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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС  

 

 

 

Международeн кооперативен ден – 1-ви юли 2017 

 Комитетът за насърчаване и 

развитие на кооперациите към 

ООН (COPAC) обяви темата за 

2017 - „Кооперациите: 

Приобщаване и възможност за 

всеки“.  Смисълът на това 

послание е характерът на 

кооперативния бизнес модел – 

работещ в полза на хората и базиран на кооперативните принципи за 

доброволно и отворено членство, демократично управление и 

икономическо участие на членовете. Кооперациите са възможност за 

всеки член, без оглед на раса, пол, културата и социално положение 

или икономически обстоятелства, да удовлетворява своите 

потребности и да допринася за благополучието на общността. 

В средата на месец юли, ще се проведе Политически форум на 

високо ниво с участието на правителствата на страните членки на 

ООН и официалните лица, на който ще се обсъди изпълнението на 

Целите за устойчиво развитие. В програмата е включено тържествено 

отбелязване на 23-тия Международен ден на кооперациите в ООН – 

възможност за засилване партньорството на глобалното 

кооперативно движение с други международни организации и 

правителства. 

 

 

  

 

 

 

 

КООП Новини 

от Европа и света 

     ФЕВРУАРИ 2017 



 

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА                

ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ                                                 

Европейски проект за развитие на кооперациите 

 На 1-ви февруари в Брюксел се проведе 

годишното събрание на делегираните 
представители на ЕС по въпросите на 

неправителствените организации, местните 
власти и човешките права, предоставяйки 
отлична възможност за обмен и дискусия 

относно ключовата роля на кооперациите като 
участници в развитието. В работната група 

“Капацитет за развитие“ взе участие и Координационното звено към проекта за 
международно развитие между Международния кооперативен алианс и Европейския 
съюз.  

Едно от основните послания, отправено към делегираните представители бе да 
окажат съдействие по проекта и укрепването на кооперативните организации по 

света. Това съдействие се изразява в увеличаване капацитета на кооперациите, 
създаване на подходяща среда чрез лобиране пред институциите на национално 
ниво и засилване ангажираността на повече участници в международното развитие. 

Координационното звено по проекта между МКА и ЕС призова делегираните 
представители към създаване на благоприятна среда за включване на кооперациите 

в консултациите, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките по 
развитието. 

 
 
   

                                 

 

 

 
 

 

                               ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ЧЛЕНОВЕ:  

 Потребителна кооперация Бразилия (COOP) 

 

 
Най-голямата потребителна кооперация в Бразилия е 

създадена през 1954. Днес, тя обединява, представлява и защитава интересите 
на 1.6 милиона членове, 5404 заети, управлява 33 магазини от веригата КООП. 
Мисията на кооперацията е: 

 да предлага качествени продукти и услуги 
 да поддържа коректни отношения с доставчиците 

Магазините от веригата КООП заемат 13 място в класацията, направена от 
Асоциацията на супермаркетите в Бразилия (ABRAS). Потребителната 
кооперация  предлага разнообразни продукти с марката КООП, издава 

промоционални брошури два пъти месечно и поддържа онлайн магазин с 
доставка до дома. 
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     Работен план и бюджет на Кооперативна Европа за 2017 

 

На Генeралната асамблея в Малта делегатите на 

националните кооперативни организации от Европа ще 
приемат Плана за работа и бюджета на организацията за 

2017 година. 
 
Дейността на Кооперативна Европа е формулирана в десет 

основни тематични насоки. Основен приоритет е 
реализирането на трите опорни стълба на дейността на 

Кооперативна Европа, а именно: лобиране, комуникации и 
сътрудничество. 
 

Активизиране участието на националните организации в 
осъществяването на работния план на Кооперативна Европа 

е важен приоритет за асоциацията. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвместно заседание на регионалните директори на МКА 

 

На 12-13 януари в Брюксел се проведе заседание 

на директорите на регионите на МКА от Азия 

Пасифик, Америки, Африка и Европа, на което се 

обсъди изпълнението, както на настоящите 

действия, така и на планираните бъдещи действия 

по европейския проект за развитие на 

кооперативното движение, с фокус върху 

проучването и лобирането. съсредоточавайки се 

върху проучване и лобиране. Проведена бе среща 

в Генералната дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ (DG DEVCO) на 

Европейската комисия с г-жа Бендо-Пайс, с ресор „Гражданско общество и местна 

власт“, както и с членовете на нейния екип. Обсъдени бяха ключовите 

предизвикателства по отношение на развитието на кооперациите по света и 

предприетите съответни действия на европейско ниво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА   

                 Европейски регион на МКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
 

 

Заседание на Борда на ЕВРО КООП 
 

 

Първото за годината заседание на Борда на ЕВРО 

КООП за 2017 г. се проведе на 7-8 февруари в новият 

централен офис на КООП Израел, в гр. Домиин, 

Израел, разположен между Тел Авив и Йерусалим.  

По време на заседанието бяха обсъдени основните 

теми:  

 

 Разработване на програма за обмен на експерти между различните 

организации-членки на ЕВРО КООП (по примера на проект Кооп Еразъм) 

 Организация на 60-ия юбилей на ЕВРО КООП (месец септември, Брюксел) 

 Организация на Европейска конференция за търговията на дребно 

 Участие в два Европейски проекта (за осведомяване на потребителите и за 

разпространяване на научно-изследователски резултати относно био-

икономиката).  

Програмата включваше работно посещение на магазини от веригата КООП и 

търговски обект в Кибуц. Гостите се запознаха, също така и със 

забележителностите на Израел. 

Членовете на Борда на ЕВРО КООП изразиха благодарността си към домакините от 

КООП Израел за перфектната организация и изключителното гостоприемство при 

провеждането на заседанието.  

 

 

ЕВРО КООП в подкрепа на биоземеделието 

 
ЕВРО КООП изпрати позиция до Европейската комисия във 
връзка с проекторегламента „Промени в еко-правилата и 
разяснения по други такива, свързани с директните 

разплащания“. Промените касаят забраната за използването на 
препарати за растителна защита в екологично определените 

земеделски земи. ЕВРО КООП бе сред инициаторите на тези 
промени, тъй като още през 2014 г., заедно с още десет 
поддръжници бе подписано писмо-апел до Комисаря по 

Земеделие и развитие на селските райони, относно 
изпълнението на Общата земеделска политика и увеличаването на 

агроекологичните решения. В него бе конкретно засегнат въпросът за забрана на 
използването на изкуствени торове и пестициди в екологично определените 
земеделски земи. 

Един от основните мотиви бе безопасността на хранителните стоки, предлагани в 
магазините КООП. Екологично определените земеделски земи бяха създадени „за 

опазване и подобряване на биоразнообразието във фермите“. За да се подобри 
биоразнообразието в обработваемите земи в Европа, ЕВРО КООП е убеден, че 
забраната за използване на препарати за растителна защита в екологично 

определените земеделски земи е абсолютно наложителна. 

  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

       ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Контакти: 

 
Главна дирекция                                                                                                                                             

„Международна дейност“ 
 

Тел: 02/987 88 30 
e-mail: info@ccu-bg.com 


