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 Премијери Србије и Бугарске, Ана Брнабић и Бојко Борисов разговарали су у Софији о
јачању билатералних односа, унапређењу економије и председавању Бугарске
Европском унијом наредне године.

  Брнабић и Борисов су се сагласили да је веома значајно што "програм председавања
Саветом ЕУ препознаје наставак проширења као један од најважнијих аспеката
афирмисања ЕУ као глобалног лидера", саопштила је Влада Србије.

  

Ана Брнабић, која у Софији учествује на међународној конференцији "Јаче регионалне
интеграције на Балкану", изразила је захвалност Бугарској на досадашњој подршци
процесу евроинтеграција Србије и континуираном залагању Софије за наставак
политике проширења ЕУ.

  

Она је нагласила да је пуноправно чланство Србије у Европској унији спољнополитички
приоритет наше земље.

  

Премијери Србије и Бугарске изразили су задовољство што ће Београд крајем недеље
бити домаћин квадрилатералног састанка председника Србије са премијерима Бугарске,
Грчке и Румуније, јер тај вид сарадње, како је наведено, има значајан потенцијал за
додатно интезивирање односа и доприноси регионалној стабилности.
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Брнабић је рекла да је Србија задовољна интензивним и садржајним политичким
дијалогом који са Бугарском постоји на високом нивоу и да је важно да такав тренд буде
настављен. 

  

Премијерка Србије је казала и да је отворени дијалог најбољи оквир за решавање свих
спорних питања и да без стабилности у региону ниједна држава неће моћи да напредује
ка ЕУ, али ни на плану унутрашњих реформи нити на унапређењу животног стандарда
својих грађана, наведено је у саопштењу. 

  

Поздрављајући иницијативу Софије да се током председавања ЕУ наредне године
одржи Самит лидера ЕУ и западног Балкана, председница Владе је указала да Србија,
поред политике евроинтеграција, "једнако висок значај придаје и регионалној сарадњи и
процесима помирења".

  

Брнабић је рекла да је Србија заинтересована за даље унапређење робне размене,
сарадње у области туризма и кроз ИПА програме, као и на реализацији заједничких
пројеката у области инфраструктуре и енергетике. 

  

(Танјуг)
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