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ПРИЗНАНИЕ И ИЗБОРНА ПОБЕДА 

Избирането на Петър Стефанов, председател на 

Централния кооперативен съюз за пореден втори 

мандат като Президент на Световната 

организация на потребителните кооперации 

(CCW) и пореден трети мандат като член на 

Глобалния Борд на Международния кооперативен 

алианс (ICA) 2017-2021 е световно признание за 

българското кооперативно движение. 

Над 1800 делегати от 98 страни в света взеха участие в проведените Глобална 

конференция и Генерална асамблея на Международния кооперативен алианс  14-17 

ноември 2017 в Куала Лумпур , Малайзия. Обсъдени бяха важни теми за ролята на 

кооперативния бизнес, бизнес, който  поставя човека в центъра на устойчивото 

развитие в света. Домакин на събитията през Кооперативната седмица бе 

Националния кооперативен съюз  ANGKАSA Малайзия.  

 

В рамките на КООПЕРАТИВНАТА СЕДМИЦА се проведоха: 

 

 Генерална асамблея на Световната организация на 

потребителните кооперации 

Приет беше Доклада за дейността и финансовия отчет на  

организацията  2015-2017  и избрано ново ръководство. 

ПРЕЗИДЕНТ 

Петър Стефанов –  председател на Централния 

кооперативен съюз, България 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 

Еличи Хонда –  президент на Съюза 

на потребителните кооперации, Япония 

ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ 

Родолфо Зоппи – президент на Националната федерация 

на потребителните кооперации, Аржентина 

Илля Гороховский – председател на Националния съюз  

на потребителните кооперации, Украйна 

Юхани Имола – директор  Съюз на потребителните кооперации, Финландия 

Д.С.К.Патирана – Генерален директор, Федерацията на потребителните 

кооперации, Шри Ланка 

Иня Парк – председател на Национален съюз на потребителните кооперации, 

Южна Корея 

 

 Съвместен  семинар на Световната организация на потребителните 

кооперации /CCW/ и Световната организация на аграрните кооперации 

/ICAO/. Над 150 делегати споделиха добри практики и иновативни идеи в  

създаването на устойчиви вериги за доставки на хранителни стоки, тема която  

става все по- актуална  през последните години.  

КООП Новини 

от Европа и света 

     НОЕМВРИ 2017 

Международен кооперативен алианс 

ГГллооббааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  

ии  ГГееннееррааллннаа  аассааммббллееяя  ннаа  ММККАА  

Новоизбраният 

Глобален Борд на МКА 

Петър Стефанов и 
Еличи Хонда- 
Президент и 
Вицепрезидент на 
CCW 



 Генерална асамблея на Тематичния комитет за равенство на      

            половете към МКА (GEC). 

Мария Еугения Перез Зеа бе избрана за Президент, а в Изпълнителния 

комитет Централният кооперативен съюз България ще се представлява от 

Ваня Боюклиева – Заместник председател.  

 

 Генерална асамблея на Младежката мрежа към МКА 

Себастиан Чайлоу, Франция бе избран за Президент. Представител на 

Централния кооперативен съюз във форума беше Красимир Игнатов – 

Директор, „Международно икономическо сътрудничество”. 

 

ИСТОРИЧЕСКО СЪБИТИЕ 

Генералната асамблея на Международния кооперативен алианс /ICA/ 2017   прие Насоките за 

развитие  до 2030, подчертавайки  ролята на кооперативния бизнес модел, който е несъпоставим с този 

на капиталовите дружества.  За пореден път  с таен вот и електронно гласуване 691 делегати с право на 

глас  избраха  нов Президент и Глобален Борд на Международния кооперативен Алианс с мандат             

2017-2021. 

ПРЕЗИДЕНТ 

Ариел ГУАРКО  - Аржентина, Национална федерация на кооперациите (COOPERAR) 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТИ 

АФРИКА -  Стенли Чарлз МУЧИРИ, Кения  

АМЕРИКИ – Рамон Империал ЗУНИГА, Мексико 

АЗИЯ – ПАСИФИК  - Чуншенг ЛИ, Китай 

ЕВРОПА -  Жан- Луис БАНСЕЛ, Франция 

СЕКТОРНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Мануел МАРИСКАЛ – президент на Световната орган.на кооперациите от индустрия и услуги 

(CICOPA) 

Петър СТЕФАНОВ – президент на Световната организация на потребителните кооперации( CCW) 

Изабела ФИРАН – Световна организация на кооперативните банки ( ICBA) 

КИМ, Байонг-уан – президент на  Световната организация на аграрните кооперации( ICAO) 

ЧЛЕНОВЕ НА БОРДА  

Австралия-Грегори УОЛЛ –Национална кооперативна организация (Capricorn) 

Бразилия  – Онофре Сезарио Де  Сауза ФИЛЬО – Бразилска кооперативна организация (OCB) 

Дания – Сузане УЕСТХАУЗЕН–Национална кооперативна организация на работодателите 

(Kooperationen) 

Индия – Адитя АДАВ–Национална Кооперативна асоциация на фермерите (IFFCO)  

Италия– Карло СКАРЦАНЕЛА – Италианска генерална кооперативна асоциация( A. G. C. I.) 

Канада – Александра УИЛСОН –  Национална кооперативна асоциация (CMC) 

Малайзия – Камарудин ИСМАИЛ – Национален кооперативен съюз  (ANGKASA) 

Непал – Ом Деви МАЛЛА –  Национална кооперативна федерация (NCFN) 

САЩ – Мартин ЛОУРИ –  Национална  кооперативна организация за електроснабдяване (NRECA) 

Сингапур – Кок Куонг КУЕК  –  Сингапурска национална кооперативна федерация (SCNF) 

Финландия – Марияна  СААРИКОСКИ  –  Съюз на потребителните кооперации (SOK) 

Франция  – Флоранс РЕНЕ  – Национална кооперативна федерация (Coop FR) 

Швеция – Андерс ЛАГО  –  Национална организация на жилищните кооперации ( HSB) 

Великобритания – Бен РИЙД –  Кооперативна организация (The Midcounties Co-operative)  

Япония  – Тору  НАКАЯ – Централен съюз на аграрни кооперации (JA Zenchu) 

Комитет за равенство на половете 

Мария Еугения Перез Зеа -  Колумбия  

Младежки представител 

Себастиан Чайлоу – Франция 
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 ЦЕЛ № 3 – ДОБРО ЗДРАВЕ 

Здравните кооперации са важни източници на 

превантивна и лечебна грижа в целия свят, 
предоставяйки пълен набор от услуги. В здравните 

кооперации участват доставчици на здравни услуги, 
квалифицирани медицински лица и пациенти. Предвид 
уникалния кооперативен подход, в чийто център е 

поставен човека, здравните кооперации отговарят на 
потребностите на своите членове и осигуряват достъп до здравни услуги за 

милиони домакинства по целия свят. Кооперациите извън сектора на 
здравеопазването също насърчават здравословния начин на живот. 

Ангажираността на кооперациите в действие: 

 

 Здравната кооперация „Tujenge  Afya  Yetu“ в Д.Р. Конго се 
ангажира да въведе универсална здравна грижа за своите членове в 

Конго, подобрявайки достъпа до грижи с 50% чрез информиране и 
създаване на нови кооперации в цялата страна. 

 Социалната кооперация „Формула Сервизи“ в Италия се 

ангажира с фиксирана годишна квота за фондове за допълнителна 
грижа, за да се увеличат възможностите за грижи за работниците в 

публичните и частните здравни мрежи. Кооперацията също така се 
ангажира да популяризира фонда, за да може повече хора да се 
възползват. 

 Италианската енергийна кооперация „Centoraggi“се ангажира 
да допринесе за намаляване на детската смъртност в Африканския 

регион като до 2030 цели да осигури електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници на родилни отделения в 
болниците в този регион. Тази инициатива е насочена към проектите 

на кооперацията за добив на слънчева енергия в Мадагаскар, Кения, 
Гана, Ангола, където „Centoraggi“ се надява да разшири своята 

дейност. 

 В Канада застрахователната кооперация „Кооператорите“ се 

ангажира до 2030 г. да прекрати тенденцията за увеличаване на 
психичните заболявания на работното място  
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Споделяне на добрите практики – ключ към успеха 

на международното развитие на кооперациите 
 Платформата за развитие на кооперациите е 

съставена от кооперативни организации активни в 
74 страни в различни сектори на икономиката – 
от земеделие и банки до туризъм, околна среда и 

енергетика, с голям опит в международното 
развитие на кооперациите – от планиране през 

оценка до споделянето на добри практики. В 50 % 
от реализираните проекти е осъществено 
партньорство с кооперативни организации, 

показателен факт изпълващ със съдържание 
кооперативния принцип сътрудничество между 

кооперациите.  
В рамките на Проекта за развитие на кооперациите по ЕС Партньорството 

МКА- ЕС бе направено проучване на дейностите на Платформата и бе разработен 

доклад от Кооперативна Европа, съвместно с Кооперативния колеж 
Великобритания, Конфедерация на кооперациите, Испания, Кооперационен Дания, 

с подкрепата на всички членове на Платформата.  
 „…Това е още една стъпка в посока популяризиране на кооперативния 

модел в международното развитие. С този доклад се надяваме да постигнем 

напредък в споделянето на опит и да отключим потенциала за нови съвместни 
проекти, както между членове на Платформата, така и с други външни 

заинтересовани лица, извън кооперативното движение…” сподели Ариел Роментау, 
експерт „Проучвания” в Кооперативна Европа.  
 

 

 

Кооперациите и иновациите –                                                                        

бъдеще за здравните грижи в Европа 

През следващите 40 години в Европейския съюз 
почти ще се удвои делът на населението над 65-

годишна възраст, което ще изправи пред изпитание 
сегашните здравни системи, създавайки редица 

предизвикателства. С цел справяне с настъпващата 
криза, кооперациите преосмислят бъдещето на 
здравните грижи в Европа чрез нови икономически и 

социални модели, заедно с иновативни технологични решения. 
На 28 и 29 ноември, в рамките на проектите „Кооперации за осигуряване на 

грижи” и „Активно и подпомогнато живеене”, за които вече споменахме в 
предишни броеве, Кооперативна Европа ще бъде домакин на събитие на тема 
"Кооперациите и иновациите - бъдеще за здравните грижи в Европа". Събитието 

ще събере на едно място заинтересовани страни, политици от Европа, както и 
експерти. Ще бъдат проучени предизвикателствата и възможностите, които 

променящото се лице на здравните услуги предлага за кооперациите, ще се 
представи информация за потенциала на кооперативния бизнес модел в тази 
област и ще представят изследвания и иновативни технически решения, 

разработени в хода на проекта. 
Сесията ще бъде предшествана от практическо работно посещение на кооперация 

за здравни грижи в Белгия. 

 

 

             КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА   

                 Европейски регион на МКА 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
 

 
 

Позиция на ЕВРО КООП относно „CETA” 

Всеобхватното търговско и икономическо споразумение (СЕТА) e 

споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и 

Канада. 

ЕВРО КООП подкрепя Споразумението, защото насърчава 

търговията в ЕС. През 2015 вносът в страните от ЕС е бил в 
размер на 28,3 млрд. евро, а износът 35,2 млрд. евро като се очаква след като 
Споразумението започне да се прилага увеличението да бъде с 20%. Трябва обаче 

да бъдат съблюдавани и спазвани някои важни европейски принципи. 

ЕВРО КООП изразява опасения относно това какво означава „CETA“ за европейските 
потребители. Всъщност стандартите в ЕС и Канада по отношение безопасността на 

храните и информацията за потребителите не са уеднаквени и хармонизирането на 
някои правила би могло да представлява заплаха. 

По-конкретно, „CETA“ не трябва да променя установените стандарти в ЕС –например 

за хранителни стоки без хормони и ГМО добавки. От особена важност е опазването 
на околната среда да остане водещо в Дневния ред, което означава съблюдаване на 

екологичните разпоредби, записани в Споразумението. 

 
 

 

 

 

 

 

Проект на КООП Италия за устойчиво потребление 

 
“КООП Знание” (Sapere COOP) е проект на КООП Италия 
стартирал през 1980, насочен към обучение на децата и 
подрастващите за разумно и устойчиво потребление. 

Досега е бил представен в над 100 000 класни стаи, 
ангажирайки 2.5 милиона млади хора и стотици учители. 

Целта е чрез интерактивни семинари и материали за 
обучение младите хора да се насърчат да правят 

съзнателен избор при пазаруване и потребление. Инициативите по проекта се 

провеждат в училищата и магазините КООП в различните региони на Италия. 
Примери за две много успешни инициативи в рамките на проекта са: 

„Водата в моята къща” – инициативата цели повишава осведомеността сред 
потребителите, че водата е изчерпаем ресурс и трябва да се консумира умерено, 
защото Италия е сред най-големите потребители на бутилирана вода. А фактите са 

красноречиви - за транспортирането на 100 литра на разстояние от 100 км. се 
произвеждат 10 кг. въглероден диоксид, а изхвърлените пластмасови бутилки 

замърсяват околната среда. 
 “Кооперациите-привлекателни за младите хора” – инициативата цели да 
представи пред ученици в средните училища предприемаческите модели и по-

специално кооперативния бизнес модел. Това спомага за насърчаване на младите 
хора да направят избор и да предпочетат кооперациите като бъдещо работно 

място.  

  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

       ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

 

 
 

 

 

 

 

 


