
    В този брой: 

 
МЕЖДУНАРОДЕН 

КООПЕРАТИВЕН 
АЛИАНС (МКА) 
 

Регион Африка 
на МКА: 

Стратегия за  
кооперативно 
развитие 

 
Регион Азия-

Пасифик на 
МКА: Подкрепа 
за възрастните 

хора в Сингапур 
 

Доклад на МКА 
 

 
КООПЕРАТИВНА 
ЕВРОПА 

 
Форум за 

партньорство 
2017 
 

 
ЕВРО КООП 
 

60 години  
ЕВРО КООП! 
 

КООП Израел – 
Новост, 
иновация и 

полза 
  
 

  

 

 

 

 
               
      

 

 

 

 

                                                                      
 

                                                  
 
   

 

 

 
 

 

 
 

 

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС  

 

 

 
 

               

Стратегия за кооперативно развитие  - 

Регион Африка на МКА 

 

За следващите три години 

МКА Африка прие Стратегия, 

съобразена с Програмата на 

ООН за устойчиво развитие 

2030, която популяризира 

приобщаващия и устойчив 

икономически растеж. 

Стратегията е 

структурирана около петте тематични области, посочени в  

Блупринта за Кооперативната Декада, а именно: Ангажираност, 

Устойчивост, Кооперативен имидж и Идентичност, Правна рамка 

и Капитал. Чрез нея,  МКА Африка ще координира действията  

за постигане на ключовите елементи, в изпълнение на Целите за 

устойчиво развитие на ООН, залегнали в Програмата за 2030.  

Стратегията цели улесняване развитието на кооперации в 

различните сектори като: земеделие, инфраструктура, минно 

дело, енергетика, професионални услуги, комунални услуги и 

производство на местно, национално и регионално ниво, както и 

на спестовно-кредитния кооперативен модел. 

Документът, посочва  и някои от проблемите, пред които са 

изправени кооперациите от регион Африка. Ключов момент е 

необходимостта от кооперативни регистри, които да предоставят 

актуална база данни за кооперациите. В допълнение, 

документът подчертава, че често правната, институционалната и 

административната обстановка продължава да пречи, а не да 

подкрепя създаването на ориентирани към растеж кооперации. 

Друг проблем за някои кооперации е тяхната неспособност да 

оцелеят без субсидии, държавна протекция и намеса от страна 

на правителствата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КООП Новини 

от Европа и света 

     АВГУСТ 2017 



 

 

Подкрепа за всеки: Възрастните хора в Сингапур 

Кооперациите в Сингапур предприемат стъпки за преодоляване 

предизвикателствата, свързани със здравеопазването сред застаряващото 

население и насърчават сътрудничеството между поколенията 

 

С процеса на застаряване на 

населението, здравната система на 

Сингапур ще се сблъсква с нови 

предизвикателства. Очаква се броят на 

хората на възраст над 65 години да се 

удвои от 430 000 днес до над 900 000 през 

2030, при общ брой на населението 5,6 

млн. души. Социални кооперации, 

предоставящи услуги на възрастни хора, 

продължават да се създават в различни 

сектори като здравеопазване и 

рехабилитация. 

Една от тях е кооперацията със социална цел  „Здраве“ /NTUC Health/, която 

е разработила интегриран модел за грижи за  възрастни хора включващи 

медицинска клиника, стоматологична клиника и аптека. Кооперацията предоставя 

различни услуги и улеснява прехода от домашните грижи към домове за възрастни 

хора. Подходът позволява на лекари, зъболекари, фармацевти, медицински сестри 

и обслужващ персонал да работят заедно в услуга на по-възрастните. 

Интересна е инициативата за интеграционна програма между деца в 

предучилищна възраст и възрастни хора. Това е възможност и двете страни да 

участват в общи дейности и да научат повече едни за други. Пилотният проект има 

за цел да насърчи по-доброто взаимодействие между малките деца и възрастните 

хора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКА: Кооперациите с поглед към 2030 

 

В рамките на Проекта за развитие, финансиран от 

Европейския съюз, Алиансът разработи доклад на тема: 

„Кооперациите с поглед към 2030“. В него се посочва 

приносът на милионите кооперации и техните членове в 

постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие на 

ООН. Скоро документът ще бъде официално публикуван и  

представян периодично  в следващите издания на 

бюлетина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форум за партньорство 2017 

 

Кооперативна Европа, представлявана 

от Марк Ноел , партньор в Координационното 

звено на Европейската програма за 

кооперативно развитие, участва заедно с 

останалите региони в заседанието, 

организирано от Световната организация за 

справедлива търговия (FLO) на тема: 

"Партньорства с алтернативни икономически 

модели: инициативи за развитие, в центъра 

на които е поставен човека". Участниците в 

заседанието имаха възможността да обсъдят значимостта от партньорство с 

кооперациите в  постигане на приобщаващо икономическо и социално развитие. 

REScoop.eu представлява Кооперативна Европа във Форума за партньорство 

на тема: "Приобщаващо местно икономическо развитие: оформяне на екосистема 

за противодействие на нарастващото неравенство", с фокус върху стартирането на 

диалог с местните власти за насърчаване на кооперативния модел като новаторски 

подход за постигане на приобщаващо икономическо развитие. 

Марк Ноел, директор Международно развитие, заедно с Нилс Берънд, 

началник на кабинета на Комисар Невен Мимика и Мартин Прада Густаво, 

директор Международно коопериране и Политика за развитие на Европейската 

комисия, обсъдиха новия Консенсус и дейностите по партньорския проект за 

развитие, с оглед засилване участието на алтернативните икономически 

организации в бъдещото му изпълнение. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

             КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА   

                 Европейски регион на МКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2017 
 

 Европейска конференция по повод 70 години от създаването на 

кооперативния закон във Франция  -  15 септември, Париж 

          

 

 

 

 
 



 
   

 

 
 
 

 

 

 

60 години ЕВРО КООП! 
 

В рамките на заседанието на Борда на 

ЕВРО КООП, 26-27 септември в Брюксел, 

тържествено ще бъде отбелязана 60 

годишнината от създаването на Европейската 

асоциация на потребителните кооперации 

(ЕВРО КООП). 

Създадена през 1957, ЕВРО КООП е една 

от първите неправителствени организации 

(НПО), призната от Европейската комисия. И 

до днес, Асоциацията  предоставя своя опит и 

познания в защита  на интересите на потребителните кооперации, техните 

членове, и тези на потребителите пред европейските институции . ЕВРОКООП 

обединява националните потребителни кооперации от 19 европейски страни, 

които:  

 представляват 5,000 кооперации на локално и регионално ниво; 

 осигуряват 500,000 работни места в Европа; 

 осъществят дейност чрез 36,000 магазини, 

 обслужват ежедневно 32 милиона потребители. 

Заедно, членовете на ЕВРО КООП представляват най-голямата в Европа 

организация за търговия на дребно – с годишен оборот над 79 милиарда евро. 

ЕВРОКООП е гласът на потребителните кооперации  и гарантира 

представителство на потребителните кооперации в дейността на Европейския 

парламент и осъществява тясно сътрудничество с Европейския икономически и 

социален комитет. 

Целите на Асоциацията са да : 

 Подкрепя и представлява интересите на членовете на организацията 

пред европейските институции; 

 Защитава отговорния и етичен подход към хранителните продукти, 

устойчивото развитие и потребителите на европейско ниво; 

 Информира членовете на организацията относно европейските политики и 

инициативи, свързани с тяхната дейност; 

 Улеснява обмена на информация и координацията между интересите на 

членовете и бизнес начинанията;  

 Допринася за постигане на целите от Блупринта за Кооперативната 

Декада; 

 Подкрепя политики и инициативи на национално ниво, насочени към 

ангажиране и развитие на млади кооперативни лидери и тяхното участие в 

управлението на кооперациите. 

Съгласно споразумение между ЕВРО КООП и Международния кооперативен 

алианс (МКА), секретариатът на ЕВРО КООП осигурява подкрепа за дейността на 

CCW – Световната организация на потребителните кооперации. 

 

 

 
 

 

 

 

  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

       ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Главна дирекция                                                                                                                                              
„Международна дейност“ 

 
 

           02/987 88 30 

 info@ccu-bg.com 

  www.ccu-bg.coop 

 

 

 

 

 

 

  

КООП Израел – Новост, иновация и полза 
 

През 2015, КООП Израел, лидер в 

търговските ИТ решения, създаде филиал – 
„КООП Технологии“ с единствената мисия да 
разработи софтуерна система за управление 

на бизнеса (ERP) за нуждите на търговската 
си верига КООП и да я подготви за бъдещите 

тенденции в тази област, включително 
дигитализацията и електронната търговия.  

В резултат на сътрудничеството с 

глобалния лидер в продажба на софтуерни 
продукти/SAP/, крайният продукт е налице -– уеб базираната платформа 

"Продажби" за средни и малки потребителни кооперации. Идеята на този продукт 
е в предоставянето на гъвкава система за продажба на дребно във вид на услуга 
(SaaS), при която клиентът използва това, от което се нуждае, когато се нуждае, и 

заплаща съответната цена.  
Системата обхваща всички операции и процеси при търговията на дребно, 

от финансовите и търговски отдели до складовото управление на магазина. 
"Продажби" е система, вземаща решения, което означава, че може да извърши 
анализ, който да идентифицира силните и слаби страни и да даде препоръки за 

оптимизиране на процесите. Лесният и интуитивен софтуер е направен така, че 
практически не се изисква специално обучение.  

Продуктът на „КООП Технологии“ спомогна позиционирането на КООП 
Израел на националния пазар, не само като лидер в търговията на дребно и в 
електронната търговия, но и като сериозен новатор в търговските ИТ решенията 

Това е допълнителна възможност на КООП Израел да развива съвместни 
предприятия с водещи компании на национално и международно ниво в сферата 

на внос и износ на стоки и услуги. 
Основната мисия на кооперациите винаги е била да е в услуга на своите 

членове и клиенти, и те да виждат ползата от внедряване на най-добрия опит в 
пазаруването в Израел. През годините, това е успехът на кооперациите - 
създаване на търговска верига с национално покритие и проучване на нови 

механизми за растеж, насочени към популяризиране кооперативните ценности и 
принципи.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


