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Поздравление от МКА за новата 2018 година  

Ариел Гуарко – Президент на 

МКА отправи обръщение към 

националните кооперативни 

организации – членове на 

Алианса: ”…Нашата идентич-

ност е в единството на 

кооперативните принципи и ценности. И трябва да насърчаваме 

това единство. Другите приоритети пред нас са интегриране на 

регионите и секторите, намиране на механизми за по-голямо 

участие на жените и младите хора, поставяне на кооперациите 

на преден план в справянето с настоящите глобални 

предизвикателства, създаващи несигурност в хората. Приканвам 

кооперациите в целия свят да работят за постигане на напредък 

по Целите за устойчиво развитие на ООН. В заключение бих 

искал да споделя, че кооперативното движение може и трябва 

да направи свeтa по-справедлив, по-равнопоставен, по-

приобщаващ и по-мирен. Нека изградим този по-добър свят 

заедно!...” 

 

Кооперациите в уникална позиция                                           

за популяризирането на „Програмата 2030” 

 Наскоро представеният Доклад от 

генералния секретар на ООН на 

Общото събрание на организацията 

подчертава потенциала на 

кооперациите за принос в  

постигане Целите за устойчиво 

развитие и демонстриране на 

ангажираността им”. Кооперациите са в уникална позиция да 

спомогнат за популяризирането на Програмата 2030. Те са 

двигател за постигане на партньорство в полза на хората, което 

е необходимо за постигане 17-те Цели за устойчивото развитие. 

Докладът признава постиженията на кооперативни организации 

на глобално и национално ниво за справяне с 

предизвикателствата пред най-слабо развитите страни и 

възможностите им за изпълнение Програмата за устойчиво 

развитие до 2030. Кооперациите имат дългосрочен план за 

инвестиции в общността, проявявайки устойчивост и социална 

отговорност, за да бъдат запазени за настоящите и бъдещи 

поколения.” се казва още в Доклада.  

КООП Новини 

от Европа и света 



  

  ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН 

 

Предложения на ООН за укрепване на кооперациите и препоръки за 

политики: 

- повишаване осведомеността относно ролята на кооперациите за постигане 
на Целите; 

- генериране на актуална база данни за кооперациите в подкрепа на 
основани на доказателства проучвания, особено по отношение на Целите; 

- създаване на ефективни политики и регулации; 
- изграждане на капацитет у кооперациите да участват в процесите на 

устойчиво развитие на глобално и национално ниво; 

В заключение на Доклада се посочва, че "правителствата трябва да 

преразгледат съществуващото законодателство и разпоредби, за да направят 

националната правна и регулаторна среда по-благоприятна за създаването и 

развитието на кооперациите особено по отношение на достъпа до капитал, 

конкурентоспособността и справедливото данъчно облагане.  

 

 

 

 
 
 
 
 

   
 
 

ЦЕЛ № 5 – РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ 

Всички кооперации съблюдават принципа на доброволното и 
отворено членство, което означава, че всеки може да стане член-
кооператор, без страх от дискриминация. Кооперациите се 

управляват демократично от техните членове и имат равен глас в 
процесите по вземане на решения. Тези ключови аспекти на 

кооперативната идентичност ги превръщат в двигатели на 
равенството между половете и включването на жените в управлението. Чрез 
кредитните съюзи и кооперативните финансови институции жените могат да 

спестяват и да получават достъп до финансови услуги. Създаването на 
кооперации от жени е възможност за заетост, образование и обучение най-често 

на маргинализирани жени от уязвими икономически и социални групи.  
Какви ангажименти са поели кооперациите за постигане на равенство между 
половете и включване на повече жени в управлението? 
 

Кооперативната ангажираност в действие 
 

Кооперации Великобритания пое ангажимент до 2020 г. да си сътрудничи със 
своите членове, за постигане целите на кампанията под надслов: 
„Предизвикателствата пред жените член-кооператори“, която има за цел да 

покаже, че жените са справедливо представени на всички нива в британското 
кооперативно движение включващо. Целите повече жени на висшите 

мениджърски позиции и кампания за равнопоставеност на половете в 
икономиката и обществото. 
 

Организацията на земеделските кооперации, Индия (IFFCO) подкрепя 
участието на жените в икономическия живот. Кооперацията се ангажира да 

популяризира групи за самопомощ на жените и да организира обучителни 
програми за подобряване уменията на жените, свързани с пчеларство, шивашки 
услуги, образование, компютърна грамотност и др. 

 
 

 
 



 
   

 

 
 
 
 

 
 

        Силата на кооперациите в Европа 

 

По повод 10 години от 
създаване на Кооперативна 

Европа стартираме нова 
рубрика, в която ще Ви 
запознаваме със значимостта, 

мястото и ролята на 
кооперативното движение, 

както в широка Европа, така 
и в Европейския съюз.  

 

 

 

 

 
 

 

Заседание на Борда на Кооперативна Европа  

Домакин на заседанието, провело се на 19 
декември беше Алиансът на кооперациите на 

Италия. Членовете на Борда дискутираха 
Доклада за дейността, както и Работния план за 
2018, насочен към младите, колаборативната 

икономика и предприемачеството. Сред другите 
теми бяха дългосрочната стратегия относно 

Многогодишната финансова рамка на ЕС, 
изборите за Европейски парламент през 2019 и 
Целите за устойчиво развитие. Бордът прие 

предложение за подкрепа на Европейската младежка кооперативна мрежа. 
Делегатите имаха възможността да посетят новопостроения земеделски парк 

- FICO "Eataly World" - най-големия по рода си в света, силно подкрепян от 
италианското кооперативно движение. Паркът на площ 2 хектара, отвори врати 
през ноември и целта му е да популяризира италианските продукти с марка КООП.  

 
 

Втори Панаир на кооперациите в Анкара 
 

Кооперативна Европа, представлявана от Ваня 

Боюклиева – Вицепрезидент на организацията, взе 
участие във Втория панаир на кооперациите, с 

участието на над 220 представители на кооперации от 
различни сектори на икономиката, провел се от 7 до 10 
декември в Анкара, Турция. На официалната 

церемония присъстваха Муамар Никсарли – Президент 
на Националния кооперативен съюз на Турция и Негово превъзходителство 

Бюлент Туфенкчи – Министър на митниците и търговията. Събитието беше 
насочено към повишаване осведомеността по отношение на кооперативното 
предприемачество сред жените в търговията и земеделието, а на тематичната 

конференция под надслов: „Основни стратегии и практики от целия свят за 

популяризиране на кооперативни продукти“, бяха изнесени презентации на добри 
и иновативни практики за развитие на кооперациите от Европа и света. 

 

             КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА   

                 Европейски регион на МКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
 

 

2017 премина под знака на 60 Години ЕВРО КООП  

На официална церемония в Брюксел лидерите на националните 

съюзи на потребителните кооперации в Европа и висши 
представители на европейските институции тържествено 
отбелязаха 60 години от създаването на Европейската асоциация 

на потребителните кооперации (1957 година). 
 

 

Политики по време на Българското председателство на ЕС 
България пое Председателството на Съвета на ЕС от януари, 

което ще продължи до юни 2018. Приоритетите в областите, 
представляващи интерес за кооперациите са: 
Социална политика: да се работи за създаването на по-добра 

среда за развитие на социалната икономика и социалното 
предприемачество като начин за осигуряване на по-добри 

възможности за заетост на уязвимите групи на пазара на труда; 
Здравеопазване: Предложение за приемане на 

заключенията на Съвета относно здравословното хранене при децата; 

Селско стопанство: Опростяване и модернизиране на Общата 
селскостопанска политика, както и насочване фокуса върху несправедливите 

търговски практики.  
Благосъстояние и защита на животните: Поддържането на устойчиво здраве 

и хуманното отношение към животните.  

 
 

Политическото признание за потребителните кооперации                         

от Европейския икономически и социален комитет 
В свое становище, публикувано в края на миналата година, 
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) признава 

потребителните кооперации за значим партньор в прехода към 
по-устойчиви системи за доставка на храни. 
В становището се посочва, че настоящата политическа рамка на 

ЕС не е адаптирана за преход към по устойчиво системи за 
доставка на храни, които системи биха имали положително 

въздействие върху осигуряването на здравословни храни и 
опазване на общественото здраве на всички европейски 
граждани. 

Освен това ЕИСК подчертава важната роля, която могат да играят 
потребителните кооперации в този контекст, заявявайки, че потребителните 

кооперации могат също да играят ключова роля, осигурявайки силна връзка с 
общността, както и да осигурят социален, образователен и екологичен принос. 
ЕВРО КООП и нейните членове винаги са се застъпвали за отговорен подход 

по отношение на храните чрез увеличаване на социалната осведоменост по 
този въпрос, наред с другите мерки, насочени към активно гражданство на 

местно ниво. Ето защо потребителните кооперации изцяло подкрепят ЕИСК и 
са напълно готови да бъдат част от този преход! 

 
 

Главна дирекция                                                                                                                                             
„Международна дейност“ 

 
Тел: 02/987 88 30 

e-mail: info@ccu-bg.com 

  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

       ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

 

 
 

 

 

 

 

 


