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Правителството одобри проект на споразумение за партньорство на дейности по организирането на подготовката и провеждането на
Българското председателството на Съвета на Европейския съюз 2018 и упълномощи ресорния министър да подпише съответни
споразумения.
Спонсорството е насочено към възможността за предоставяне на доброволен принос към дейностите по организиране и провеждане на
Председателството чрез безвъзмездно предоставяне на стоки и/или услуги за периода на Председателството, за определена част от
този период, за изпълнение на конкретна дейност от Председателството или в периода на неговата подготовка.
За спонсори на Председателството могат да подават заявление само юридически лица, членове на организации с нестопанска цел,
представляващи и защитаващи интересите на работодателски организации в определен бранш, отрасъл на български и чуждестранни
производители и търговци. Основните области за осъществяване на дейности по спонсорство са транспортни услуги; информационни
стоки и услуги; телекомуникации и свързани услуги; логистични услуги; кетъринг; текстилни изделия и други стоки за подаръци и
сувенири; рекламни и печатни материали; доставки на стоки и предоставяне на услуги, за които е идентифицирана необходимост и
което ще доведе до повишаване на качеството и подобряване на услугите. Разработени са два варианта на двустранен договор към
споразумението за спонсорство.
На спонсорите на Председателството не се предоставят, и те няма да получат никакво търговско предимство по отношение на
нормативно регламентираната конкурентна среда, като сключването на споразумения за спонсорство не означава, че Правителството
изразява предпочитания към определени производители, доставчици, стоки или услуги, търговски марки и др. подобни.
Всички дейности по спонсорството се провеждат в съответствие единствено с изискванията на законодателството на Република
България, държавната политика и приоритети при организирането и провеждането на Българското председателство, като всички
споразумения се изпълняват под ръководството и контрола на министерството.
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