днес
обаче ми се иска да вярвам, че
ЕС възвръща социалния си облик. Знаете, че ни предстои
огромна икономическа трансформация, която ще промени
живота на всички. Преминаването към по-чиста енергия,
по-зелен транспорт, кръгова
икономика и т.н. ще се отрази
на гражданите, на бизнеса, на
държавите като цяло. В Групата на социалистите и демократите в ЕП настояваме и
работим активно трансформацията да се случи на справедлива социална цена и уязвимите домакинства и граждани
да бъдат защитени. Вярвам,
че субектите на социалната и
солидарна икономика ще имат
все по-голяма роля в тези процеси. Всъщност предприятия
от типа на трудово-производителните кооперативи са
все по-популярни в Европа, докато в България много хора изобщо не са наясно какво представлява дейността им. За
мнозина те са отживелица от
времето на социализма. Всъщност те са част от бъдещето
в Европа.
СПИСАНИЕ ТПК … - Г-н Витанов, как оценявате представянето на основния организатор на форума – Националния
съюз на ТПК?
Националният съюз на трудово-производителните ко-
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Петър Витанов и председатели на ТПИ/ТПКИ в
Европейския парламент-Страсбург

Петър Витанов на заседание на УС на НС на ТПК
операции има над стогодишна история. Щастлив съм, че
традициите са запазени до
днес и че много от предприятията, които са част от съюза, продължават да развиват и обогатяват дейността
си, създавайки продукти и услуги с добавена стойност и
осигурявайки правото на достоен труд за хора в неравностойно положение. Организа-

цията на Форума от страна на
Националния съюз на ТПК беше
впечатляваща за всички гости
и участници.
СПИСАНИЕ ТПК … - След като
се запознахте с програмата на
Форума, според Вас кои прояви
трябва да бъдат отбелязани?
Кръглата маса на високо равнище „Справедлива, адекватна и трансформираща соци-

ална икономика“ постави на
дневен ред важните въпроси,
които ще трябва да решаваме в съвсем близко бъдеще.
Дискусионният форум „Дигитална трансформация и социални иновации. Национални и европейски измерения и
перспективи в социалната и
солидарна икономика“ постави бъдещето в контекста на
дигитализиращия се свят.
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тото и ролята на национално
представителните организации като НС на ТПК за модернизирането на кооперациите
в България.

Петър Витанов на работна среща в НС на ТПК

Научно-практическата

кон-

ференция „Съвременни бизнес
модели за социална подкрепа“ и
дискусионните форуми „Наука
и образование за социална икономика и предприемачество“,
„Социална политика, корпоративна социална отговорност
и приносът на трудово-производителните кооперации за
28

развитие на социалната икономика в България“ придадоха на събитието реална научно-практическа стойност.
СПИСАНИЕ ТПК … - Г-н Витанов, несъмнено и у нас, и в Европа кооперациите са сред
основните субекти на социалната и солидарната икономика. Според Вас какво е мяс-

Вярвам, че те трябва да превърнат в своя мисия популяризирането на смисъла и възможностите на кооперациите
в условията на сериозни икономически и социални кризи. За
да се случи това обаче и за да
отговарят на съвременните
изисквания, самите сдружения трябва да преосмислят

Петър Витанов на посещение в ТПК
„Димитър Благоев“ - София
вътрешната си организация,
начина си на управление и задължително да засилят международното сътрудничество.
СПИСАНИЕ ТПК… - Г-н Витанов, благодарим за срещата и
интервюто.

ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА
ТПК – ВАРНА
Преди 58 години е създаден ОС
на ТПК чрез обединяването
на ГС и ОС на ТПК и вписването му под №8 в Народен съд
гр. Варна на 25.08.1964г. Преди
тази дата се извършват редица преобразования в структурата и задачите на съюза.
При създаването на ОС на ТПК
във Варненски окръг съществуват 56 ТПК с дейности в
сферите на машиностроене, металообработване, кожарство, текстилна, обувна,
книжарска, хранително-вкусовата промишленост и строителни дейности.
Първостепенна задача на ОС
на ТПК през тези години е
подпомагането на дейността
на отделните кооперации в
стремежа за увеличение и разширяване производството на
стоки за народно потребление, като кооперациите трябва да се ориентират към широкото използване на местни
суровини и материали, както
и към използването на вторични суровини. На следващо
място от особено значение е
организирането на широкото
битово обслужване на гражданите. И така започват процесите на обединяване на кооперациите с цел постигане на
поставените пред тях национални задачи.

Окръжният съюз на ТПК пряко
се ангажира с методическото
ръководство, с централизираното обезпечаване на кооперациите със суровини и материали, доставка на техника и
финансов контрол. Организира и осъществява изграждането на обща кооперативна
6-етажна сграда на булевард
„Владислав Варненчик“ № 53-55
и битов комбинат в квартал
„Аспарухово“
(собственост
на няколко варненски кооперации), собствена складова база
на улица „Орех“ № 2.
Със специален закон и устав
е изграден като самостоятелно юридическо лице Съветът за взаимно осигуряване
на членовете на ТПК. В своята
дейност по осигуряването и
пенсионирането, охраната на
труда, отдиха и трудовоправната защита той до голяма
степен изпълнява функциите
на синдикатите.
Наред със стопанската дейност в съюза кипи и богата културно-масова и спортна дейности. Провеждат се прегледи
на художествената самодейност и спортни състезания.
ЦС на ТПК няколко пъти излъчва ОС на ТПК – Варна за национален първенец, носител
на преходното червено знаме
„Първенец“.

С
постановление
на
МС
от 03.07.1970 г. за усъвършенстване на ръководството
на местната промишленост и
трудово-производителните
кооперации Управление „Местната
промишленост“
към
Министерството на леката
промишленост преминава към
Държавния комитет за битови услуги. Окръжните народни
съвети поемат прякото ръководство на трудово-производителните кооперации.
С настъпване на демократичните промени в страната ни
и прехода към пазарна икономика започват процесите на
промяна и в кооперативната
система. Отделилият се от
ЦКС Национален съюз на ТПК
се ангажира с подпомагане на
възстановяването на Окръжните съюзи и връщане на имуществото на одържавените
ТПК. Изминатият път в тази
посока е продължителен и изключително труден.
С
усилията на действащите
кооперативни кадри и с помощта на НС на ТПК се възстановяват имотите на ОС на
ТПК и на отделни ТПК: „Аутомотор“, „Младост“, „Победа“ ,
„Галатея“, „Родина“, „Светлина“ (Суворово), „Апостол Славов“.
Така от 22.12.1992 г. започва новата летопис в историята на
варненските кооперации. Възстановена е дейността на ОС
на ТПК. И отново кооперациите навлизат в период на теж-
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ки изпитания. Провежданите в
страната ни реформи и трудностите по пътя ни помогнаха да осъзнаем по-ясно силата
на кооперативната солидарност, да оценим значимостта
на кооперативните принципи
за взаимопомощ и единство,
да се убедим, че само когато
сме обединени и организирани,
можем да защитим своите интереси и да оцелеем.
Оценявайки
социално-икономическата ситуация, в която
кооперациите
отстояват
своята идентичност и пазарни позиции, борейки се със сивата икономика и нелоялната
конкуренция,
бюрокрацията
и корупцията, ОС на ТПК се
стреми да налага собствен почерк в подпомагане дейността на отделните кооперации
и техните ръководства.
За развитието на предприемаческия дух и подобряване на
стопанската дейност на кооперациите съюзът се ангажира с повишаване квалификацията на кадрите на ръководни
постове в кооперациите. Ежегодно председателите на ТПК
и тези на Комисиите по социална дейност се обучават съгласно изискванията на ЗЗБУТ,
а главните счетоводители и
ръководителите „Човешки ресурси“ се запознават с актуални специфични проблеми.
Отделя се специално внимание и на жените на ръководни
длъжности в кооперативната
система. Провеждат се и дру30

ги периодични обучителни семинари и делови посещения и
срещи.
ОС на ТПК – Варна проучва, обобщава и защитава интересите на своите членове. Стреми
се чрез активното участие
на своите представители в
различните органи да търси
пътища за усъвършенстване
на нормативната уредба и за
разрешаване на възникналите проблеми. Полага усилия
да поддържа действени контакти с представители на
местната власт както в гр.
Варна, така и в градовете Суворово и Ветрино. До 2013 г.
чрез своя председател активно участва в дейността на
Обществения съвет за хората с увреждания към Община
Варна.
От 2009 г. ОС на ТПК е колективен член на Варненската
търговско- индустриална ка-

мара и като такъв предоставя реални възможности на
всяка кооперация да ползва услугите на камарата.
Независимо от скромните си
финансови възможности, ОС
на ТПК без много шум и фойерверки ежегодно подпомага
както своите членове, така и
хора в неравностойно положение – онкоболни, дом за стари
хора „Гергана“.
Днес, 58 години след създаването на съюза, спокойно можем
да споделим, че въпреки тежките условия ТПК от Варненска
област съхраниха образа си на
коректни стопански структури и данъкоплатци. С присъщите си социални функции и днес
те създават опора и икономическа сигурност на своите
членове, а ТПКИ осъществяват реална трудова рехабилитация и социална интеграция
на хората с увреждания.
Честване на 50год. ОС на ТПК Варна

РФСП Варна 2018 г.
Облеклата, изработени от кооперация „Галатея“, успешно
са се наложили на европейския
пазар, а националните носии
радват хора и в далечните
САЩ и Япония.
Детските и ученическите облекла на ТПКИ „Родина“ са отличени със златни медали, а
услугите, извършвани от кооперациите „Аутомотор“, „Младост“ и „Чивгънов“ се ползват
с уважението на гражданите
във Варна и Провадия.

ЕФСП – Пловдив
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ИНТЕРВЮ НА Г-ЖА ЙОВКА ГАЙКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖНИЯ
СЪЮЗ НА ТПК – ВАРНА

Успешно е участието на представителите на варненските
кооперации в европейските
изложения на стоки и услуги,
произведени от хора с увреждания, в провежданите форуми
по проблемите на социалната
икономика и пазара на труда.
Положено е началото в работата по реализация на различни проекти, в т.ч. и европейски
проекти.
Стратегическа
цел в дейността на ОС на ТПК и на
всички кооперации е усъвършенстването на кооперативната система като субект на
социалната икономика, основаваща се на знание, иновации
и устойчив растеж чрез нейната адаптация към процесите на реалната евроинтеграция и превръщането на ТПК в
конкурентни структури от
европейски вид.
Приоритетите за постигането на тази цел са свързани с:
 продължаване прилагането
на кооперативните ценности и принципи при функционирането и управлението;
 укрепване на икономическата база и увеличаване на пазарното присъствие на всяка кооперация;
 по-нататъшно разширяване
на социалната роля на ТПК и
усъвършенстване на социалната инфраструктура.
Постигането на тези цели налага потребността от:
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Честване на 50год. ОС на ТПК Варна
 активизиране и подобряване
взаимоотношенията
на ОС на ТПК с общинските
структури, организации на
бизнеса и НПО, общински съветници, народни представители и евродепутати;
 утвърждаване и обогатяване на партньорството
на ОС на ТПК с общините по
места за съвместно участие в проекти и по програми на ЕС за привличане на
средства за развитие и обновяване на кооперациите;
 разширяване
на
публично-частното
партньорство и увеличаване на обема
на обществените поръчки,
възлагани на ТПК от общините.
Възможности за реализиране
на тези и други задачи ОС на
ТПК притежава, защото коо-

перативният бизнесмодел е
сигурност и гаранция за бъдещето.
Балоните са с цветовете на
кооперативното знаме и с
всеки от тях присъстващите
пуснаха послания в небето.
Отправяме благодарност към
всички, които съдействаха и
подпомагаха ОС на ТПК и кооперациите от Варненския
регион в досегашния им път.
Изразяваме увереността си
за бъдещо ползотворно и взаимноизгодно сътрудничество
с държавните и общинските
структури за изграждането
на икономически по-силна и социално ориентирана България.
***
Материалът е подготвен от
г-жа Йовка Гайкова,
Председател на окръжния
съюз на ТПК – Варна

СПИСАНИЕ ТПК… - Госпожо
Гайкова,
кооперациите
са
сред основните субекти на
социалната и солидарната
икономика. Според Вас какво
е мястото и ролята на регионалнопредставителните организации като ОС на ТПК за
развитието на кооперациите
в България и регионите?
В своето историческо развитие кооперациите винаги са
били и са социално ориентирани със силно проявени принципи на солидарност и демократично управление.
Представителните
регионални /окръжни/ съюзи на
ТПК през различните периоди изпълняват различни
функции в помощ на ТПК .
Днес в условията на пазарна
икономика и общ европейски
пазар ролята на ОС на ТПК
е най-вече на координатор
в реализиране на местните
потребности и политики в
икономическата и социалната сфера чрез възможностите на ТПК.
Поддържането на действени
контакти с местните органи на властта, с БТПП, с НПО
и др. е предпоставка за до-

Йовка Василева Гайкова
Автобиография
Родена на 11.09.1951г. в гр. Варна.
Средното си образование „Строителство и архитектура“ завършва през 1970 г. в СТ „ Васил Левски“.
През 1975г. се дипломира във Висш
машинно електротехнически институт гр. Варна със специалност електро инженер „електрически машини и апарати“, а през
1991 г. завършва Висш институт
за народно стопанство, Варна и
придобива квалификацията „индустриална икономика„.

ботник, секретар „Учащи“ и председател на студентите и младите научни работници в гр. Варна.
От март 1982 г. до март 1988 г. завежда отдел в РК на р-н „Приморски“, гр. Варна.
От м. март 1988 г. до момента е
председател на ТПКИ „Родина“, а
от 1992 г. е председател на ОС на
ТПК в гр. Варна .
Заемала е отговорни обществени
постове като районен съветник
в бивш р-н „Варненска комуна„ и
р-н „Приморски“, заместник председател на Демократичен съюз

Трудовият си път започва през

на жените в гр. Варна, член и зам.

месец юни 1974 г. и до март 1982 г.

председател на Клуб на стопан-

работи като организационен ра-

ския ръководител.
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на субектите на социалната и солидарна икономика е
продължение на поставеното положително начало за
подпомагане на трудови кооперации за инвалиди /ТКИ/
и трудово-производителните кооперации за инвалиди /
ТПКИ/, доказало своята особена значимост, тъй като :
 чрез тях се илюстрира значимият потенциал на трудово-производителните
кооперации /ТПК/, и в частност и на тези на хората

Една от чешмите, дарени на район " Аспарухово" в бедствения месец. Присъства и кметът на района.
брото позициониране на ТПК
в стопанския и социалния живот на региона.
На следващо място от особено значение е дейността на
ОС на ТПК за подпомагане на
кооперациите при прилагане
на демократическите принципи на управление.
ОС на ТПК като представителни организации на ТПК успешно организират работни
срещи, обмяна на положителни практики.
СПИСАНИЕ ТПК…- Как оценявате провеждането на юбилейния Десети европейски форум
на субектите на социалната и
солидарна икономика?
Провеждането на юбилейния
Десети
европейски
форум
34

Щандовете на ТПКИ „Родина“ и кооп.
„Галатея“ на Десетия европейски
форум на субектите на социалната
и солидарната икономика в Пловдив

с увреждания в обществено-икономическия
живот
– производство на стоки и
услуги, социални дейности;
 обменя се информация и се
обогатяват познания;
 споделят се добри практики
и се правят полезни за бъдещето изводи;
 мотивират ТПКИ да разработват нови модели и изделия.
Определено смятам, че юбилейният Десети европейски
форум на субектите на социалната и солидарна икономика за пореден път мобилизира
кооперациите, членове на НС
на ТПК, за демонстриране на
възможностите им за конкретен принос в развитието на стопанския живот на
страната ни чрез реалното
интегриране на хората с увреждания.
Проведеният форум с участието на вицепрезидента на
Република България Илияна
Йотова, министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков, европейския комисар за работните места и
социални права Никола Шмит,
зам.-министри, кметове на
общини и други обществени
дейци е предпоставка за увеличаване ангажираността на
по-широк кръг представители на държавни и европейски
институции в разрешаването
на съществуващите значими
и неотложни проблеми.

Безспорни са положителните
дивиденти от европейските
изложения, но новите условия налагат да се продължи с
надграждане на достигнатото. Мисля, че може би ще бъде
добре да се наложи диференциация на мероприятията по
браншове.
СПИСАНИЕ ТПК… - От гледна
точка на Вашия опит какви
са основните проблеми и какви промени са необходими в
управлението на кооперациите, за да бъде гарантирано
присъствието им в социалната икономика на страната?
За да се гарантира присъствието на кооперациите в
социалната
икономика
на
страната, ни е нужно последователно да се работи за
промяна в отношението на
държавата и нагласите на обществото към кооперациите.
Все още недостатъчно се познава същността на кооперацията като юридическо лице,
още повече на кооперациите
за хората с увреждания.
Необходимо е да се активизират взаимоотношенията на
НС на ТПК с Министерството
на образованието и науката,
с БТПП по повод подготовката на управленски кадри със
стопанска и социална насоченост (през 40-те години в
търговските гимназии е изучавано кооперативно дело, а в
Италия и днес се изучава).
Заедно с това трябва да се
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повишат критериите при
подбора и обучението на кадрите за участие в органите
на управление на кооперациите – председатели, членове
на Управителните съвети и
на Контролните съвети.
Необходима е адекватна промяна в нормативната уредба,
така щото да се благоприятства ангажираността на кооперациите при реализиране
на трудова заетост на хора
и особено на тези в неравностойно положение (от уязвимите групи), както и изграждане на обществени съвети
с участието на представители на местните органи на
властта, други институции и
обществени организации.
СПИСАНИЕ ТПК… - Какви
действия са необходими за
популяризиране на смисъла от
и възможностите на кооперациите в условията на сериозна икономическа и социална
кризи?
Сполучлива форма за популяризиране на възможностите
на кооперациите в условията на сериозна икономическа
криза са провежданите изложения на стоки и услуги, резултат от трудовата ангажираност в ТПК.
Поставеното начало за провеждане на Дни на отворените врати в гр. Варна е другата добра възможност за
популяризиране на ТПК като
структури със специално отношение към работещите в
36

тях кадри – грижа за опазване
здравето, осигуряване на доходи, както и осъществяването на коректни бизнес отношения с партньори.

ства от примери, илюстриращи „ангажираността“ на банките за кредитиране на ТПК,
макар и срещу ипотекиране на
имот.

СПИСАНИЕ ТПК…- От практическа гледна точка, какви промени в нормативната
уредба са необходими за подпомагане на дейността на кооперациите?

Не търпи отлагане и потребността от премахване на
т.нар. временни мерки за заплащане на обезщетенията
за временна неработоспособност през първите три дни
от болничните – от работодателя – (чл.40, ал.5 от КСО).
Особено силно е негативното влияние на тази мярка в
ТПК за хората с увреждания.

Действащата към момента
нормативна уредба в страната ни не подпомага стабилизирането и развитието на кооперациите. По-голяма част
от кооперациите извършват
дейности в сферата на леката промишленост и извършват услуги за населението.
Всеизвестно е, че нелоялната конкуренция в леката промишленост е силно проявена
от нелигитимния внос и другите прилагани неправомерни действия, а услугите са
били и са губещи дейности.
Тези обстоятелства налагат
необходимостта от някои
простички промени в нормативната уредба. На национално ниво – намаляване размера
на ДДС за извършваните услуги, намаляване на размера
на данъка върху печалбата,
регламентиране възможностите за данъчни облекчения
при преструктуриране на кооперациите, улесняване на
достъпа до финансиране независимо от финансовия резултат.
Сегашната практика изобил-

Признаване на социалните
предприятия и кооперации,
регистрирани като такива в
Агенцията за хората с увреждания, като социални предприятия, без допълнителна
регистрация в регистъра на
социалните
предприятия,
тъй като в чл. 48/1/ от ЗИХУ
е регламентирано кои са специализирани предприятия и
кооперации за хората с увреждания.
От прецизиране се нуждае и
действащият Кодекс на труда в частта му за специална
закрила, тъй като освен права
хората в неравностойно положение имат и задължения,
които почти винаги се неглижират от висшестоящите
органи, поради което и работодателите се ограничават
да назначават такива лица.
Регламентиране на облекчен
достъп в процедури за учас-

тие на социалните предприятия (ТПК) в обществени
поръчки от национален и регионален мащаб. Сега действащите чл. 12/4 и /6/ от ЗОП
ограничават потенциалните
възможности за участие на
ТПК като изпълнители в тях .
СПИСАНИЕ ТПК…- Какво смятате за най-целесъобразно
по отношение на професионалното обучение в системата на ТПК?
В системата на ТПК стореното по отношение на професионалното
обучение
е
най-вече за подобряване квалификацията на кадрите от
сферата на административ-

ното обслужване в ТПК.
Предвид демографския срив в
страната ни и недостатъчната ангажираност на държавата за подготовка на технически кадри средно ниво,
голяма е потребността от
квалификация и преквалификация най-вече на специалисти по поддръжка на техника
(шевни, плетачни машини и
др.). На следващо място все
по-осезателно се чувства необходимостта от подготовка
на кадри за основното производство в леката промишленост (оператори на шевни и
на плетачни машини от ново
поколение с компютърно управление), както и за оператори

за различните видове техника
за обработка на метали.
За преодоляване на посочените проблеми считам за целесъобразно
активизиране
на ангажираността на НС на
ТПК за конкретни промени в
образователната
система,
отнасящи се до професионалната подготовка на технически кадри (за формиране на
практически умения), както и
възстановяване действието
на кооперативни центрове за
професионална подготовка.
СПИСАНИЕ ТПК… - Благодарим
за срещата и интервюто. Пожелаваме Ви плодотворно сътрудничество с НС на ТПК.
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Началото е поставено на 28
октомври 1912 година, когато
в борба против търговския и
лихварския капитал и в защита на своите икономически
интереси, шепа занаятчии в
гр. София създават керамичната трудово-производителна занаятчийска кооперация
„ПРОГРЕС“. В салона на бившето рисувално училище (сега
Художествената
академия)
се провежда учредителното
събрание на кооперацията.
Учредители са Райчо Димитров и Димитър Недялков от
Брацигово, Георги Грънчаров и
Георги Калоянчев от гр. Панагюрище, Костадин Николов от
гр. Велец – Македония, Никола
Георгиев от гр. Солун – Гърция
и Никола Атанасов от с. Якоруда.

„ЕДНА ГОСПОЖА НА 110“
110 години кооперация
„Металургия“
Производствената дейност
кооператорите започват с
250 лв. дялов капитал и суровини и материали за 200 лв.
През 1913 г. кооперацията е
призната за юридическа личност. Този акт дава право и
основание на кооператорите
да направят постъпки пред
общината за отпускане място
за строеж на сграда. Мястото
е отпуснато на ул. „Грънчарска“ №1, благодарение на Димитър Благоев и Георги Дими-

тров, които по това време са
общински съветници.
В течение на много години в
кооперацията се вливат множество малки и по-големи кооперации и така през 1959 година е поставено началото на
Обединена ТПК „Металургия“.
От тогава до днес трудово-производителна кооперация „Металургия“ се специализира в две направления на
дейност – металообработване и леярство.

Общо събрание на КООПЕРАЦИЯ „МЕТАЛУРГИЯ“ - 2022 г.
Дълъг и интересен е пътят на
развитие на ОТПК „Металургия“, в чиито състав влизат
ТПК: „Вулкан“, „Металин“, „Плодобран“, „Шмиргел“ и др.
Кооперация „Вулкан“ участва
в първия мострен панаир в гр.
Горна Оряховица през 1924 г.,
организиран от тогавашното Министерство на търговията и промишлеността, и
взима златен медал. Започва
участието ѝ в международни
изложения и през 1924 г. в гр.
Ганд – Белгия, където получава почетни отличия. За производство на гладачни машини
получава втора държавна награда с грамота на Пловдивския панаир – 1935 г.
През 1952 г. е произведена
единствената за това време
турбина за ВЕЦ „Въча“, представляваща 1200 кг бронзова
отливка, също така са отлети и няколко 1300 кг втулки за
нуждите на рудодобива в Родопския минен басейн. Една от
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гордостите на кооперацията
са пръснатите в цяла България отливки, статуи, бюстове и др.
През 1972 г. за постигнатите големи успехи в производствената дейност на България Държавният съвет на НРБ
с указ 1366/17.06.1972 награждава ОТПК „Металургия“ с орден
„Червено знаме на труда“.
През 1976 г. се обединяват ТПК
„Атанас Романов“, ТПК „Металургия“, ТПК „Елкоп“, ТПК
„Бенковски“, ТПК „Вапцаров“
под общото име ТПК „Атанас
Романов“.
Новосъздадената
кооперация в определени моменти наброява 2000 човека. Обединената кооперация
развива дейности като металообработване, леярство,
галванотехника,
изработка
на електрически табла и осветителни тела. Взима много
активно участие в строителството на Националния дворец на културата, резиденция

Бояна, лифтовите съоръжения
в природен парк Витоша. Била
е едно от най-големите предприятия в структурата на
Стопанската дирекция „Местна промишленост и битови услуги“. Награждавана е с високи
държавни отличия, като „Червено знаме на труда“.
През 1992 г. в резултат на демократичните промени
от
ТПК „Атанас Романов“ се отделят цех „Леярски“ и цех „Метален“, които възстановяват
три стари кооперации, сред
които и „Металургия“. Кооперация „Металургия“ се пререгистрира на 8 април 1992 г.
по фирмено дело № 8476/1992,
с председател инж. Динко Динев, а от 1994 г. за председател е избран Георги Милчев.
***
Материалът е подготвен
от г-н Георги Милчев,
Председател на кооперация
„Металургия“
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ИНТЕРВЮ НА Г-Н ГЕОРГИ МИЛЧЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА КООПЕРАЦИЯ „МЕТАЛУРГИЯ“
Снимки на готова продукция
те читатели е важно да представите съвременното състояние на кооперацията.
Кооперация „Металургия“ се
управлява от Управителния
съвет в състав: Георги Милчев – председател, членове
– Славчо Ташев, Благой Кръстев, Антон Антонов,Снежана
Драгомирова. Контролен съвет в състав: Стефка Илиева,

Зинаида Славова, Васил Янков.
Комисия по социалната дейност (изпълнява и ролята на
Комисия по условията на труд
– съгласно Закона по здравословни и безопасни условия
на труд) в състав: Станислав
Грозев, Юлия Банкова и Мария
Ценкова.
Кооперация „Металургия“ е
разположена на работна площ

Георги Милчев е роден в София
през 1951г.
Работил е като проектант в „Меконструктор

и

началник цех в ТПК „Атанас Романов“. От 1992г. работи в кооперация „Металургия“, а от 1994г.

е

 художествени отливки за
осветителни стълбове, камини, пейки и др;

неин Председател.

СПИСАНИЕ ТПК… - Господин
Милчев, несъмнено е, че кооперация „Металургия“ има дълга
и богата история и сериозни постижения. С основание
може да определим кооперацията като един от активните
участници в кооперативното
движение в България. За наши40

Металообработването
включва изработване на метални нестандартни конструкции, резервоари, оградни
и парапетни пана, горивни камери за камина, каса-сейф и др.
Леярската дейност включва
фасонни отливки от сив чугун и цветни метали - месинг,
бронз, алуминий. Изработват се машиностроителни
чугунени отливки за стругове, фрези, бормашини и други
корпусни детайли с единично
тегло до 550 кг. Освен това
кооперация „Металургия“ изработва:

Георги Милчев

талургпроект“,

от 12 декара. В кооперацията
работят около 10 човека. Членове на кооперацията са 37
души.

"Делово пътуване на група представители на ТПКИ до Германия и Франция
2022" - среща с представители на НПО за грижа и помощ за хора с
увреждания - "LEBENSHILFE" – офис - гр. Синцхайм.

 детайли и елементи за
пътно и гражданско строителство – чугунени канализационни капаци, чугунени
отточни решетки, чугунени решетки за гаражи, бензиностанции,
паркинги,
мостове, чугунени муфи за
свързване на кабели, скари

за камини, печки и отоплителни котлета;
 месингови сифони за баня,
алуминиеви сифони за покриви и градини;
 алуминиеви месингови клеми,
обтегачи и други детайли и
елементи за далекопроводи, тролейбусен и трамваен
транспорт.
На този етап кооперация „Металургия” изпълнява производствена програма с обем
300 хил. лв. Няма задължения
и закъснения по плащания на
социални и здравни осигуровки, Данък общ доход – ДОД,
Данък добавена стойност
– ДДС, към Електроразпределение и ВиК. Няма кредити, работи единствено със
собствени средства. Ежегодно разпределя дивиденти, съобразно дяловия капитал на
всеки член кооператор.
СПИСАНИЕ ТПК… - Бихте ли
споделили някои от проблемите, с които се сблъсквате
при управлението на кооперация „Металургия“
В
съвременната
социално-икономическата ситуация

проблемите при управлението на кооперация „Металургия“ са идентични на тези,
пред които се изправят всички трудово-производителни
кооперации – борба със сивата икономика и нелоялната
конкуренция, бюрокрацията и
корупцията.
Заедно с това при функционирането на кооперация „Металургия“ се срещаме със
специфични проблеми и се опитваме да ги решаваме. Нашият бизнес е перспективен, но
непривлекателен за кадрите
или по-общо казано, има остър дефицит на работници
със специална квалификация.
В България конкуренцията в
бранша не е за подценяване,
но всички участници на пазара изпитват дефицит на
квалифицирани работници и
разбира се, проблем е и евтината (не винаги качествена)
продукция, идваща от Китай
и други страни.Разполагаме
със сериозно оборудване към
механичения цех: Гилотина - 2
бр.; Абкант - 2 бр.; Валове за
огъване - 2 бр.; Бормашина 5 бр.; Струг - 6 бр.; Циркуляр
за метал - 2 бр.; Заварочни
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предприятия от т. н. конвенционална икономика.
С помощта на НС на ТПК се
надяваме в кооперация „Металургия“ да разработим проекти по оперативните програми на Европейския съюз,
да кандидатстваме и реализираме такива проекти в
областта на развитието на
човешките ресурси и технологическото преоборудване.

На посещение в КЗД като част от официална делегация на НС на ТПК

Поводът е достоен и солиден. Предвиждаме тържествени прояви съвместно с НС
на ТПК и ГС на ТПК-София. Издаване на юбилейни сувенири,
отличия и награди за активните и дългогодишни член-кооператори. По традиция ще
организираме
мероприятия
за тържествено отбелязване
на събитието и сплотяване
на колектива. Предвиждат се
инициативи, свързани с юбилея, целящи запазване на духа
и традициите на «Металургия» за идните генерации.

С Президента Георги Първанов/2001-2012/ в сградата на НС на ТПК
трансформатори, СО и аргон
апарат и др. Не спираме да
търсим възможности за реализация на нашата продукция
на външния пазар.

та и солидарната икономика.
Как оценявате дейността на
НС на ТПК и ролята на тази
националнопредставена организация?

СПИСАНИЕ ТПК…- Господин
Милчев, известно е, че организираното
кооперативно
движение в България възниква и се развива главно за да
подпомага развитието на кооперациите. От друга страна,
кооперациите днес са сред основните субекти на социална-

Кооперациите винаги са били и
са социално ориентирани със
силно проявени принципи на
солидарност и демократично
управление.
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През всичките години на обединение и разделяне кооперацията е членувала в НС на
ТПК, като едно от най-го-

лемите кооперативни сдружения.От декември на 2021г.
Членуваме и във възстановения ГС на ТПК – София. Съпричастни сме към инициативите, организирани от НС,
конкретно- участваме със самостоятелен изложбен щанд
на последните пет издания
на ЕФСП в гр. Пловдив. Аз съм
член на УС на НС на ТПК повече от двадесет години и ние
от кооперация „Металургия“
смятаме този факт за признание за дейността ни.

СПИСАНИЕ ТПК…- Господин
Председател, предстои 110
годишен юбилей на „Металургия“, което от своя страна
я ситуира като най-старата
работеща кооперация в системата на НС.Какво предвиждате в тази връзка?

Ръководството НС на ТПК
провежда активна политика
за осигуряване на стратегическо партньорство с Министерство на труда и социална-

та политика, с международни
организации като СЕКОП, с
висши училища в страната
и чужбина, с много от общините в България, със солидни

СПИСАНИЕ ТПК… - Благодарим за срещата и интервюто. Пожелаваме успех на
кооперация „Металургия“ и
плодотворно сътрудничество с НС на ТПК.
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Нашите партньори - УНСС

ИНТЕРВЮ С ПРОФ.
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА
Проф. Цветана Стоянова

СПИСАНИЕ ТПК… - Проф. Стоянова, малко са университетите в България, които имат в
управлението си ресор за институционално и бизнес сътрудничество, разкажете повече за тази позиция?
Позицията на заместник-ректор по институционално и
бизнес съдействие и студентски политики е нова за
българската академична практика, само че има широко разпространение в европейските
и американските университети. След като тя бе въведена
в УНСС през 2020 година, и други български университети
направиха това с леки модификации. Тази позиция е предизвикателство и отговорност
за мен, само че оказаното доверие от страна на Ректора
и академичната общност на
УНСС ми дава възможност да
развия концепцията си в тези
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Проф. Цветана Стоянова е за-

тар

местник-ректор

(2015–2019). Директор е и на Цен-

на

Универси-

на

катедра

„Управление“

тета за национално и световно

търа за добри управленски прак-

стопанство – София. Научните

тики от 2015 г. Има множество

ѝ интереси са в областта на

награди и грамоти – избрана е за

стратегическото управление на

преподавател на годината през

човешките ресурси, лидерство-

2016 г. от студентите на УНСС,

то, интернационализацията на

има грамота за принос към раз-

фирмената дейност. През годи-

витието

ните е заемала различни упра-

среда в град София и др. Член е

вленски позиции – Председател

на редколегията на сп. „Иконо-

на Общото събрание на факул-

мическа мисъл“, сп. „Недвижими

тет „Управление и администра-

имоти и бизнес“, сп. „Икономика

ция“ (2015–2019), зам.-декан по

и мениджмънт“ и на сп. „Пред-

научноизследователската

приемачество“. Има над 100 пуб-

дей-

ност (2019–2020), научен секре-

на

предприемаческа

ликации.

ТПК ще работят за изграждане на общество, основано
на знанието и напредъка на
технологиите,
подготвящо
студентите както за професионалната им реализация, така и за изпълнение на
социалната и гражданската
им роля. Ръководейки се от
Националната стратегия за
учене през целия живот, Европейската стратегия по заетостта, както и от усилията
за изграждане на устойчива и
ефективна връзка между висшите училища, стопанските
структури и пазара на труда,
двете организации се обединяват около общата цел за
подпомагане и подкрепа на
развитието на българското
висше образование, научните
изследвания и бизнеса като
двигател за конкурентоспособността и растежа на икономиката.

Меморандумът обхваща двустранно сътрудничество за
изграждане на трайни делови
връзки между ръководствата
на УНСС и НС на ТПК и създаване на съвместен Експертен съвет с участие на преподаватели, специалисти от
практиката, работодатели.
На него ще се обсъждат проблеми, свързани с постигане на съответствие между
обучението на студентите,
изискванията на пазара на
труда и обществените институции, имащи отношение
към реализацията на кадрите
у нас. Координатор по споразумението от страна на
УНСС е зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски
политики проф. д-р Цветана
Стоянова, а от страна на НС
на ТПК е зам.-председателят
доц. д.н. Владислав Лазаров.

СПИСАНИЕ ТПК… - Проф. Стоянова, как оценявате провеждането на юбилейния Десети
европейски форум на субектите на социалната и солидарна
икономика?
Поканата, която получихме
от колегите от НС на ТПК, да
участваме в Десетия европейски форум на субектите на
социалната и солидарна икономика, за нас беше очаквана
и ние от УНСС я приехме като
поредно доказателство за
взаимното ни желание и съвместните ни усилия за развитието на българското висше
образование и растежа на социалната и солидарна икономика в България.
В юбилейния Десети европейски форум на субектите на
социалната и солидарна икономика бяха поканени и участваха много български универ-

Подписване на меморандума за сътрудничество на УНСС с Националния съюз на ТПК
нови направления и да се опитам да доближа още по-близо
Университета до бизнеса.
Само за последната година
сключихме над 90 нови меморандума за сътрудничество с
водещи бизнес организации и
институции, сред които Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България, Българска стопанска камара, Съюз за стопанска
инициатива, Булбанк, Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия, мно-

жество министерства сред
които на енергетиката, на
труда и социалната политика и др. Вследствие на доброто ни взаимодействие с МТСП
от учебната 2022–2023 г. ще
стартира нова магистърска
програма по „Мениджмънт на
социалните иновации“, насочена и към служители на Министерството.
Наскоро подписахме меморандум с Националния съюз
на трудово-производителните кооперации. УНСС и НС на
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ситети, сред които УНСС, и
заради ангажираността на
Ректорското ръководство и
академичната общност към
бъдещата реализация на студентите. Както успяхме да
се убедим, такова сериозно
присъствие на университети
във форума се случва за първи път и това направи силно
впечатление на участниците
и гостите.
Щандовете на университетите естествено се вписаха в прекрасно подредената
палата наред с тези на трудово-производителните кооперации и общините. Представители на академичната
общност на УНСС взеха участие в Научно-практическата
конференция „Съвременни бизнес модели за социална подкрепа“, проведена в Конгресния център на Международния
панаир – Пловдив.
За нас беше чест да участваме във Форума, който уважиха
с присъствието си вицепрезидентът Илията Йотова, министри от българското правителство, еврокомисарят г-н
Никола Шмит, евродепутати,
омбудсманът на Република България г-жа Диана Ковачева и др.
За нас беше изключително
полезно да проведем работни срещи с колеги от другите
висши училища и разбира се, с
представители на много социални предприятия, кооперации
и неправителствени организации от България.
46

университет“ и това е част
от нея. Миналата година открихме и нов корпус, като
сградата е ново поколение в
строителството. По енергийна ефективност тя се доближава до пасивните сгради.
Имаме проект и за монтиране
на соларни панели. В университета имаме множество зелени площи, които със своя привлекателен и приветлив вид
създават модерна атмосфера.
Обновяваме и ремонтираме
постоянно нашите общежития, така че студентите да
се чувстват удобно в тях.
Щандът на УНСС на Десетия европейски форум на субектите на
социалната и солидарната икономика в Пловдив
СПИСАНИЕ ТПК… - Днес е модерно да си еко – УНСС работи
ли по „зелени идеи“?
При нас тези „зелени идеи“ са
реалност. От няколко седмици

на нашия паркинг функционират три станции за зареждане на електрически автомобили, дарение от голяма банка.
Миналата година УНСС стартира инициативата „Зелен

Станции за зареждане на електрически автомобили на паркинга на УНСС

СПИСАНИЕ ТПК… - Какво правите, за да осигурите достъпна среда за студентите
в неравностойно положение,
които се обучават при вас?
В нашия университет се
стремим да осигурим адекватна образователна среда
за всички студенти, включително и за тези, които са
със специални образователни
потребности. Ето защо постоянно търсим пътища за
създаване на необходимите за
тях условия, като усъвършенстваме образователния процес и се стремим да им осигурим предпоставки за успешна
учебна дейност. В УНСС предлагаме достъпност до университетското
пространство чрез подстъпи, рампи,
тактилни пътеки и асансьори.
И не само това – студентите
със специфични двигателни
потребности имат още една

Платформа за изкачване на стълби в УНСС
възможност за достъпно и
безпроблемно придвижване в
университета. Това e мобилно устройство с платформа (т.н. верижен асансьор) за
придвижване по стълби и неравни повърхности. Устройството за изкачване на стълби за инвалидни колички се
управлява от придружител.
То може да се движи нагоре и
надолу по стълбите, докато
студентът със специфични
двигателни потребности е
седнал на инвалидна количка.
Тъй като тези платформи за
изкачване на стълби са мобилни, без необходимост от
прикрепване към конкретно
стълбище, могат да се местят и да се използват на различни места в университетския комплекс.
СПИСАНИЕ ТПК… - А как сте
осигурили учебния процес за
тези хора?
Имаме удобни аули със специални места за студентите
с увреждания. Имаме и места
с улеснен достъп до информационната система на уни-

верситета, както и специализирано читателско място
в библиотеката за хора с нарушено зрение. Учащите се с
увреждания имат осигурен и
безпрепятствен достъп до
ректорското крило. В тестовите центрове на университета – това са центровете, в които се провеждат
изпити и състезания – също е
помислено за тях. Има обособени специални места за хора
със специфични потребности.
Предвидени са и места за паркиране на централния паркинг
на Университета и паркинга
на корпус „Г“.
Освен това имаме и електронна студентска книжка, която има пълна функционална
съвместимост с хартиената
студентска книжка. Но използването ѝ спестява време
и ходене по гишетата за всички студенти.
СПИСАНИЕ ТПК… - Благодарим
за срещата и интервюто. Пожелаваме Ви плодотворно сътрудничество с НС на ТПК.

Издание на Националния съюз на
трудово-производителните кооперации

47

Трудово-производителните кооперации
в социалната и солидарна икономика

Нашите партньори - Община Сандански

ИНТЕРВЮ С АТАНАС СТОЯНОВ
Вече се очертава осезаема
нужда. Все повече възрастни
хора живеят сами заради вътрешните и външните миграционни процеси.

Атанас Славчев Стоянов
Завършил

„Право“

в

Софийски

университет „Св. Климент Охридски“, гр. София.
Председател на НЧ „Отец Паисий-1919“ от 2008 г. до 2019 г.
Председател на Общински съвет
– Сандански от 2008 г. до 2014 г.
Депутат в 43-то и 44-то Народно събрание – 2014 г. до 2019 г.
Кмет на община Сандански – първи мандат от 2019 г. до настоящия момент.
Председател на Сдружение на
югозападните общини.
Кмет на годината в категория
„Средни общини“ за 2020 и 2022 г.

СПИСАНИЕ ТПК… - Г-н Кмете,
каква е Вашата програма по
отношение на социалната и
солидарната политика?
Усилията ни са насочени в посока разкриване на социални
услуги за възрастни хора. Това
е нещо, което липсва като
услуга в общината ни, затова полагаме нужните усилия.
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Основен фокус за нас обаче е
грижата в домашна среда за
възрастните хора и тези с увреждания. Говоря за механизма
за лична помощ, асистентска
подкрепа и патронажна грижа. Работата ни с хората показва, че голямата част предпочитат да получават грижи
в домашна среда, вместо да
бъдат включени в резидентни услуги. Точно това е и целта на община Сандански – да
надградим това, което имаме,
и да разширим капацитета на
съществуващите в момента
предоставяни грижи в домашна среда.
СПИСАНИЕ ТПК… - Как общината по време на Вашия мандат
реализира социални дейности?
Социалните дейности в общината ни имат голям обхват.
Говорим за две резидентни
услуги за лица с психични разстройства, една за лица с увреждания и една за възрастни
с интелектуални затруднения. От дневните услуги имаме три дневни центъра за
деца, младежи и възрастни
с увреждания, Център за об-

ществена подкрепа, Център
за социална рехабилитация и
интеграция и Домашен социален патронаж.
Центърът за социална подкрепа и Центърът за социална
рехабилитация и интеграция
бяха току-що създадени, когато поехме мандата. Положихме заедно усилия да стиковаме екипите, да ги обучим, да
ги представим на другите услуги, на институциите, имащи
отношение към социалните
дейности. Към днешна дата
мисля, че успяхме. Центровете са разпознаваеми, екипите
са стиковани, капацитетите
им са запълнени.
През изминалата година разкрихме и Консултативен център към Местната комисия за
борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни към община Сандански. В кабинета дежурства
дават психолози и педагози,
членове на Местната комисия.
Идеята ни е там де се работи
превантивно с деца и семейства, преди още да е настъпил
риск.
Като успех мога да посоча модела на работа, който наложихме на междуинституционално ниво. Добър работен
диалог, гъвкавост, оператив-

ност, но най-вече обединеност зад една кауза – по-добър
живот за нашите близки и съграждани, които имат нужда
от помощ.
СПИСАНИЕ ТПК… - Кой Ви помага в областта на общинската социална политика? Каква
е ролята на държавата в посоченото отношение в Община Сандански?
Всичките ни социални услуги
са делегирани от държавата
дейности. Те се финансират
от държавата. Разбира се, ние
сме насреща, когато се налага дофинансиране, но това се
случва рядко. Единствената
социална услуга, която се финансира от общинския бюджет, е Домашният социален
патронаж. Надяваме се резидентните услуги за стари
хора, които планираме да разкрием, също да бъдат одобрени за финансиране от държавата, тъй като ние не можем
да заделим средства от общинския бюджет.
СПИСАНИЕ ТПК… - Г-н Стоянов, в Пловдив се проведе Десетият европейски форум,
посветен на социалното предприемачество. Вие бяхте в
чужбина, но община Сандански
участва в него. Какви са Вашите впечатления и препоръки
по отношение на Форума?
Община Сандански има интерес към социалното предприемачество от доста време.
Запознахме се подробно със

Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика. За съжаление, поредицата от кризи, които ни
застигаха – и здравословни,
и икономически, и свързани с
военния конфликт в Украйна,
все оставят на втори план
намеренията ни за разкриване на социално предприятие.
В тази връзка посещението
на колегите на Десетия европейски форум, посветен на социалното предприемачество,
бе за нас изключително ценно
от гледна точка на това, че
обменихме опит и идеи с колеги от други общини, които
вече са организирали или им
предстои да организират социално предприятие.

СПИСАНИЕ ТПК…- В какви проекти участва Вашата община, свързани със социалната и
солидарната икономика? Имате ли реализирани европейски
проекти с участието на Общината?
Европейските проекти, които
в момента се реализират в областта на социалните дейности, са два: „Патронажна грижа
+“ и „Топъл обяд“. Изключително важни и полезни са за общността ни. За съжаление, не
работим по проекти за социална и солидарна икономика, но
търсим такива възможности.
СПИСАНИЕ ТПК… - Напоследък се обръща все по-голямо
внимание на кооперативното
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телните кооперации е именно
такава организация. Имаме подписан Меморандум за дългосрочно партньорство и мога
да потвърдя, че вече са налице
резултати от това сътрудничество.

движение. Какво е Вашето отношение към кооперациите?
Имат ли те бъдеще в Община
Сандански и в какви области?
Община Сандански е в готовност за съдействие, помощ и
подкрепа на кооперациите. В
Европа, в най-развитите държави, над 80% от производството е на кооперативен
принцип. Кооперациите не са
отживелица и считам, че имат

бъдеще не само в Сандански,
но и в България.
СПИСАНИЕ ТПК… - Г-н Кмете,
кажете нещо повече за партньорството Ви с НС на ТПК?
Ние в община Сандански полагаме усилия за разширяването на сътрудничеството
с националнопредставителни
организации особено в социалната сфера. Националният
съюз на трудово-производи-

Щандът на община Сандански на Десетия европейски форум на субектите
на социалната и солидарната икономика в Пловдив

НС на ТПК е надежден и желан
партньор на община Сандански, а и на още общини в България и смятам, че сътрудничеството с общините е не
само полезно за тях и за Съюза, но е и пример за подкрепа
на модерна визия за развитие
на социалната и солидарна
икономика.
СПИСАНИЕ ТПК…- Какъв е броят на Вашите съграждани в
неравностойно
положение,
които участват активно в
социални дейности и в такива, свързани със солидарната
икономика? Имат ли свои фирми, кооперации или други организации и как им помага Община Сандански?

Подписване на меморандума за
сътрудничество на Националния
съюз на ТПК и ОС на ТПК
Благоевград с община Сандански

В Община Сандански има две
кооперации – ТПК „Братски
труд“ и ПКИ „Г. Казепов“. Използвайки техните услуги,
Община Сандански работи активно за подобряване на социалните дейности, намаляване
на безработицата и създаване на условия за трудова заетост на лицата в неравностойно положение.
СПИСАНИЕ ТПК… - Благодарим
за срещата и интервюто. Пожелаваме Ви плодотворно сътрудничество с НС на ТПК.
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