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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС  

 

 

 

2017 - Глобална конференция и Генерална асамблея на   

Международния кооперативен алианс 

 

     В периода 14-17 ноември 2017 в 

Куала Лумпур, Малайзия ще се проведе 

Генерална асамблея на Международния 

кооперативен алианс и Глобална 

Конференция на тема: „Кооперациите 

поставят човека в центъра на своето 

развитие“. Домакин е апексовата 

организация на кооперациите на 

Малайзия, „Анкаса“, обединяваща над 

12 000 кооперации с над 7,5 милиона 

членове. 

В своето послание по повод предстоящото 

събитие, Моник Льору, Президент на МКА, 

заяви:„…Кооперациите осигуряват 

платформа за обединение на хората чрез 

техния бизнес, създавайки и приходи за 

региона, достойни условия на труд и 

обезпечавайки потребностите от първа 

необходимост - питейна вода, достъп до 

здравословна храна, надеждна енергия и 

комуникации…“. 

Ключов докладчик на Глобалната 

конференция е д-р Гро Харлем 

Брундтланд, известна още като „майка на устойчивото развитие“.  

В ролята си на премиер и министър на околната среда на 

Норвегия (най - младият човек и първата жена, която заема 

длъжността), политически активист и генерален директор на 

Световната здравна организация, д-р Брундтланд придоби 

международно признание като лидер по основните глобални 

предизвикателства, околната среда, правата на човека и 

устойчивото развитие. Тя е член на независимата група от 

глобални лидери, наречена „Ветераните“, които работят заедно в 

защита на световния мир и правата на човека. Членове на 

групата са редица световно признати личности като: Кофи Анан, 

Нелсън Мандела, Бан Ки Мун и много други. 

 

 

 

КООП Новини 

от Европа и света 

     ОКТОМВРИ 2017 



 

 

Заседание за кооперативно развитие на страните от АСЕАН 

(Асоциацията на страните от Югоизточна Азия) в Манила 

 

 

     В рамките на Европейския проект за развитие 

на МКА, на 6-7 септември в Манила, Филипините, 

се проведе Kонференция на тема: 

"Кооперативният бизнес в действие в полза на 

хората". В нея взеха участие кооперативните 

организации от страните членки на АСЕАН 

(Асоциация на страните от Югоизточна Азия). 

Присъстваха представители на членовете на 

Алианса в АСЕАН, представители на 

правителствата и местни и международни агенции за развитие с цел да: дадат 

тласък на потенциални взаимодействия за развитие на сътрудничество и 

изграждане на партньорства; укрепване регионалното сътрудничество и 

разработване на кооперативна платформа за развитие за постигане приоритетите, 

политиките и особеностите, засягащи кооперациите. На заседанието бяха 

разгледани четири основни направления: Информиране - Ангажиране - 

Изграждане - Приобщаване. 

Фокусът на участниците в дискусиите бе върху координиране, засилване и 

разширяване дейностите за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН. 

Конференцията насочи вниманието върху следните области: селско стопанство, 

финансово приобщаване и партньорства. Акцентът бе поставен върху три от 

седемнадесетте глобални цели - (1) Преодоляване на бедността (2) Премахване на 

глада и (3) Създаване на партньорства. 

Дискусиите насърчиха участниците да потърсят перспективните подходи за 

преодоляване на настоящите предизвикателства и възможностите за съвместни 

действия на регионално ниво по отношение на формирането на ефективна 

регионална мрежа за кооперативно развитие, която да допринесе за постигане на 

Целите за устойчиво развитие, и по-конкретно на цел № 17 – Създаване на 

партньорства. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН 
 
 
   
 

 ЦЕЛ № 2 – КРАЙ НА ГЛАДА 

Повече от 32% от всички кооперации по света оперират в 
сектора за производство на храни и селско стопанство и 

имат сериозно присъствие в селските общности. Когато 
малките земеделски производители се обединят в 
кооперация, членовете се възползват от силата на 

колектива, запазвайки своята автономност. 
  

Кооперативната ангажираност в действие 
До 2020 година, японската кооперация „JA 

Fukushima Mirai“ ще увеличи земеделската продукция в региона до нива, по-

високи от тези преди Голямото земетресение в източна Япония. 
Индийската земеделска кооперативна компания (IFFCO), 

производител на изкуствени торове, е основана през 1967 година от 57 
производителни кооперации като нейни членове, които към момента вече са 
36 000, с мрежа от 55 милиона фермери в Индия. Целите на кооперацията са 

осигуряване на възможности за развитие на селските региони в Индия. Днес, в 
допълнение към производството и дистрибуцията на висококачествени торове, 

компанията предлага групов маркетинг, застраховане и телекомуникационни 
услуги в селските региони. 

Потребителната кооперация iCOOP Korea планира да увеличи своя дял 

в справедливата търговия до 3% от общия оборот до 2030, което би 
представлявало увеличение от 200% от 2015. 

Кооперативната лига на младите фермери в Гана работи за 
ангажиране на младите хора в производството на храни. Като принос към 

Програмата 2030, кооперацията обещава до 2030 година да увеличи маржа на 
печалбата до 80% за своите дребни земеделски стопани, чрез намаляване до 
минимум дейността на посредниците по канала за дистрибуция и свързване на 

производителите директно с потребителите чрез първият в държавата онлайн 
пазар на земеделски производители „Akuafo Market“. 

Многостранното кооперативно дружество „TrioDuol“ в Нигерия се 
ангажира да увеличи с 20% достъпа до доставки на продукти и услуги до 2030, 
чрез подобряване на връзката фермери - потребители. 

Земеделската кооперация „Rungeto” в Кения се ангажира да удвои 
производството и продажбите на кафе на своите членове до 2030 и да увеличи 

производството и приходите от мляко със 70%. 
Социалната кооперация “La Collina“ проектира и управлява културни, 

административни и информационни технологии, творчески, образователни и 

туристически услуги за регион Триест в Италия. Кооперацията обеща да 
предоставя всеки ден безплатен обяд на членове на общността в неравностойно 

положение в нейния ресторант "Il Posto delle Fragole" като част от приноса й към 
Програмата 2030. 

Кооперацията „The People’s Food“, в САЩ, действаща в Ла Крос, 

Уисконсин, Рочестър и Минесота се ангажира да увеличи наличността на 
висококачествени и безопасни храни на справедливи цени, като акцентира 

върху органичните и екологични храни, доставяни от движението. 
Кооперацията „Tunisie“ в Тунис се ангажира да увеличи с 50% броя на 

своите производители, заети в устойчивото или биологично земеделие и да 

подпомогне създаването на най-малко десет нови кооперации до 2020 г., 
управлявани от млади хора, жени или членове на местно население в 

развиващите се страни. Коопермондо е на път да постигне този ангажимент чрез 
два текущи проекта в Того и Сиера Леоне, както и чрез мрежа от 113 проекта в  
142 страни, които изпълнява самостоятелно или чрез партньорски кооперации. 
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Заседание на Президентството и Конференция 

„Кооперативна планета – да изградим по-добър свят” 

 

По повод 70 години от създаването на Закона за кооперациите във Франция, 

френското кооперативно движение организира Конференция на 14 септември в 

Париж в сградата „Maison de la Chimie”. Следните теми, бяха представени и 

дискутирани от участниците: 

 процъфтяване на колаборативната икономика във Франция; 

 укрепване на кооперативните принципи и предизвикателствата пред тях на 

международно ниво; 

 кооперативните принципи в действие; 

 с поглед към по-кооперативно общество;  

В рамките на това събитие се проведе и заседание на Президенството на 

Кооперативна Европа. Жан Луи Бансел – Президент на организацията и 

Вицепрезидентите (Ед Майо, Великобритания, Стефания Марконе, Италия, Сузане 

Уестхаузен, Дания и Ваня Боюклиева, България) обсъдиха приоритетите за 

развитие на Кооперативна Европа: 

 Кооперациите – ключов партньор в европейската икономика; 

 Лобиране и представителство в европейските институции; 

 Организиране на кооперативни семинари и конференции на теми в 

полза и интерес на членовете на Кооперативна Европа; 

 Привличане на нови членове и създаване на активна база данни  

 

 

    

    Кооперациите, социалната и солидарната икономики                                

    в Гърция и по света  
 

На 23 септември в Атина Кооперативната 

мрежа „CAPA“ бе домакин на конференция 

на тема: "Социална и солидарна 

икономика", която се проведе в Атинския 

аграрен университет. Участниците, сред 

които представители на Кооперативна 

Европа, Европейската социална икономика, 

Европейската асоциация на кооперациите в 

сферата на индустрията, занаятите и 

услугите (CECOP), а също така и 

Международната организация на труда), 

направиха преглед на настоящата ситуация 

на предприятията от сферата на социалната и солидарната икономика в Гърция, Европа 

и света и обсъдиха правната рамка в Гърция, политическите препятствия и 

възможностите за кооперативното движение в Гърция. Стефания Марконе, 

Вицепрезидент на Кооперативна Европа изрази удовлетворение от дейността на 

кооперативната мрежа CAPA в процеса на обединение на кооперациите в страната.  

 

 

 

             КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА   

                 Европейски регион на МКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://coopseurope.us4.list-manage1.com/track/click?u=88396ac97cd12366085e65fe2&id=2b76269f68&e=ca778c573a
http://coopseurope.us4.list-manage1.com/track/click?u=88396ac97cd12366085e65fe2&id=2b76269f68&e=ca778c573a


 

  

Състояние на ЕС 2017: Кооперативен принос за бъдещето на 

Европа 

 

На 13 септември председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер 

направи своето изказване за Европейския 

съюз пред Европейския парламент. 

 

Кооперативна Европа приветства речта, 

особено положителните препратки към по-

нататъшни действия, които трябва да бъдат 

предприети по отношение на по-добрата регулация, 

климатичните промени и миграцията - въпроси, по които кооперациите действат 

активно. За съжаление в нея не се споменава подписания неотдавна Нов европейски 

консенсус за развитие, за който Кооперативна Европа изрази своето разочарование от 

неспоменаването на социалната икономика и по-конкретно на кооперативните 

предприятия в него. 

Важно е да се отбележи, че в съответствие с Бялата книга за бъдещето на 

Европа, публикувана на 1-ви март 2017, Юнкер представи "шестия сценарий", в който 

"Европа е нещо повече от Общ пазар, повече от пари, повече от евро. Става въпрос за 

ценности”. Предприятията, в центъра на които стои човека са със съхранени ценности 

и принципи и кооперациите могат и трябва да предложат своята визия за бъдещето на 

Европа. 

Кооперациите разполагат с необходимите инструменти за справяне с 

проблемите, изложени във вероятните сценарии за Европа и в Бялата книга. Тяхната 

сила и приобщаващи ценности могат да бъдат движещата сила за сближаване на 

Европейския съюз и гражданите му, чрез създаване и насърчаване на предприятия, 

ориентирани към хората и движени от ценности, които допринасят за икономическия 

растеж на ЕС, както и за създаването на работни места. Бъдещето на Европа не може 

да бъде разглеждано само на институционално равнище. Трябва да се обърне 

внимание на гражданите на Европа. 

За тази цел Кооперативна Европа създаде нова Работна група за размисъл, която 

да изготви общо предложение от името на европейските кооперации в отговор на 

Бялата книга, което да бъде представено на заседанието на Борда на Кооперативна 

Европа през декември 2017, успоредно със заседанието на Европейския съвет. 

Ед Майо, Вицепрезидент на Кооперативна Европа и ръководител на Работната 

група за размисъл за бъдещето на Европа, заяви: "…Затова кооперациите трябва да се 

поведат преговори и заедно с нашите членове очаквам с нетърпение да обмислим 

общата визия за създаване на една по-кооперативна Европа.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

Снимка от Ваня 

на Сертификата  

 

 
 

 

 

 

60 години ЕВРО КООП 

Брюксел 
 

На 26 септември 2017, в Конферентния център „Албърт 
хол“, Брюксел на официална церемония бе отбелязана 60 

годишнината от създаването на Европейската асоциация на 
потребителните кооперации (ЕВРО КООП, 1957 г.). 

За изключителен принос в развитието на ЕВРО КООП с 

Почетен плакет и Сертификат за принадлежност бяха 
удостоени лидери на националните организации на 

потребителните кооперации, сред които и Петър Стефанов, 
председател на Централния кооперативен съюз и 

вицепрезидент на ЕВРО КООП в периода 2010-2016 и по 
настоящем Президент на Световната организация на 
потребителните кооперации (CCW). 

Събитието бе съпътствано от академична конференция 
на тема “Ролята на потребителните кооперации и приноса им 

в социалното и икономическото развитие на Европа”. Участниците дискутираха 
важни въпроси за бъдещето на кооперативната търговия, с цел повече ползите за 
потребителите а също и ключови насоки в преодоляване предизвикателствата в 

условията на дигитализирания свят.  
Сред ключовите докладчици бяха Витенис Андриукаитис, Комисар по 

здравеопазването и безопасността на храните и Лука Жайер – Президент на Група 
III „Други интереси” на Европейския икономически и социален комитет. 

 
 

 

 

 

 

Кооперациите заедно правят промяната 
КООП Холандия стартира нова телевизионна 
реклама като част от най-новата си кампания 

сред широката общественост за повишаване 
осведомеността и популяризиране на 
кооперативния бизнес модел. Рекламното 

видео е не само полезен инструмент за по-
добро обяснение как работи кооперацията, а 

също и кооперативен манифест. 
През последните години КООП Холандия бележи ръст в броя на потребителите и 
одобрението на общността, а причината за това е етичният бизнес модел за 

успешна търговия, който е инструмент за създаване на повече социални ползи за 
потребителите и местните общности. Философията на КООП Холандия се основава 

на три основни принципа: вкусна храна, наблизо и на достъпни цени. Освен това 
организираните регулярно промоции и грижата за всеки отделен клиент в 
магазините е довело до увеличаване на продажбите и оборота им. КООП Холандия 

има голям принос за развитие на местните общности като осъществява 
благотворителни инициативи и социални програми за хората в неравностойно 

положение. 
 
 

 

  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

       ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

 

 
 

 

 

 

 

 


