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Заседанието имаше подчертано работен характер, макар че
премина
в
емоционално
приповдигната
приятелска
атмосфера, предвид факта на отбелязване на втория рожден
ден на Клуба.
В своето изложение председателят на ЕКБ Николай Банев
подчерта, че световното развитие през изтичащата година
недвусмислено потвърждава историческата потребност от понататъшно
развитие
на
всеобхватното
евразийско
партньорство.
То
представлява
геополитическо
и
социокултурно
партньорство на водещите държави,
цивилизации и интеграционни обединения на Голяма
Евразия, което се опира на многовековните традиции на
плодотворно взаимодействие между Изтока и Запада, на
диалог между различните нации и конфесии. Несъмнено,
днес единствено този модел на геополитическо и
геоикономическо сътрудничество предлага реални пътища за
преодоляване на дълбоката цивилизационна криза и за

обезпечаване на устойчиво развитие в условията на
многополярност на съвременния свят. Евразийската идея е
работеща, защото е практична и обединява държави без
значение на тяхната политическа система, култура и религия.
Всичко това, изтъкна в заключение Николай Банев,
предполага още по-динамична и всеотдайна работа на клуба
през следваща година.
Той предложи в бъдеще Управителният съвет да се събира
на заседания два пъти месечно.
Николай Арабаджиев, председател на комисията по
международни въпроси, направи исторически преглед на
евразийството и подчерта, че евразийските ценности трябва
да се отстояват ежедневно. „Евразийската идея отива 100
години назад. Но от времето на президента Путин тя
претърпя развитие. Самата руска мисъл не е единна по
въпроса. Но за нас е важно едно – ние искаме заедно да
бъдем! Няма Запад, няма Изток! Заедно – от Брюксел до
Манила!”
Евгения Банева, председател на икономическата комисия,
коментира колко умно и полезно за Сърбия е желанието на
нашата съседка да се включи в Евразийския икономически
съюз: „Сръбският президент Вучич обяви на срещата си с
президента Путин, че Сърбия създава евразийска
икономическа зона. Те казват – „Ние искаме да сме в
Европейския съюз, но не и в НАТО, първо, защото не сме
забравили бомбардировките и второ, защото връзките с
Русия и Китай са жизнено важни за нас. Затова искаме да
запазим неутралитет.”
Мария Банева, председател на комисията по културата,
обърна внимание, че трябва да се изготви конкретната
програма на ЕКБ. Тя припомни с какъв ентусиазъм и с колко
много хора е бил основан Клубът преди две години в НДК.

Председателят на комисията за връзки с обществеността
Светослава Рудолф направи кратка равносметка на
изминатия за две години път. Тя изтъкна, че ЕКБ укрепна
организационно, доразви идеите за своята мисия и цели,
установи ценни международни контакти и се превърна в
разпознаваем фактор в общественото пространство и сред
медиите.
Светослава Рудолф направи важни уточнения по програмата
на клуба за отбелязване на 140-та годишнина от Рускотурската освободителна война.
Председателят на Комисията по образованието, проф. Минчо
Минчев, информира докъде е стигнала подготовката за
провеждане на планираната конференция на тема: „Истината
за руско-турската освободителна война”.
Той предложи ЕКБ да се включи като съорганизатор в
честването на 75 години от Сталинградската битка, която е
завършила на 2 февруари 1943 г. УС прие тази идея.
Милчо Карагьозов, председател на правната
обобщи срещата с пожелания за бъдещето:

комисия,

„След като сме се събрали почтени и нормални хора, след
като сме решили да направим една организация, която е за
пример, да поведе крак към доброто, просперитета и успеха,
нека в тези трудни години на безхаберие и безличие да
устоим на това предизвикателство и по делата нека да ни
понават! Здраве, късмет и просперитет – на сдружението и на
всички!”

