Българско председателство на Съвета на
Европейския съюз
01 януари – 30 юни 2018 г.

Съединението прави силата
United We Stand Strong
девиз на Българското председателство

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ТРИЪГЪЛНИК НА ЕС
Решенията на Европейския съюз са „продукт“ от
сътрудничеството на „институционалния
триъгълник“, съставен от:
• Европейската комисия - допринася за общия
интерес на ЕС, като предлага законодателство и
следи за прилагането му и като изпълнява
политиките и бюджета на ЕС.
• Европейския парламент - пряко избираем орган
на ЕС, със законодателни, надзорни и бюджетни
отговорности.
• Съвета на Европейския съюз - „гласът“ на
правителствата на страните от ЕС, той приема
закони на ЕС и координира политиките на Съюза.

Какво трябва да знаем
за европейските
институции?
Европейския
парламент
Европейския съвет и
Съвета на Европейския
съюз

ТРИ ГЛАВНИ ЛИЦА

Антонио Таяни
Доналд Туск
Председател на Европейския Президент на Европейския съвет
парламент

Жан-Клод Юнкер
Председател на
Европейската комисия

СЪВЕТ НА ЕС – ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ – СЪВЕТ НА ЕВРОПА
Съвет на ЕС:
•
•
•
•
•

Договаря и приема законодателните актове на ЕС;
Координира политиките на държавите членки;
Разработва общата външна политика и политика на сигурност
на ЕС;
Сключва международни споразумения;
Приема бюджета на ЕС.

Европейски съвет:
•
•
•

Определя цялостната политическа насока и приоритетите на ЕС;
Не е сред законодателните институции на ЕС;
Задава политическия дневен ред на ЕС, като по време на
заседанията приема „заключения“, в които се определят
чувствителни въпроси и действия, които да бъдат предприети.

СЪВЕТ НА ЕС – ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ – СЪВЕТ НА ЕВРОПА
Съвет на Европа:
• Не е институция на ЕС, а междуправителствена
организация;
• За разлика от ЕС, Съветът на Европа няма
правомощия да упражнява
законодателна
дейност;
• Защитава човешките права;
• Насърчава културното разнообразие на Европа;
• В организацията членуват 47 държави с над 800
милиона души население.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО?
С понятието председателство на Съвета на ЕС се обозначава поемането от
страна-член на ЕС на отговорността за общите решения на Съвета на
Европейския съюз във всички аспекти от неговата работа.
То се сменя на ротационен принцип между държавите членки на ЕС на
всеки шест месеца.
Ротационното председателство играе съществена роля и притежава
редица инструменти, с които при добра организация е способно да оказва
влияние в процеса на вземане на решения.

„ТРОЙКАТА“
Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно
сътрудничество в групи от по 3 държави - членки, наречени „тройка“.
Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се
набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от
Съвета в рамките на 18-месечен период.
Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена
по-подробна шестмесечна програма.

ОСНОВНИ ФУНЦИИ
Председателството съчетава в себе си функциите на политически лидер,
администратор, посредник и представител:
• Определяне на политически приоритети и изготвяне на програма на
ротационното председателство;
• Администриране и координация;
• Осъществяване на посредничество за постигане на консенсус;
• Oсъществяване на представителство.

БЮДЖЕТ НА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
Франция (2008) €171 млн.

Ирландия (2013) €42 млн.

Швеция (2009) €97 млн.

Литва (2013)

€62 млн.

Словения (2009) €57 млн.

Латвия (2015)

€70 млн.

Испания (2010) €100 млн.

Люксембург (2015) €93 млн.

Белгия (2010)

Холандия (2016)

€60 млн.

€75 млн.

Унгария (2011) €85 млн.

Естония (2017) €75 млн.

Полша (2011)

€115 млн.

България (2018) €75 млн.

Дания (2012)

€35 млн.

Кипър (2012)

€46 млн.

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018 Г.



Приоритетите
на
(23 юни 2017 г.) са:

програмата

на

Триото

Естония-България-Австрия



СЪЮЗ ЗА РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ



СЪЮЗ, КОЙТО ОПРАВОМОЩАВА И ЗАЩИТАВА ВСИЧКИ СВОИ ГРАЖДАНИ



КЪМ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ С НАСОЧЕНА КЪМ БЪДЕЩЕТО ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА
НА КЛИМАТА



СЪЮЗ НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ



СЪЮЗЪТ КАТО МОЩЕН ФАКТОР НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА

Естония
1 юли - 31
декември
2017

България
1 януари - 30
юни 2018

Австрия
1 юли - 31
декември
2018

Първото Българско председателство е
„Отворено към гражданите” председателство

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Консенсус
енсус

Конкурентоспособност
Конкурентоспособност

Кохезия

Кохезия

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ В ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПА НА КОНСЕНСУСА
• Сигурност и миграция
• Бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз
• Устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион
• Ефективно, бързо и справедливо правосъдие
ЕВРОПА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
• Конкурентен Единен пазар
• Насърчаване на предприемачеството и социалните иновации
• Икономически и паричен съюз
• Устойчива и ориентирана към бъдещето околна среда
• Стабилен Европейски енергиен съюз
• Бъдещето на труда в една по-справедлива Европа
ЕВРОПА НА КОХЕЗИЯТА
• Реформирана Многогодишна финансова рамка след 2020 г.
• Кохезионната политика след 2020 г.
• Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) - опростяване и
модернизиране
• Културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ В ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРИЯ
Българското председателство ще бъде фокусирано върху пет основни
тематични измерения:






Сигурност и стабилност
Европейска перспектива на Западните Балкани
Предприемачество и иновации
Младите хора - бъдещето на Европейския съюз
Свързаност и сближаване

България ще работи по темите за младежта и сигурността като хоризонтални
приоритети, с оглед на комплексния характер на предизвикателствата пред
младите хора и съвременната среда за сигурност.

Сигурност и стабилност



Изграждане и прилагане на ефективни механизми за повишаване
сигурността на гражданите на ЕС



Укрепване на контрола по границите и процедури при извършването на
проверки за сигурност по границите и във вътрешността на ЕС



По-ефективно управление на миграционните процеси и повишаване на
ефективността на политиката за връщане



Завършване на реформата на Общата европейска система за убежище,
основана на принципите на отговорност и истинска солидарност



Подобряване на взаимната съвместимост на информационните системи и бази
данни на ЕС в областта на сигурността и борбата с престъпността и тероризма
и формулиране на единни стандарти



Интензивна и целенасочена работа по приоритетите на Общата политика за
сигурност и отбрана в изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС за външна
политика и сигурност



Ефективно, бързо и справедливо правосъдие

Сигурност и стабилност



Проект за Регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор (EPPO)



Предложението за Регламент относно компетентността, признаването и
изпълнението на съдебни решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с
родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца
(преработен текст) – Брюксел Iiа



EК поиска да стартира дискусия относно създаването на Европейска служба
за сигурност



Директивата за условията за прием (група “Убежище”) - все още е
необходимо преработване на много от разпоредбите



Подобряване на трансграничния достъп до електронни доказателства практически мерки за подобряването на сътрудничеството между
разследващите органи и доставчиците на услуги за трансграничен достъп до
електронни доказателства

Предприемачество и иновации

 Укрепване на Единния пазар с акцент на Единния цифров пазар като източник на
растеж и конкурентоспособност

 Насърчаване на предприемачеството, основано на цифрови технологии и
иновации, като:
 инициатива за стартиращи и разрастващи предприятия
 развитие на алтернативни източници на финансиране и подобряване
средата за МСП
 стимулиране на социалните иновации
 справедливо и ефикасно данъчно облагане на корпоративни печалби
 Укрепване на Икономическия паричен съюз
 Запазване на високите стандарти за опазване на околната среда и качеството на
живот
 „Бъдещето на труда“ в една по-справедлива Европа за развиване на
европейските икономики

Предприемачество и иновации
Ще работим активно за приемане на отделните законодателни инициативи за развитие
на единния пазар, и особено на Единния цифров пазар (DSM), с цел подобряване както
условията за осъществяване на бизнес на Единния европейски пазар, така и защитата на
потребителите :
 Регулирането на сектора на услугите, например с предложенията от пакета за услугите,
целящ да се подобрят условията за трансгранично предоставяне на услуги, особено от
МСП
 Подобряване на рамката за телекомуникации и на условията за електронни комуникации,
например с Директива за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения,
Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и досието за
е-неприкосновеност
 Защитата на потребителите с предложенията за договорното право, особено по
отношение на договори за дигитално съдържание
 Подобряване на прилагането на правилата за вътрешния пазар като гаранция за спазване
правата на потребителите и на бизнеса, особено на малките и средни предприятия.
Пример в тази посока е пакетът за прилагане, и в частност предложението за засилено
сътрудничество на органите за защита на конкуренцията
 Единен цифров портал - Очаква се по време на БГ Председателство да бъде постигнат общ
подход по досието за стартиране на триалози с Европейския Парламент

Младите хора – бъдещето на
Европейския съюз
 Насърчаване на ранно детско развитие и инвестиране в образованието и
грижите в ранна детска възраст
 Модернизация на европейски образователни системи и учебни програми
 Засилване на социалното приобщаване чрез формално и неформално учене

 Широко въвеждане на информационни и комуникационни технологии на всички нива
на образователната система
 „Бъдещето на труда“ с акцент върху младежката заетост, уменията и компетенциите,
необходими за 21 век
 Стимулиране на социалните иновации в икономиката, образованието,
здравеопазването и информационните и комуникационни технологии с акцент върху
младите хора, предприемаческата екосистема и развитие на умения и компетенции за
21 век
 Усилия за развиване на културата като основен двигател за укрепване на европейските
ценности и обединяваща връзките между европейските граждани

Младите хора – бъдещето на
Европейския съюз
 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно
командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. България отдава
значение на успешното приключване на процеса по изменение на Директивата, което ще
допринесе за гарантиране на достойните и справедливи условия на труд на командированите
работници и служители
 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент
(ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) №
987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 – част от
пакета за трудова мобилност. Проблемно е координирането на обезщетенията за безработица
 Предложение за Директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Директива
2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени
или мутагени по време на работа
 Предложение за Решение на Европейския Парламент и на Съвета относно обща рамка за
предоставяне на по-добри условия в областта на уменията и квалификацията („Европас“) и за
отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО

 Новата рамкова програма “Еразъм +” на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт след 2020 г.

Европейска перспектива на
Западните Балкани
 Предоставяне на осезаема Европейска перспектива за всички страни от
Западните Балкани
 Провеждане на диалог, основан на изпълнението на условията и принципа на собствените
заслуги, политическа воля и решителни реформи от страна на тези държави
 Укрепване на стабилност, сигурност и просперитет в Западните Балкани, където се зачитат
правилата и европейските ценности
 Задълбочаване на регионалното сътрудничество и развитие на добросъседски отношения
 Подобряване на връзките с Единния пазар на ЕС и поставяне на дневен ред за транспортна,
комуникационна, инфраструктурна и енергийна свързаност
 Потенциална инициатива за дигитална свързаност с поетапно възприемане на правилата за
роуминг в Европейския съюз и от страните от Западните Балкани, преминаващо през
постепенно намаляване на таксите за роуминг и увеличаване на възможностите за
широколентов интернет достъп

Европейска перспектива на
Западните Балкани

 Заключения по Разширяване на ЕС и Процеса на стабилизиране и асоцииране - ЕК ще
публикува Пакета по Разширяване в края на март или началото на април 2018 г. Съветът
следва да приеме заключения в края на май или през юни 2018 г.
 Обсъждане на предложения за т.нар. Пакет Автомобилен транспорт в рамките на «Сухопътен
транспорт» - от страна на Босна и Херцеговина за подписване на Договор за транспортна
общност със Западните Балкани

 Обсъждания относно “Въздушен транспорт”
 Засилване на сътрудничеството в областта на сигурноста и инициативи за противодействие
на тероризма, организирана престъпност и гранична сигурност в региона на Западните
Балкани
 Икономически и финансов диалг в контекста на успешни мерки за подобряване на
фискалните рамки, структурните реформи

Свързаност и сближаване
 Търсене на подходящи решения за бъдещето на кохезионната политика и за цялостната
кохезия в европейското общество с постигане на конкретни резултати и осигуряване на
европейска добавена стойност с цел укрепване бъдещето на Европа
 Развиване на инициативи за продължаване на дебата за реформираната Многогодишна
финансова рамка след 2020 г.
 Хармонизиране на правилата на фондовете и инструментите на Европейския съюз,
намиране на правилен баланс между безвъзмездната финансова помощ и финансовите
инструменти, както и между традиционните приоритети и новите предизвикателства
 Поставяне на акцент върху запазване на бюджета на Общата селскостопанска политика и
на доказалите своята ефективност инструменти от настоящата й структура

 Подобряване на свързаността на Дунавския и Черноморския регион и прилагане на
високите стандарти на политиките на ЕС за опазване на околната среда и устойчиво
развитие на двата региона
 Създаване на стабилен Енергиен съюз и увеличаване на потенциала на регионалното
сътрудничество чрез насърчаване изграждането на липсваща инфраструктура

Свързаност и сближаване

 Пакет от законодателни предложения за реформа на Общата селскостопанска
политика – регламент за директните плащания, пазарните мерки, развитието на
селските райони и хоризонтален регламент

 Законодателни предложения за Европейските структурни и инвестиционни
фондове 2021-2027 г. (Кохезионна политика) - Стратегическа рамка, Регламент
за общи разпоредби, Регламенти за отделните фондове
 Предложение за директива за административно сътрудничество в областта на
ДДС и борбата срещу данъчните измами в края на 2017 г. - началото на 2018 г.
 Изменение на Директива на Съвета 92/106/ЕИО от 7 декември 1992 относно
изготвянето на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари
между държавите членки
 Изменение на Директива 2009/33/ЕС за насърчаването на чисти и
енергийноефективни пътни превозни средства

Основни цели:
Позитивен дух към постигането на ориентирани към бъдещето реални
резултати, следвайки принципите на прозрачност и отчетност
Балансьор в търсене на консенсус, компромис и разбирателство
между държавите членки
Насърчаване към партньорства на всички нива на основата на
интегриран подход и съвместно сътрудничество.
Поставяне на специфичен фокус върху младежта и сигурността
Поставяне на акцент върху Европейската перспектива на Западните
Балкани за инфраструктурна, дигитална и образователна свързаност

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ: НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ
Провеждат се обществени обсъждания на Националната програма
на Българското председателство с:
• Народно събрание
• Президентство на Република България
• Министерствата – съобразно техните приоритети
• Академични среди
• Неправителствен сектор
• Национален съвет за тристранно сътрудничество
• Национално сдружение на общините в Република България
• Браншови организации
Окончателният вариант на Програмата ще бъде готов през месец
декември т.г. , след като бъдат ясни резултатите от работата на
Естонското председателство
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Събитията по време на
Българското председателство

•

България – над 265

•

В Брюксел и в Люксембург – над 1500

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА: 9 ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ В ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ

240 събития





Предприемачеств
 9 събития
о
и
 7 събития
иновации
БУРГАС



САМОКОВ
/ БОРОВЕЦ



3 събития

1 събитие

4 събития
1



1 събитие


1 събития

събитие

ПРОГРАМА ЗА ПАРТНЬОРИ

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ В ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРИЯ
Сключени споразумения с:
КРИБ, АИКБ

Предприемачеств
о
Работодателски и браншови
организации,
камари, асоциациии
и др.
иновации
Сдружения с нестопанска цел:

Потвърден интерес за
партньорство за:

Вода и безалкохолни
напитки

Вино, бира и спиртни
напитки

Сувенири, карти и печатни
продукти

Доброволци

На 4 септември се инициира голяма кампания с
представителството на Европейската комисия,
университети и студенти за набиране на доброволци,
които да се включат в организацията на събитията,
залегнали в календара на Българското председателство
на Съвета на ЕС 2018, да се грижат за добрата
комуникация с делегатите, за получаване на обратна
информация относно интересите на гражданите и
гостите и за сведения относно техните реакции.
Краен срок за кандидатстване –
20 октомври 2017 г.

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ:
ВЪНШНО ИЗМЕРЕНИЕ
Цел
Популяризиране и повишена видимост на общите приоритети в програма
на Триото и приоритетите в програмата на Българското председателство,
при отчитане на спецификата на аудиториите извън страната, както и
тясната координация с дипломатическите представителства на Естония и
Австрия, представителствата и делегациите на ЕК и на Европейските
институции в целевите държави.
ВЪТРЕШНО ИЗМЕРЕНИЕ
Цел
Повишаване на равнището на информираност на българските граждани за
същността на ротационното председателство на Съвета на ЕС, приоритетите,
постигнатите резултати и приноса на страната ни за развитието на ЕС.

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ – ДЕЙНОСТИ:
Външно измерение
- Представяне на приоритетите и резултатите на Председателството;
- Отбелязване на значими общоевропейски дати и юбилейни дати от
календара на двустранните отношения;
- Конференции, семинари, кръгли маси по приоритетните теми на
Председателството;
- Публични събития, представящи в общоевропейски контекст
възможностите за сътрудничество в сферата на образование, наука,
иновации, туризъм, инвестиции и производство и културен обмен.

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ – ДЕЙНОСТИ:
Вътрешно измерение
• Изработване на промоционални материали
• Изработване на материали за външна и вътрешна реклама:
София (брандиране НДК, Бояна, Летище София, ВИП София, специфични локации в София)
Брюксел (брандиране на двете сгради на Съвета и на Постоянното представителство)

• Дипломатически мисии (изпратено лого и указания за ползване)
• Изработване на клип за председателството:
През декември ще бъде активиран сайтът за Българското председателство

Други дейности: обучения на медии, социологически проучвания, публични събития в страната,
осигуряване на фотографи, излъчване в ефир и интернет на популяризиращи видеа и клипове и
др.

КУЛТУРНА ПРОГРАМА
Водещо е Министерството на културата, като се подпомага от:
•

кмета на Столичната община – по отношение на събитията, които се провеждат в София;

•

Министерството на външните работи – по отношение на външните аспекти на културната програма

Бюджет: 4 млн. лв. за 2017 и 2018 г.

Задължителни събития:
•

Церемонии по откриване и закриване на председателството в България;

•

Церемонии по откриване и закриване на председателството в Брюксел, Белгия;

•

Културна програма, съпътстваща събитията от най-високо ниво на участие на представители на ЕС и
събитията от парламентарното измерение на Председателството;

•

Събития, организирани от задгранични представителства в чужбина по повод национални
празници, двустранни и многостранни годишнини и други ключови международни събития.

КУЛТУРНА ПРОГРАМА
Селектирани събития:
•

Събития на територията на цялата страна ще бъдат селектирани чрез провеждането на процедура от
Национален фонд “Култура”;

•

Инициативи, част от националния културен календар, подкрепени проекти по целевите програми на
Министерство на културата с акцент, свързан с Българското председателство;

•

Събития, посветени на Европейска година на културното наследство 2018 г.

•

Събития на българските културни институти в чужбина и Държавния културен институт към МВнР

•

Събития, реализирани в партньорство с Европейската комисия, представителства на държавите – членки,
ЕUNIC и друг партньори.

•

Събития, реализирани в рамките на „Пловдив - Европейска столица на културата 2019”.

•

Събития, организирани по Програма „Култура“ и програма „Европа“ на Столична община.

•

Събития от културните календари на общините и държавните културни институти, университетите и
училищата по изкуствата с акцент Българското председателство.

•

Събития от Годишната програма за национална туристическа реклама на Министерство на туризма за 2018 г.

•

Събития, организирани от други институции и организации, които съответстват на целите на Българското
председателство и бъдат припознати в културната програма.

КУЛТУРНА ПРОГРАМА – ВЪНШНО ИЗМЕРЕНИЕ
Събития със специален фокус в:
• Брюксел, Белгия
• Страните от председателското трио – Талин и Виена
• Събития, организирани в други страни членки на ЕС
• Страните от Западните Балкани
• Страни, в които България поема местно председателство на Съвета на ЕС
• Събития в държави – стратегически партньори на ЕС.
 Събития в сградите на Европейски Парламент, Комитета на Регионите, Европейския
социален и икономически комитет, Лекс.
 В рамките на ежегодния Фестивал на BOZAR „Балкан трафик“ ще се постави акцент върху
България. Във формата „Агора“ се предвиждат лекции и конференции с участието на изявени
български писатели, творци и интелектуалци. Предвидена е тематична седмица на българското
кино.
 По традиция в Брюксел ще бъдат обзаведени офис пространства в сградите Europa и Justus
Lipsius, както и атриума на Justus Lipsius, където също могат да бъдат представени различен тип
инсталации и изложби. Те ще бъдат изготвени след проведен конкурс между екипи на
университетите в страната, с цел стимулиране и промотиране на таланта и креативността на
младите хора в България.

КУЛТУРНА ПРОГРАМА – ВЪНШНО ИЗМЕРЕНИЕ
• Културната програма предвижда изяви в още пет знакови градове: Рим,
Париж, Берлин, Страсбург и Лондон.
• Цели се представяне на най-доброто от българското културно наследство
и история.
Западни Балкани
• Приобщаването на държавите от Западните Балкани при решаването на
важни въпроси, свързани с бъдещето на Европа, ще бъде водеща цел при
разгръщането на културното съдържание.
• Ще бъдат организирани публични и културни събития с цел подобряване
на видимостта на ЕС, както и приноса на Съюза за опазването и
популяризирането на европейското културно наследство.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТРАНАТА НИ
Именно 2018 година предлага възможност страната ни да
преодолее себе си и да мобилизира политическия, експертен и
административен
ресурс,
нужен
за
едно
резултатно
председателство.
Успешното представяне на България ще допринесе за
положителните възприятия за нея на европейско ниво и би могло
да бъде катализатор за важни положителни промени и развитие в
страната.

Министерство за Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018
www.eu2018bg.bg

Благодаря за вниманието!

