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Заседанието откри Председателят Николай Банев, който осведоми членовете на УС за своето
предстоящо заминаване в Москва, Астана и Минск. Там му предстоят срещи с министри и с
лица на най-високо ниво. Целта на посещението му е да установи конкретни отношения на
държавите от ОНД и ЕКБ.
ЕКБ трябва да осигури финансиране за дейността на комисиите, да разпредели България на 4
области и да създаде конкретен план за действие, каза Председателят.
Милчо Карагьозов, Председател на Правната комисия, информира докъде е стигнала
регистрацията на новия Устав, който бе изготвен от последния УС в Русалка до сега, и на новия
Управителен съвет.
Иван Смиленов, Председател на Икономическата комисия на ЕКБ, постави въпроса как ЕКБ ще
помага на бизнеса? Той каза, че ЕКБ трябва да си извоюва 2-3 ключови правомощия и да дава
Сертификат на бизнеса. Да се създадат офиси на ЕКБ и в други градове извън София и да се
започне дейност там, като се популяризира ЕКБ.
УС обсъди възможностите да се приложи на практика Договорът на ЕКБ за сътрудничество с
Деловия съвет на ОНД. Също така ЕКБ да стане представител на България на най-голямото
изложение – борса на стоки в Москва – „Фууд Сити”. На това изложение има стоки от цял свят с
изключение на България, за която са отделени два огромни павилиона. Македония наскоро
откри свой павилион с електронна платформа, която дава гаранции за търговския обмен на
стоките.
Исай Пешев като Главен секретар на ЕКБ каза, че трябва да се изготви под негово наблюдение
организационно-технически план на цялата дейност на ЕКБ с мероприятия, които да
популяризират ЕКБ.
Николай Арабаджиев, Председател на Комисията по международно сътрудничество, изложи
плана си за по-активно сътрудничество между ЕКБ и посолствата на страните от Евразия, както
и за членство на ЕКБ в съответните международни организации. Той постави изключително
важния въпрос да се смени картата на логото на ЕКБ – тя трябва да включва и страните от
Европа, и тези от Азия, а не само Евразийския икономически съюз. Това е в съответствие с
политиката на ЕКБ, която има за цел да гради мостове между Европа, Русия и Азия.
УС обсъди и бъдещите възможностите за работа на сайта eurasiabg.com и активността на ЕКБ в
социалните мрежи. Също необходимостта от спешен превод на сайта и на руски език.
Заседанието на УС реши председателите на всички избрани комисии досега да изготвят свой
конкретен план за действие и бюджет.

УС насрочи и следващото си заседание през месец ноември.

