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2016 Световна Среща на кооперациите, 

11-13 октомври, Квебек, Канада 

  

Световната среща на кооперациите, 

организирана съвместно от 

кооперативната група Дежарден и 

Международния кооперативен алианс е 

значимо събитие за развитието на 

кооперациите до 2030. Първите две 

издания, през 2012 и 2014 преминаха  

успешно, което даде повод за 

организиране на трето,в което ще 

вземат участие изтъкнати анализатори 

от академичните среди, известни 

политици и лидери на кооперативни 

организации от цял свят. 

Кооперативният бизнес, неговото 

разширяване в повече икономически 

сфери и мястото му в световната икономика, както и 

предизвикателствата, пред които е изправен ще бъдат във фокуса на 

дискусиите. Сред изтъкнатите лектори са: 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.  

Кооперациите в действие” – темата за 2016 година ще предостави 

възможност  да се покаже реалното въздействие на кооперациите в 

световната икономика, и ключовата им роля в решаването на важни 

социално-икономически проблеми на нашето време. 

 

 

 

 

 

    

КООП Новини 

от Европа и света 

 СЕПТЕМВРИ 2016 



 

  НОВИНИ ОТ РЕГИОНИТЕ НА МКА 

ООН Бизнес форум за постигане 

Целите за устойчиво развитие 

Алиансът взе участие в бизнес форум на високо 

ниво за обсъждане насоките по изпълнение на 

Целите за устойчиво развитие. В него взеха 

участие представители  на бизнеса и 

правителствата, ръководители на агенции на 

ООН и организации на гражданското общество. 

Всяка една от 17-те Цели за устойчиво развитие 

бе обсъдена и взети съответните решения. 

Кооперациите бяха представени от Леа 

Ранкинен, Първи Вицепрезидент на Съюза за потребителните кооперации 

Финландия (S Group) с ресор устойчиво развитие. Тя представи успешни 

примери за оползотворяване на хранителните отпадъци  - резултат в 

изпълнение на Цел 12 (Устойчиво производство и потребление). Домакин на 

Форума бе Международната търговска камара (ICC) и Департамента на ООН по 

икономически и социални въпроси (UN-DESA).  

 
 
 
  
 
 
 

 

Регион Азия – Пасифик 

Обучение на кооперативни лидери от Индия и Корея 

 

Съюзът на потребителните кооперации, Япония (JCCU) и 

членуващите в него кооперации през 1990 създадоха „Фонд 

за развитие на кооперациите в регион Азия”. Целта бе да се 

разработят програми за развитие на човешките ресурси, 

обмен и сътрудничество между кооперациите в регион Азия-

Пасифик и Япония. През месец август 2016 се състоя 

поредното обучение, с участието на кооперативни лидери от 

Индия и Корея. Участниците преминаха пред различни 

модули - обучение в магазин, проследяване процедура по 

доставка по домовете, обучение на персонал. След приключване на 

обучението всеки от кооперативните лидери разработи План за действие за 

прилагане на знанията и опита в съответната  кооперация.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2016 
 

11-13 октомври Международна среща на върха на кооперациите 

                           Квебек, Канада 

 

 
 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Изследователско проучване: Споделената икономика -  

                                                   възможност за кооперациите   

 

Кооперативна Европа, в сътрудничество с Агенция за 

развитие представи на 5 септември публикува 

изследователско проучване на тема „Споделената 

икономика – възможност за кооперациите” по време на 

Международната научна конференция за социални 

иновации в Глазгоу. Първото по рода си проучване 

представя преглед на 38 добри примери от практиката на кооперации от                     

11 европейски страни и 3 инициативи на кооперации от страни извън ЕС, 

които разработват иновации в областта на споделената икономика, с цел  

демонстриране на приноса им. "…Кооперациите и споделената икономика имат 

много общи цели, проследявайки успешните инициативи на кооперациите в 

тази област. Кооперативното движение е жизненоважен елемент от 

споделената икономика и трябва да се използва тази  възможност в 

изграждането на обща визия, базирана на взаимно споделяне на ресурсите и 

засилване на демократично участие в нея…” сподели Аниес Матис, Директор 

на Кооперативна Европа. 

 

 

 

 

ЕС Проект за развитие на кооперациите 

Поредната среща по изпълнение програмата за развитие на кооперациите в 

регион на МКА – Европа (Кооперативна Европа) се състоя в Брюксел, където 

бях обсъдени конкретните мероприятия и действия по изпълнение на проекта 

в рамките на четирите региона на МКА. Подробен доклад по темата ще бъде 

представен от Кооперативна Европа в рамките на Световната Среща на 

кооперациите в Квебек, Канада, 11-13 октомври 2016.   

 

 

 

Кампания на Кооперативна Европа                      

в социалните медии 

През юли Кооперативна Европа стартира 

кампания за популяризиране на Статистическия 

Доклад с ключови цифри за значимостта на 

кооперациите в Европа. Последователите във 

Фейсбук и Туитър харесваха публикации на 

Кооперативна Европа. Наградата за най-

активните бяха пет безплатни копия от Статистическия Доклад 2015. 

 

 

 

             КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА   

                 Европейски регион на МКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 
 

    

Инициативата за етична верига                                                               

за доставка на храни се развива успешно 

През 2013 седем асоциации и ЕВРО КООП стартираха 

Инициатива за етична верига за доставка на храни, с цел 

популяризиране на добрите търговски практики в тази 

сфера. Вторият годишен доклад за 2016 отбелязва двойно 

увеличение на броя на регистрираните в Инициативата, а 

именно 1202 национални компании. Интересът към 

инициативата е голям, заради ясните правила, полза за 

всички по веригата за доставка на храни (производител-

доставчик-потребител) и конкретните положителни 

резултати. 

        

 

 

 

КООП Дания  

За първи път в 130 годишната история 

на КООП Дания, търговската верига 

“Irma” избира Борд на директори сред 

потребители на веригата като                          

234 клиенти участваха в конкурса за 5 

места в Борда. Трябва да отбележим, 

че в Дания активното се провежда 

кампания за привличане на жените в 

органите на управление. В резултат на 

тази кампания Бордът на директорите 

на търговска верига “Irma” се състои              

100 % от жени.   

 

КООП Великобритания 

Интернет сайтът представя кооперациите в 

културната сфера и цели насърчаване на 

взаимно споделяне на идеи, информация и 

ресурси. Свързването между кооперациите 

не е само виртуално,а и реално. Съвсем 

наскоро в Лондон бе проведена първата 

среща на кооперациите в областта на 

културата. Кооперациите представиха как 

на практика реализират своята дейност, а 

именно демократично управление и 

колективното взимане на решения. Кооперациите в тази сфера представляват 

реална алтернатива на корпоративните бизнес компании.  

 

  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

       ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Контакти: 

 
Главна дирекция                                                                                                                                             

„Международна дейност“ 
 

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


