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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС  

 
 

 

2 юли 2016 – Международен ден на                

КООПЕРАЦИИТЕ: движеща сила за устойчиво бъдеще 

 
Темата на Международния кооперативен ден 2016 „Кооперациите: 
движеща сила за устойчиво бъдеще” отразява потенциала и 

ангажираността към постигането на Целите за устойчиво развитие, 
на кооперациите в целия свят, обединени, представлявани и 

защитавани от Международния кооперативен алианс: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Кооперативна Европа, 

обединяваща кооперациите в 
Европа, през 2016 честа 
тържествено 10 години от 

създаването си. По този повод 
бе разработен и публикуван 

Доклад, съдържащ важна 
статическа информация за 
2015, представящ ролята и 

значимостта  на кооперативния 
бизнес, важен партньор със 

сериозен потенциал за 
устойчиво развитие, иновации 
и социална промяна в 

икономиката на Европа. 
 

 

КООП Новини 

от Европа и света 

          ЮЛИ 2016 



 

Кооперациите с новаторски подход 

при изпълнение на Целите за устойчиво развитие 

На организирания от ООН в Ню Йорк 

политически форум на високо равнище бе 

изразено признание за ролята на 

кооперациите за постигане Целите за 

устойчиво развитие. Във форума взеха участие 

представители на Департамента на ООН по 

икономически и социални въпроси (UNDESA), 

Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) 

и Международната организация на труда (МОТ).  

Международният кооперативен алианс бе представляван от делегация, 

ръководена от Моник Льору – Президент на МКА и Ариел Гуарко – Президент 

на Конфедерация на кооперациите – Аржентина. По повод Международния 

кооперативен ден, Бан Ки-мун - Генерален секретар на ООН, заяви: 

„…Призовавам правителствата да създадат благоприятна среда за 

кооперациите за постигане на Целите за устойчиво развитие и създаването на 

по-добър свят и повече възможности за всички…“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Националният съюз на потребителните кооперации , Япония 

(JCCU) регистрира над 2,4 милиарда щатски долара                                 

приходи от онлайн търговия 

Онлайн търговията в Япония отчита значителен 

ръст през последните години. През 2015                          

3,81 милиона регистрирани член-кооператори са 

направили онлайн поръчки за 2,4 милиарда 

щатски долара. Масовото използване на 

смартустройства като мобилни телефони, таблети, 

компютри и приложения ще допринесе за 

увеличаване на онлайн поръчките. Освен това Националният съюз на 

потребителните кооперации, Япония предоставя на пет регионални бизнес 

федерации и на две потребителни кооперации услугата „централизирано 

онлайн пазаруване” чрез онлайн платформата „Приятели”. През изминалата 

година над 1,3 милиона потребители са посетили секцията „промоции”,                         

с 19 % са се увеличили коментарите на потребителите и с 28 % тези на член 

кооператорите. За в бъдеще JCCU Япония планира подобрение на услугата и 

разширяване възможностите на платформата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2016 
 

11-13 октомври Международна среща на върха на кооперациите 

                           Квебек, Канада 

 

 
 

 



 

  НОВИНИ ОТ РЕГИОНИТЕ НА МКА 

 
   

 
  
 

 
 

 

Регион Африка 

Представяме ви: Кооперация за износ на кафе (KCCE), Кения 

Кооперацията за износ на кафе, предлагаща кафе под 

марката “Ширики”, е основана през 2009 от десетки 

дребни производители на кафе в страната, които в 

продължение на много години са търсили начин как да 

предлагат директно продукцията си на световния пазар.  

Обединени в кооперация по-лесно се рекламират, изнасят качествена 

продукция и поддържат достъпни цени. Кооперацията осъществява 

партньорство с други кооперации в света . 
 

 

 

СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

(CCW) 

 

 

 

Представяме ви КООП Израел: 

 

КООП Израел е водещата потребителна кооперация в 

Израел с 10 000 членове и третата по големина 

търговска верига в страната, включваща 100 

супермаркета.  

С намерението за реализиране на визията на КООП 

Израел в областта на социалната дейност е създаден 

Национален съвет за подкрепа на общността, с цел : 

 осъществяване на действия в подкрепа на общността; 

 подкрепа на културни, образователни и социални инициативи; 

 подкрепа на населението в неравностойно положение; 

 развиване партньорство с местните институции – училища, детски 

градини, младежки групи и др.; 

 популяризиране на кооперациите и създаване на партньорство, 

спазвайки приетата политика от КООП Израел.  

Съветът отдава приоритет на инициативи, които са: 

 социални, прилагащи на практика кооперативните принципи и 

ценности; 

 предложени са от общността и имат дългосрочно влияние; 

В момента Съветът реализира 2 стратегически програми, насочени към 

младите хора – фундаментът за растеж на кооперациите в Израел и 

националната икономика. Първата програма подкрепя мрежата на ORT (най-

голямата неправителствена мрежа от училища, колежи и институти в Израел, с 

90 000 студента). Съвместно с ORT, КООП Израел разработва проучвания за 

кооперациите. Втората програма насърчава младежкото предприемачество в 

Израел. 

 

 



 
   

 
 
 
 
 
 

 

 

Кооперативна Европа с нов Директор  

Бордът на Кооперативна Европа взе решение за 

значими промени в ръководството на организацията по 

стратегически причини. Съображенията за тази смяна 

са осъществяване на по-ефективна координация на 

всички кооперативни сектори. На поста Директор бе 

назначена Аниес Матис, която наследява Клаус 

Нидерландер, заемащ поста от 2010.  

Аниес Матис е с повече от 20 годишен опит в 

кооперативната сфера. Първоначално е отговаряла за 

европейските отношения на кооперациите във 

Федерацията на кооперациите, Белгия, а в последствие 

от 2006 година заема поста заместник – директор на Кооперативна Европа с 

ресор лобиране, партньорство и контакти с европейските институции.  

„…Европейското кооперативно движение е уверено, че Аниес Матис поемайки 

поста Директор,  благодарение на своя дългогодишен опит и знания за  

кооперативния бизнес модел ще допринесе за неговото по-нататъшно 

развитие и по-силно влияние в Европа…” сподели Дирк Ленхоф – Президент 

пред участниците в заседанието на Борда на Кооперативна Европа в Париж 

през юни 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брексит и Кооперативна Европа  

 

Решението на Великобритания да 

напусне Европейския съюз е 

демократично, но и огромно 

предизвикателство за ЕС. Този процес 

предизвика безпокойство в 

Кооперативна Европа, предвид 

дългогодишната история и традиции 

на кооперативното движение във 

Великобритания. В отговор на това 

безпокойство от страна на 

кооперативното движение в Европа  

бе изразена подкрепа и солидарност и 

към кооперативното движение във Великобритания. 

 

 

 
 

 
 

 

             КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА   

                 Европейски регион на МКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
   

 
 

 

Ново Президентство на ЕВРО КООП – мандат 2016 до 2018 

  

Генералната асамблея на ЕВРО КООП се проведе на 18 юни 

в Ротердам, Холандия, под домакинството на КООП 

Холандия, честваща 125 години от създаването на 

кооперативното движение в страната. Делегатите избраха 

за Президент на ЕВРО КООП Масимо Бонджовани от 

Националната асоциация на потребителните кооперации, 

Италия (ANCC) и за Вицепрезиденти - Офер Фейнстейн – 

главен изпълнителен директор, КООП Израел,                     

Йохани Илмола – Директор, Национален кооперативен 

съюз /SOK Финландия/, Колин Маклауд – главен 

изпълнителен директор, потребителна кооперация 

Нормандски острови, Великобритания и Янус Вилаханд – 

главен изпълнителен директор, КООП Естония. 

 

Интернет страницата на ЕВРО КООП 

с нова визия 

 
ЕВРО КООП представи обновената си страница, на която 

има нова рубрика „Истории от кооперациите”.                      
Адресът на страницата е www.eurocoop.coop  

 

 
 

     

                      

 

КООП Дания, ИКЕА и H&M срещу използването на химикали 

в продуктите 

Кооп Дания заедно с други търговски гиганти от ЕС за 
търговия на дребно като ИКЕА, H & M, Skanska и British 

Kingfisher, са изпратили съвместно писмо до 
Европейската комисия призовавайки ЕС да сложи край 
на използването на химикали в продуктите, поради 

загриженост за здравето и безопасността на 
потребителите. 

Европейската комисия забави процеса на приемане на защитни критерии, 
относно хормоналните смущения от химикали за повече от две години. 
Въпреки, че веществата са законни, има съмнение, че допринасят за различни 

здравословни проблеми и заболявания като рак, безплодие и диабет. 
 

Ероски Испания: 7 милиона членове в сърцето на кооперациите 

Испанската кооперативна група Ероски отбеляза 15% 

увеличение на своите индивидуални членове и 
притежатели на клиентски карти за пазаруване. През 

последната година групата е разпределила 212 милиона 
евро дивиденти на своите членове. Почти 214 000 членове, 
са управлявали своите покупки през интернет страницата 

и мобилните приложения на испанската кооперативна група. 
 

 

  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

       ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurocoop.coop/


 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Контакти: 

 
Главна дирекция                                                                                                                                             

„Международна дейност“ 
 

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


