КОМЮНИКЕ
от заседанието на Управителния съвет
на Евразийския клуб България
14.07.2017 г, Русалка

На 14 юни 2017 г в комплекс „Русалка” се проведе първото заседание на
новия Управителен съвет на Евразийския клуб България, избран на
годишното Общо събрание на клуба, състояло се на 6 юни в София.
Председателят на Евразийския клуб България, Николай Банев, откри
заседанието и направи обстоен преглед на евразийското партньорство,
чиято привлекателност и въздействие върху съвременния международен
живот все повече нарастват. Все по-динамична и пълнокръвна е дейността
на основните информационни формати на евразийското сътрудничество –
ОНД, Евразийския икономически съюз и Шанхайската организация за
сътрудничество.
Конструктивният дух, олицетворяван от тези организации, среща симпатии
и подкрепа далеч извън техните рамки. Реални очертания започва да
придобива инициативата „Нов път на коприната” (Един пояс, един път). Не
е случайно, че интересът към евразийската идея в България осезаемо
нараства. Всичко това е както шанс, така и предизвикателство пред
ръководството на Клуба. Председателят Николай Банев с особена
категоричност аргументира своето становище, че ключово място в
работата на клуба трябва да вземе развитието на икономическите
контакти със страните от евразийското пространство. Според него
Евразийски клуб България ще може да се радва на авторитет и тежест в
обществото само, ако българският бизнес намери в него енергична
подкрепа в усилията за намиране на нови пазари, партньори и
източници на финансиране.
Специалният гост на клуба, Анатолий Казаков, който е председател на
Координационния съвет на Финансовия и банков съвет на страните от

ОНД, поднесе приветствие към членовете на Управителния съвет. Той
каза, че изграждането на „общо пространство от Атлантика до Тихия
океан ще ни направи много силни, но има сили, на които това не се
харесва! Не се харесва да има и силна България!” Гостът предложи
Евразийският клуб България да стане инициатор за създаване на
Търговска палата между България и страните от ОНД. В тази връзка той
спомена, че Чехия вече е създала такива палати както с Русия, така и със
страните от ОНД.
Анатолий Казаков подчерта, че в България в момента присъства предимно
дребният руски бизнес, трябва да се привлече едрия бизнес. Затова трябва
да се създаде форумна площадка за сътрудничество на България с ОНД:
„Необходимо е да разговаряме с посланика на Русия и с българското
правителство, за да създадем предпоставки за банкова или финансова
институция, която да помага за финансиране на общи проекти, свързани
особено с високите технологии.”
Той напомни, че през 2025 г в Евразийския съюз, който обединява своите
страни – членки в единно икономическо и митническо пространство, ще
започне да функционира Единната централна банка на страните от
Евразийския съюз.
Друг гост на заседанието – д-р на философските науки Андрей Сафонов,
който е и директор в Технологическия университет на Московска област,
говори за проект за сътрудничество между българските и руските висши
учебни заведения.
След официалната част членовете на УС взеха решение да се създадат
комисии, които да покриват всички сфери в обществото. Избраха се
ръководители на комисиите по международна дейност, по структурите на
Клуба в страната и чужбина, по медийните въпроси, по правните въпроси,
по културата, Главен секретар и касиер на Клуба. Прие се да има Почетни
съпредседатели на Евразийския клуб и в чужбина. Също – да се изготви
план – програма на дейността на Клуба до края на годината.
Членовете на УС обсъдиха отново работния проект за Устав и решиха, че е
необходимо текстът още да се допълни и редактира, за да се приеме
окончателно на следващото заседание на УС.

