Наръчник за медиите за Срещата на върха ЕС – Западни Балкани
17 май 2018, София
Дневен ред
16 май 2018 | сряда
08:00 – 22:00

Работно време на пресцентъра в Националния дворец на културата (Вход Б2)

08:00 – 18:00

Получаване на баджовете на акредитираните журналисти
Журналистите, получили карти за достъп до пуловете, могат да ги получат от
информационното бюро в пресцентъра

Вечеря на държавните и правителствените ръководители от ЕС
18:00

Среща на журналистите с карти за пуловете на вход А3 на Националния дворец
на културата

19:00

Пристигане в София тех парк
Излъчване на живо от разпространителя на домакинската страна

19:30

Неформална вечеря
Излъчване на живо на атмосфера преди срещата от разпространителя на
домакинската страна

17 май 2018 | четвъртък
06:00

Отваряне на пресцентъра в Националния дворец на културата (Вход Б2)

08:30

Краен срок за пристигане на журналистите, които искат да отразяват пристигането

Среща на върха ЕС – Западни Балкани
09:15 – 10:00

Пристигане и изявления на влизане в Националния дворец на културата

Достъп за всички акредитирани журналисти; излъчване на живо от
разпространителя от домакинска страна
09:15

Среща на журналистите с карти за пул А на мястото за среща на журналисти с
карти за пуловете в пресцентъра

09:45 – 10:00

Атмосфера преди заседанието
Пул А*; излъчване на живо от разпространителя от домакинска страна

10:00 – 11:30

Пленарна сесия I: Свързаност

11:30 – 11:45

Почивка

11:45 – 13:00

Пленарна сесия II: Свързаност (продължение)

12:30

Среща на журналистите с карти за пул Б на мястото за среща на журналисти с
карти за пуловете в пресцентъра

13:00 – 13:15

Семейна снимка
Пул Б*; излъчване на живо от разпространителя от домакинска страна

13:15 – 15:00

Работен обяд: Преодоляване на общите предизвикателства

15:00 – 15:30

Пресконференция – Зала 6
Бойко Борисов, министър-председател на Република България
Доналд Туск, председател на Европейския съвет
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия
Достъп на всички акредитирани журналисти; излъчване на живо от
разпространителя от домакинска страна

*Картите за достъп до пуловете А и Б се разпределят от държавите членки.

Място
Националният дворец на културата (НДК) е най-големият конгресен център в Югоизточна Европа.
Строителството започва през 1979 г. и завършва през 1981 г. В Двореца са вградени 10 000 т метални
конструкции - приблизително колкото има и в Айфеловата кула, и са излети 335 000 куб. м бетон.
Архитектурният проект на основната сграда е дело на екипа на арх. Александър Баров.

Днес характерната архитектура и монументалното изкуство от ерата на социализма в двореца се
съчетават с модерни пространства - на театър „Азарян“, „Нов театър“, книжарница-бар „Перото“.
Освен конгресен център и домакин на важни политически събития, НДК е една от горещите точки
на софийския културен живот.
За повече информация за конферентния център и пресцентъра, както и практическа информация за
журналисти, посетете сайта на Българското председателство: https://eu2018bg.bg/bg.

Достъп
Достъпът до пресцентъра се осъществява през вход Б2 на Националния дворец на културата, от
страната на бул. „Фритьоф Нансен“.

Информация за акредитация
Акредитираните журналисти могат да вземат баджовете си в сряда, 16 май 2018 г. на Регистрацията
на Вход Б2 в Националния дворец на културата между 8:00 и 18:00 часа. Журналистите, които
пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането
си в НДК. До Националния дворец на културата достъп ще имат само акредитираните журналисти.
За въпроси във връзка с акредитацията можете да се обърнете към: k.rettig@government.bg.

Снимки и видео
Всички публични елементи от събитието (отбелязани с „излъчване на живо от разпространителя
от домакинска страна“) ще бъдат достъпни на сайта на Българското председателство, на
платформата за видео излъчване на Съвета и на сайта на телевизионната информационна служба
на ЕК Еurope by Satellite и на страницата на Българското председателство във Vimeo.
През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ и „Видео“ на сайта на
Българското председателство, на аудиовизуалната платформа на Съвета Council Newsroom и на
страницата на Българското председателство във Flickr.

Контекст
Европейската перспектива за региона на Западните Балкани е един от приоритетите на Българското
председателство. Стабилността и просперитетът на Западните Балкани е в интерес както на
Европейския съюз, така и на гражданите на региона, защото са жизнено необходими за мира и
просперитета в Европа.
Целта на срещата на върха е да даде ясна европейска перспектива на държавите от Западните
Балкани, без да създава нереалистични очаквания. Процесът по присъединяване към ЕС за всяка
държава ще продължи по установения ред, като напредъкът на всяка страна ще се оценява
индивидуално и обективно според критериите за присъединяване.
Приоритети на Българското председателство
Стратегия за Западните Балкани на сайта на Европейската Комисия

Контакти за пресата
Цялата информация за срещата на върха се намира на специалната страница:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/05/17/
За въпроси, свързани с акредитацията, се свържете с k.rettig@government.bg
За въпроси, свързани с пресцентъра, се свържете с d.simeonova@government.bg
За въпроси, свързани с радио- и телевизионни кабини, се свържете с bntebu@bnt.bg

Веселин Желев, говорител на Българското председателство, v.jelev@government.bg,
+359 883 990 247
Геновева Червенакова, говорител (Корепер II) в Постоянното представителство на България в ЕС,
genoveva.chervenakova@bg-permrep.eu, +32 473 575 083
Виктория Бехар, директор „Комуникация и пресцентър“, Българско председателство на Съвета на
ЕС, v.behar@government.bg, +359 888 242 108
Пребен Аман, говорител на председателя на Европейския съвет,
press.president@consilium.europa.eu, +32 2 281 2060 / +32 476 850 543
Юри Лаас, служител в пресслужбата на Европейския съвет, срещи на върха на ЕС с трети страни,
juri.laas@consilium.europa.eu, +32 2 281 5523 / +32 470 957 561,
Маргаритис Схинас, говорител на Европейската комисия, margaritis.schinas@ec.europa.eu
+32 2 296 0524 / +32 496 583 826
Мина Андреева, заместник-говорител на Европейската комисия, mina.andreeva@ec.europa.eu
+32 2 299 13 82 / +32 498 99 13 82

За повече информация посетете страницата на срещата на върха:
http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/international-summit/2018/05/17/

