КОМЮНИКЕ
от заседанието на УС на ЕКБ,
проведено на 16.01.2018 г в София, бул. Витоша 103

На заседанието Управителният съвет на ЕКБ обсъди конкретно предстоящото участие на клуба в
честването на 75 години от Сталинградската битка, което ще се проведе на 2. Февруари 2018 г:
-

-

-

На кръглата маса ще вземе участие със свой доклад проф. Минчо Минчев, председател на
комисията за наука и образование към ЕКБ. В него той ще изнесе факти, за които малко се
знае – например, че половината от 3,5 милионната немска армия са били войници от други
европейски националности, но в нея не е имало нито един българин. Целта на участието на
ЕКБ в това събитие, каза проф. Минчев, е не да се повтарят банални данни, а да се потърсят
нови, актуални гледни точки, да се поканят млади събеседници, които се вълнуват от
същността на феномена „Сталинград” във Втората световна война.
Председателят на ЕКБ Николай Банев ще покани на събитието високопоставени гости от
Русия, които също ще направят изказвания.
ЕКБ покани за участие в кръглата маса историка от СУ „Климент Охридски” доц.
Александър Сивилов и журналистката Велислава Дърева, които ще подготвят своите теми
по повод събитието.
ЕКБ координира програмата за деня на честването със своите съорганизатори – Фонд
„Устойчиво развитие”, „Россътрудничество”, Съюза на ветераните, Съюза на офицерите от
запаса и др.

Втора точка от дневния ред на заседанието бе – обсъждане на предложението на Председателя на
ЕКБ Николай Банев за свикване на Общо събрание с цел активизиране на членската маса и
възобновяване на регионалните структури на клуба.
УС на ЕКБ реши:
Общото събрание ще се състои на 02.03.2018 г от 13 до 17 ч на адрес гр. София, хотел Бест Уестърн
Експо на бул. Цариградско шосе 149.
Дневният ред на Общото събрание ще бъде:
1. Приветствено слово на Председателя Николай Банев, в което той ще направи и анализ на
актуалната политическа обстановка.
2. Кратки приветствия на гостите на Общото събрание.
3. Кафе пауза.
4. План-програми на председателите на комисиите на ЕКБ – отчет на за изминалия период и
предложения яза следващата година.
5. Избиране на председател на Комисията по регионалните структури. Представяне на
неговите виждания как да се развият те.
6. Задачи на ЕКБ през следващата година – обобщение на Председателя Николай Банев, в
което той възлага и конкретните отговорници за изпълнението им.
7. Дискусия и предложения.
8. Решения на Общото събрание на ЕКБ.

-

