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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС  

 
 

 

 

ООН призна приноса на кооперациите за 

Дневния ред за устойчиво развитие 2030  

На 11 юли Моник Льору- 

Президент на Международния 

кооперативен алианс участва 

в Политически форум на 

високо равнище на ООН за 

устойчиво развитие, на който 

получи признание за 

уникалния и новаторски 

подход на кооперациите в 

реализиране Дневния ред за устойчиво развитие 2030. Форумът 

допринесе за засилване диалогa между ООН и Алиансът за 

популяризиране приноса на кооперациите в създаването на нови 

работни места, намаляване на бедността, преодоляване на 

социалното неравенство и ограничаване на негативното влияние на 

климатичните промени в света.     
 

 

 

Кооперациите представени на 

Срещата на върха B 20, Париж 

Международният кооперативен 

алианс беше представен на 

съвместната среща на работните 

групи към B 20, на която имаше 

възможността да апелира още 

веднъж за признание приноса на 

кооперациите, което да намери 

отражение в окончателните текстове 

на политическия проектодокумент с 

препоръки от работните групи към 

B 20 към Срещата на върха на G 20 

в Китай през септември.  

 

 

КООП Новини 

от Европа и света 

 АВГУСТ 2016 



 

 

Дългосрочна финансова подкрепа 

за земеделските кооперации в Африка  

През 2014 г. Правителството на Южна 

Корея, Министерството на земеделието и 

храните на Гана и Международната 

агенция за сътрудничество на Гана 

подписаха рамково споразумение за 

отпускане на субсидия за насърчаване на 

заетостта и подпомагане развитието на 

селското стопанство. Съгласно 

споразумението Южна Корея ще 

предостави през следващите четири години сумата от 6 милиона щатски за 

подпомагане развитието на земеделските кооперации в Гана.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лидерски кооперативен форум в регион Африка 

Над 130 представители на кооперативни организации 

от 12 страни от региона взеха участие в Лидерския 

форум, на който бяха обсъдени редица въпроса сред, 

които важността от актуална статистическа 

информация за кооперациите. Участниците се 

обединиха около становището, че кооперациите са 

активни участници в икономиката на страните си, но 

поради липсата на статистическа информация не се 

отразява реалния им принос. В края на форума бяха отправени препоръки към 

Алианс Африка за създаване на инструмент за хармонизиране и класифициране на 

секторите и видовете кооперации в Африка, с цел изпращане на унифицирана 

статистическа информация до Алианс Африка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2016 
 

11-13 октомври Международна среща на върха на кооперациите 

                           Квебек, Канада 

 

 
 

 

 



 

  НОВИНИ ОТ РЕГИОНИТЕ НА МКА 

 
   

  
 
 
 

 

Регион Европа 

Ръст на трудово-производителните кооперации в Испания 

 

На Генералната асамблея 2016 на 

Конфедерацията на трудово-

производителните кооперации в 

Испания (COCETA) беше представена 

информация, че през 2015 година са се 

увеличили с  4 % новоучредените 

трудово-производителни кооперации в 

Испания, предоставящи  над 8533 нови 

работни места. Хуан Антонио Педрено – Президент на COCETA в своето 

изявление пред участниците сподели, че кооперациите стават все по-

привлекателни за младите хора като близо 80 % от заетите в новоучредените 

кооперации са на възраст до 35 години. 

 

 

 

 

СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

(CCW) 

 

 

 

 

                             КООП Норвегия 

 

КООП Норвегия, създадена през 1844 година обединява 

117 местни кооперации, с повече от 1,4  милиона 

членове. Организацията представлява втория най-голям 

търговец на дребно в Норвегия, като управлява 820 

магазина от различен тип – малки квартални магазини, супермаркети и 

хипермаркети.  КООП Норвегия 

произвежда стоки с марка КООП в три 

категории: 

 екологично чисти продукти без 

алергени; 

 висококачествени продукти с 

най-добро съотношение цена-

качество; 

 продукти в ниския ценови клас 

(дискаунт стоки); 

 

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кооперативна Европа с призив към Европейския съюз                   

за изпълнение Целите за устойчиво развитие  

 

Европейският съюз има 

репутацията на лидер в 

устойчивото развитие и за да 

засили този авторитет е необходимо 

да приеме единна стратегия за 

изпълнение на Дневния ред за 

устойчиво развитие 2030. Именно 

поради тази причина Кооперативна 

Европа, заедно със 70 европейски 

граждански организации подписа 

отворено писмо, изпратено до 

Президента на Европейската 

комисия – Жан-Клод Юнкер, в което се подчертава, че Европейският съюз е 

постигнал незначителен напредък по прилагане Целите за устойчиво 

развитие, приети от Генералната асамблея на ООН през септември 2015. 

 

 

 

 

 

Кооперативна Европа участва 

в Европейските дни на развитието 

 

Европейските дни за развитие са водещ 

форум на високо равнище за 

политиката за развитие и 

международно сътрудничество. 

Кооперативна Европа участва със свои 

щанд и представи Платформата за 

развитие, включваща проектите за 

международно  развитие, осъществени 

от кооперативните организации от 

Европа, както и Проекта за глобално 

развитие  на кооперациите с  участието   

на   четирите региона на МКА, 

съфинансиран от Европейския съюз.  

 

 

 

 

 

 

             КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА   

                 Европейски регион на МКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
 

 

Четвърти Доклад  „Потребителните кооперации – водещи в  

 Европа по инициативи за справяне с наднорменото тегло”    

 

ЕВРО КООП представи четвъртото издание на Доклада с 

конкретни инициативи на потребителни кооперации в Европа 

за здравословно хранене и балансиран начин на живот. Някои 

от добрите примери са: специална серия здравословни 

продукти за деца 4-10 на КООП Италия, насърчаване 

консумирането на екологично чисти плодове и зеленчуци на 

КООП Швеция.  

 

                 

 

 

 

Кооперациите & спорта 

В музея на „Рочдейлските пионери“ в гр. Манчестър 

се проведе изложба под надслов „Спортувай с 

КООП“, която цели да покаже как кооперациите 

винаги са си сътрудничели в областта на отборните 

спортове и как спорта традиционно играе голяма 

роля в дейността на кооперациите. Едни от 

примерите за успешни спортни кооперации са 

футболните клубове Байерн Мюнхен и  Барселона 

Испания.  

 

Магазините КООП внедряват нови технологии 

за привличане на повече потребители 

 
КООП Италия работи по 

разработването на софтуер, чрез 

които потребителите да получават 

повече информация за продуктите, 

които купуват. КООП Италия 

разработва и стратегия за 

създаването на различни удобства 

за потребителите, като интерактивни информационни табла за произхода и 

състава на стоката.  

В Сингапур, Националният съюз на кооперациите (NTUC) и веригата                 

КООП Фeър Прайс използва, някой от най-новите технологии, за да 

удовлетвори потребностите на клиентите си. В магазините са инсталирани 

сканиращи устройства, показващи цената на всеки закупен продукт, както и 

възможност за постоянно следене на сумата на закупените стоки и кои от тях 

са в промоция.  

Друга въведена технология от веригата КООП Феър Прайс е електронното 

плащане на покупки през мобилни телефони. По този начин се спестява с                   

35 % времето за заплащане на касите, което дава възможност на касиерите да 

изпълняват и други задачи. 

 

  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

       ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Контакти: 

 
Главна дирекция                                                                                                                                             

„Международна дейност“ 
 

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


