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    Дмитрий Зубов                 Бен Рийд                       
  Центросоюз Русия   Мидкаунтийз Великобритания 

 

 

 
 

 

 
 

 

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС  

 

 

 
 

 

 

Двама представители от регион Европа                               

избрани за нови членове на Борда на МКА 

  

На 10 октомври в рамките 

на Срещата на върха на 

кооперациите се състоя 

Събрание на членовете на 

МКА за провеждане на 

частични избори за 

попълване на двете 

вакантни места в Борда на 

Алианса. Номинирани бяха 

шестима кандидата от 

четирите региона на МКА. Изключително признание за ролята и 

значимостта на европейското коооперативно движение е, че с 

гласове на 478 делегата за членове на Борда на Алианса бяха 

избрани двама представители от регион Европа – Дмитрий Зубов – 

Председател, Центросоюз Русия и Бен Рийд – Главен изпълнителен 

директор, Мидкаунтийз Великобритания. Международната среща на 

кооперациите, организирана съвместно от кооперативната група 

Дежарден и Международния кооперативен алианс е значимо събитие 

за развитието на кооперациите до 2030. В рамките на Срещата се 

състояха множество тематични конференции и семинари, а сред 

изтъкнатите лектори бяха: Джоузеф Стиглиц, Нобелов лауреат по 

икономика; Джереми Рифкин, икономически и социален теоретик и 

политически съветник в Европейския съюз; и Робърт Райх, Академик 

и бивш Секретар в Министерството на труда в САЩ.   

 

 

 

 

 

    

КООП Новини 

от Европа и света 

 ОКТОМВРИ 2016 



 

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА                

ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ                                                 

 Избори в Тематичния комитет                                                                

„Равенство на половете” към Алианса 

На 10 октомври, Квебек, Канада се състоя Общо събрание на 
Тематичния Комитет за равенство на половете към Алианса, 
на което се проведоха избори за членове на Изпълнителната 
комисия. За член беше избрана Ваня Боюклиева – Зам. 
Председател на ЦКС с мандат 2016-2020, което е признание 
за ролята на жените в органите на управление на ЦКС.  
Предшният представител на ЦКС в Комитета за периода от 
2003 до 2016 беше Октомврийка Дончева – главен директор 
„Международна дейност”. Изпълнителната комисия се състои 

от Президент, двама Вицепрезиденти и четирима членове.  Тематичният 
Комитет „Равенство на половете” към Алианса насърчава равенството между 
мъжете и жените и интеграцията им в органите на управление на 
кооперацииите, както и спомага за улесняване създаването и на регионални 
комитети за равенство на половете.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Глобален младежки форум Кооперациите: Възможност,                   

заетост, ангажираност, 22-23 септември, Несебър 

 Централният кооперативен съюз след проведените 
2008 и 2012 Европейски кооперативни  младежки 

форуми в България отново бе домакин на Глобален 
кооперативен младежки форум, 22-23 септември, 

хотелски комплекс „МЕЛСА КООП”, Несебър. Форумът 
бе организиран от Световната организация на 
потребителните кооперации /CCW/, с участието на 35 

представители на кооперативни организации от 15 
страни от всички региони на МКА. 

Младите хора обсъдиха добрите практики, предизвикателства и решения и 
показаха как на практика би могло да се активизира прилагането на 5-ия 
кооперативен принцип „Обучение, квалификация и информация, а чрез 6-ия 

принцип – как да си сътрудничат в рамките на Глобалната младежка КООП 
мрежа. Своята ангажираност те формулираха в единодушно приетия от 

Форума Манифест „Ние, младите кооператори”. 
 

„…Кооперациите могат да предложат по-добро бъдеще на младите хора, защото 

разполагат с инструментите за премахване на бариерите, пред които днес са 

изправени в обществото. Надявам се, че днешният Форум ще насърчи желанието и 

търсенето на възможности за разширяване на сътрудничеството между младите 

хора в регионите на Алианса, защото, както гласи девизът на ЦКС: „Всички заедно 

можем повече... 

                    д.ик.н. Петър Стефанов - Председател на Централния кооперативен съюз 
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Интергрупа за социална икономика  

На 28-ми септември Кооперативна Европа присъства на 

публичното изслушване на „Интергрупа за социална 
икономика“ на тема „Към европейски план за действие по 
отношение на социалната икономика“. Представители от 

страните-членки, Европейския икономически и социален 
комитет, Социална икономика Европа и институции на ЕС 

изнесоха презентации като дискусията беше фокусирана 
върху потенциална програма за социална икономика през 

следващия програмен период на ЕК. Тази необходимост беше изразена от 

Експертната група за социално предприемачество към ЕК, в писмо, изпратено 
до Жан-Клод Юнкер - Председател на ЕК.  

Аниес Матис, Директор на Кооперативна Европа участва в дисусията като 
наблегна на това, че не трябва предприятията от социалната икомономика да 

бъдат възпрепятствани да участват в други инициативи на Комисията. Тя 
посочи, че в програмата трябва да се включат всички представители на 
социалната икономика, включително взаимоспомагателните дружества и 

кооперациите. 
 

 

Кооперативна Европа с нова кампания 

Кооперациите за Целите за устойчиво развитие 
Кооперативна Европа е част от 
Наблюдатели на Глобалните цели за 

устойчиво развитие – група 
представители на гражданското общество, 

която е поела ангажимент да подпомага европейските правителства в 

прилагането на Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. 
Дейността на Кооперативна Европа в областта на международното развитие, 

заедно с регионите на МКА и ЕК ще допринесе за реализирането на тези цели. 
Кооперативна Европа стартира социална медийна кампания, за да подчертае 
важността и значението на кооперациите в тази мисия. На каналите на 

социалните медии всеки ден се публикува материал за това как кооперациите 
допринасят за изпълнение на 17 Глобални цели за устойчиво развитие. 

 

 

Представяне на Проекта на Кооперативна Европа 

Кооперации за грижа за възрастни хора 
На 27-ми септември Кооперативна Европа беше домакин на 

работна среща в рамките на Конференцията „Програма за 
активен и подпомогнат начин на живот“ в гр. Санкт Гален, 

Швейцария, представяйки пректа „I care COOPS“. 
Проектът, съфинансиран от ЕК и съвместната програма за 
активен и подпомогнат начин на живот цели да се създаде 

иновативен подход за подмогане на кооперации за възрастни хора, да проучи 
този вид кооперации в Европа  и да ги свърже в мрежа. 

 

 

 

 
 

 

             КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА   

                 Европейски регион на МКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2016 
 

5-6 декември, София, Заседание на Президентството                                     

                                      и Борда на Кооперативна Европа 



 
   

 
 

    

Кооперациите - двигател                                                                      

на Енергийната революция в ЕС  

До 2050 се очаква 37 % от електроенергията в ЕС 

да бъде генерирана от енергийни кооперации за 

възобновяема енергия. Това стана ясно от 

поручване за потенциала на проекти за енергия от  

въззобновяеми собствени източници. Приносът на 

кооперациите е значим, изразяващ се в множество 

учредени енергийни кооперации и реализирани 

проекти за добив на енергия от собствени 

възобновяеми източници. Моли Уолш от дружеството „Приятели  на Земята” 

споделя „...Това показва, че хората са двигателят за революционизиране на 

енергийния пазар в Европа. За да се случи това, производството на енергия от 

собствени възоновяеми източници трябва да присъства като член в 

Европейските и национални Закони за енергетика...”. 

  

 

КООП Холандия подпомага 

развитието на спорта в училищата 

Средствата се набират чрез дарения от клиентите на 

магазините КООП. На изхода на всеки магазин КООП са 

разположени щандове, на които всеки клиент може да 

направи дарение за конкретно училище, преминало 

предварителна селекция от КООП Холандия. По този начин 

се подпомага практикуването на спорт сред подрастващите.   

 

       

         Интересни КООП факти 

През 1853 година Рочдейлските пионери 

прилагат на практика петия кооперативен 

принцип „Образование, обучение, 

информация” като разпределят 2,5 % от 

финансовия резултат на кооперацията си за 

образование и това става 23 години преди 

образованието да стане задължително. 

   

Петте топ кооперации във Великобритания 

внасят повече данъци от Amazon, Facebook, 

Apple, eBay и Starbucks. Петте кооперации във 

Великобритания са внесли 82 милиона 

британски лири срещу 52 милиона обща за 

четирите горепосочени компании. 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

       ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 
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октомври, Кипър, Заседание на Борда на ЕВРО КООП 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Контакти: 

 
Главна дирекция                                                                                                                                             

„Международна дейност“ 
 

Тел: 02/987 88 30 

e-mail: info@ccu-bg.com 


