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Писмо на гуверньора 
За месец Февруари: 

Скъпи приятели,  

Навлизаме в един от най-значимите периоди в 
календара на Ротари – месец февруари, посветен на 
световното разбирателство и в който датата 23 
февруари - годишнината от първата клубна среща в 
Чикаго през 1905 година, се отбелязва като ден на 
световното разбирателство и мир.  

Световното разбирателство е много повече от мото в 
нашата работа. С огромния брой проекти  и дейности, 
насочени към един по-добър свят, ние сме не само най-
старата сървис организация, но и най-престижната. 
Имаме всички причини да мислим за Ротари не  като общност от 35 000 клуба, 
която обединява 1 230 000 доброволци, лидери, а като глобална сила, която 
изгражда и поддържа мира. Мирът и устойчивото решаване на проблеми, 
стремежът към добруването на нашите общности са твърде свързани. Когато 
едното липсва, другото е в риск. Насилието, конфликтите и войните отнемат 
шанса на хората да се трудят и подобряват живота си, а когато обществата 
страдат от бедност, неграмотност и безработица, напрежението е готово да 
ескалира в конфликти.  

Отбелязването на месеца на световното разбирателство е един от нашите начини 
да подкрепим борбата за мир и международно зачитане и разбирателство. Какво 
можем да направим?
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• Нека разпространим сред млади хора условията за ротарианските 
стипендии за мир, даващи възможност за обучение в престижни центрове 
и университети и последваща кариера, свързана с миротворческа дейност 
и разрешаване на конфликти. Условията и сроковете за кандидатстване 
са на разположение на клубовете, има ги и на дистриктния сайт.  



01.02.2016

� �2

• Световното разбирателство е в основата на нашата международна 
служба. Когато планираме да отбележим 111 годишнината  от 
създаването на нашата международна организация, нека не забравим да 
поздравим приятелите си ротарианци от побратимени клубове и да им 
заявим готовността и желанието си за съвместни проекти. Празникът е 
повод да поканим лектори – посланици, изявени българи, журналисти, 
експерти в сферата на международните отношения. Празникът е повод  и 
да организираме специално събитие за нашата общност, да потърсим 
публичност чрез медиите. Всичко това има и един допълнителен ефект – 
да ни направи повече ротарианци, част от глобална приятелска общност, 
като ни отдалечи от капсулирането в нашето си клубно битие.

• Прекрасна възможност за нашата международна служба са две 
предстоящи събития. Първото е честването на Ротариански Юбилей – 
специално събитие, организирано в Рим на 30 април от Д2080 и Ватикана, 
за което ни отправя покана президентът Рави. На 30 април, папата ще 
отслужи специална литургия за ротарианците. Запазени са 8000 места на 
площада Свети Петър. Ротарианците от Д2080 подготвят впечатляваща 
програма и обещават изключително домакинство. За повече информация 
вижте Jubilee of Rotarians website. Второто, по същество най-голямо 
международно ротарианско събитие е конгресът в Сеул. Формират се 
няколко български групи, организирани от туристически агенции, има и 
малки групи от ротарианци, които сами организират пътуването си. На 
www.riconvention.org ще намерите всичко за програмата, за съпътстващите 
събития и за възможностите за опознаване на Сеул и Корея заедно с 
приятели от цял свят.

• Международната служба е отразена и в нашата работа с младите 
поколения. Нашият подкомитет за младежки обмен, оглавен от Динко 
Димитров от РК Бургас Пиргос е на ваше разположение за информация и 
съдействие в двете посоки – изпращане на наши деца и младежи за 
участие в организираните програми по света, както и ако имате нагласа 
като клуб да сте организатор на лагер и програма в България.

http://echo4.bluehornet.com/ct/78811665:TOy-0YCNh:m:1:2780209430:2AA57F081284DACB5327A591B3B52C38:r%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.riconvention.org
http://echo4.bluehornet.com/ct/78811665:TOy-0YCNh:m:1:2780209430:2AA57F081284DACB5327A591B3B52C38:r%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.riconvention.org
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Скъпи приятели, февруари е  месец, когато активно 
влизаме в подготовка за следващата ротарианска 
година . Новата тема „Ротари в служба на 
човечеството“ продължава по един действен начин 
посланието „Бъди дар за света“. Тя прагматично ни 
фокусира върху най-важното: Ние служим, ние сме 
хуманитарна организация. Нашите предизвикателства 

като дистрикт и като клубове остават 
членството , способността ни да правим 
устойчиви хуманитарни проекти, начинът по 
който градим комуникацията и връзките си 
както между нас самите, така и с общността ни, 
ефективната ни работа за познаване и 
положителен публичен имидж на организацията 
ни. Аз, както вярвам и вие, очаквам с интерес 
програмата на ПЕТС, който се организира от 
ДГЕ Митко Димитров и дистриктния екип от 18 
до 20 март в Пловдив. 

В този бюлетин  имате възможност да се запознаете с това, което правят 
клубовете и ротарианците от Зона 13. Ще се радвам, ако има отклик, ако е подтик 
да споделите ваши успешни проекти и  ваши идеи,  да разкажете за успехите на 
приятели от вашите клубове. 
В този празничен месец благодаря на всеки един от вас, приятели ротарианци, за 
това че е част от живота на своя клуб, за това, че заедно работим за своята 
общност и за България, за това, че споделяме общи ценности и израстваме като 
хора! 
Успешен, интересен и добър февруари! 
Нина
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• Фокус върху международната ни служба от един  друг ъгъл е работата ни 
за изкореняване на полиомиелита. Ние сме съвсем близо до края на тази 
битка, подпомогната скромно и от нашите дарения. 


Отправям своя личен апел към всеки приятел и клуб: Не чакайте края на 
ротарианската година! Нашите дарения са нужни сега, във всеки един от 
решаващите дни на тази година. Нека ги направим и като признание към 
куража на хилядите доброволци, ангажирани с ваксиниране на децата по 
света! Нека те са и действен знак на почит към тези тринадесет човека, 
които в първите дни на 2016 загубиха живота си в Пакистан при атаката 
на талибаните по време на имунизационна кампания.
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АДГ Пламен Цветков представя Зона 13: 

Зона 13 включва ”РК Русе , РК Силистра, РК Русе – Дунав и РК Тутракан, в които 
членуват общо 78 ротарианци. Дамите са 6. Четирима са почетните членове на 
клубовете. До края на ротарианската година се подготвя привличането още 8 
ротарианци, сред които да преобладават жените 

Всеки от клубовете, воден от нуждите на своята общност осъществява своите 
проекти, като сред последните  са:


I. РК Русе 
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1. Продължава проектът за ранна 
д и а г н о с т и к а н а р а к а н а 
простатата. Целта е колкото 
може повече мъже в рискова 
въ зр а с т да с е пр е г л ед а т 
безплатно, за да се намали 
смъртността причинена от 
заболяването. От началото на 
проекта преди 10 години, до 
момента са били прегледани 
повече от 2000 мъже. 


От две години насам в скрининга 
е добавен и ракът на гърдата. 
Обхванати са над 1000 жени.

2. Подмяна на стъклените витражи 
на църквата „Свети Георги” в гр. 
Бяла. Стойността на проекта е 
6 000 лв.


НА СНИМКАТА: ВИТРАЖИ В ЦЪРКВАТА „СВЕТИ ГЕОРГИ” – ГР. БЯЛА 

3. Изработване и монтиране на пейки и кошчета в двора на няколко 
русенски училища, като целта е децата да получат нормални условия 
за отдих и да придобият навици за опазване на околната среда. 


4. Подпомогнати са деца от Английската гимназия „Гео Милев” със 
стипендии на обща стойност 2000 лв. 

5. Предстои и вече се работи по проектите за поставяне на знак на РОТАРИ 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, на входа на Русе по повод  80 годишнината от 
чартирането на първия РК в гр. Русе, както и издаването на книга "80 
години Ротари в Русе", която вече е в етап - подготовка за печат.
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II. РК Русе – Дунав 
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1. Проведе се третото 
и з д а н и е н а Е с е н н о 
дунавско барбекю, една 
у с п еш н а фо рм а н а 
набиране на средства, за 
у к р е п в а н е н а 
р о т а р и а н с к о т о 
п р и я т е л с т в о и з а 
по з н а в а н е и добър 
публичен имидж на 
Ротари сред гражданите 
на Русе.

2. Изгражда се учебен кабинет за деца с увреждания в партньорство със 
сдружение „Свят за всички” в гр. Русе, което включва и закупуване на 
компютърни системи за децата, които посещават специалистите от 
сдружението – психолог, терапевт и др. Стойност на проекта: 6000 лева.


3. Подпомага се детски хор „Дунавски вълни” към Младежки дом – Русе, за 
участие в международни фестивали. Стойността на проекта е 3000 лв.

4. Възстановена беше чешма в района на 
Градски хали в гр .Русе . Новото 
съоръжение отговаря на важна за 
русенци нужда в екстремните летни 
г о р е щ и н и , н о и п о п у л я р и з и р а 
ротарианството, чрез  логото на Ротари 
Интернешънъл. Стойност на проекта - 
6 500 лв.


  

НА СНИМКАТА: ОТКРИВАНЕ НА ЧЕШМАТА В ПРИСЪСТВИЕТО НА ДГ НИНА МИТЕВА, 
ЗАМ.-КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РУСЕ  ДИМИТЪР НАКОВ И ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РК „РУСЕ-

ДУНАВ” ЛЮБЕН ПЕНЕВ 

През годините РК „Русе – Дунав” оборудва и 
реновира 7 физкултурни салона и спортни 
площадки в средни училища в гр. Русе. Общата 
им стойност е над 100 000 лв.  

НА СНИМКАТА: ПРЕЗИДЕНТЪТ ДИМИТЪР  ВЕЛИКОВ ОТКРИВА ОБНОВЕНИЯ САЛОН НА 
ПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК” – РУСЕ. 
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II. Проекти на РК Тутракан 

IV. РК Силистра 
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1. Проектиране и построяване на часовникова кула.   

2. Даряване на средства за ремонт на ОАРИЛ гр.Тутракан.  

3. Даряване на проектор за нуждите на едно от местните СОУ 
„Христо Ботев”.  

Един от значимите проекти на клуба е закупуване на кувьоз за 
неонатологично отделение при МБАЛ-Тутракан, където се раждат около 500 
бебета годишно, като недоносените от тях са около 80-100. Стойността на 
проекта е 12 000 лв.

1. Закупено е оборудване и техника за Преходна къща „Резилианс“, където 
живеят жертви на насилие и трафик на 
хора. Стойността на проекта е 1 500 лв. Той 
е продължение на идеята на ротарианците 
от крайдунавския град за подпомагане на 
деца, мъже и жени в трудно социално и 
битово положение. 


НА СНИМКАТА: ПРЕХОДНА КЪЩА „РЕЗИЛИАНС“ И ДАРЕНОТО ОБОРУДВАНЕ 

2. От 15 години РК Силистра подпомага деца в неравностойно положение, в 
проект „Уикенд за 80 деца от Дома за деца без родителска грижа „ Димчо 
Дебелянов”.  

3. Клубът е набрал и дарил средства и за детската млечна кухня в 
гр.Силистра, за отделения в МБАЛ Силистра, за спортни клубове, 
училища, читалища, социални и др. заведения.
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Клубовете в зоната активно работят за развитие на членството. През последните 
седмици към нас се присъединиха нови ротарианци в РК Русе – Дунав, РК Русе и 
РК Силистра. 

Клубна асамблея по прием на 2 нови членове в РК „Русе – Дунав”: 

Новите ротарианци са доказани 
професионалисти в своите области. 
Генади Георгиев работи в сферата на 
производството на съоръжения и 
изграждане на детски площадки. Андрей 
Димитров работи в сферата на туризма.  
И двамата са семейни, като Генади има 
двама сина. Като нови членове на РК 
„Русе – Дунав” имат амбицията да 
допринесат за осъществяването на 
мисията на клуба – „Подпомагане на 
подрастващите от Русе” . 

Новоприетите членове имаха честта да 
п о л ож а т с в о и т е к л е т в и к а т о 
ротарианци, в присъствието на всички 
Дистриктни офицери от Зона 13 , 
Президентите и Секретарите от 
зоната, както и Президентите на     
Ротаракт и Интеракт в Русе.


� �7

НА СНИМКИТЕ: НОВИТЕ НИ ПРИЯТЕЛИ ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ И 
АНДРЕЙ ДИМИТРОВ, ПОЛУЧАВАТ ЗНАЧКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
КОМИТЕТА ЗА РОТАРИАНСКО ПРИЯТЕЛСТВО ИРЕНА БОНЕВА 
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НА СНИМКИТЕ: ОФИЦЕРИТЕ ОТ ЗОНА 13   ЗАЕДНО С КЛУБНИТЕ ПРЕЗИДЕНТИ И СЕКРЕТАРИ НА КЛУБНА АСАМБЛЕЯ В РУСЕ 

Клубовете в зоната имат утвърдена традиция в работата с Фондация Ротари. 
Предвидените за тази година вноски към фондацията са в  размер на  6200 $. Към 
31.12.2015 г направените вноски във фондация „Ротари“ са в размер на  3000 
долара.


На клубни асамблеи бяха връчени награди PHF на трима ротарианци 

НА СНИМКАТА: ВЛАДИМИР 
КОЛЕВ ОТ РК „РУСЕ- ДУНАВ” 
ПОЛУЧАВА ОТ АГ ПЛАМЕН 
ЦВЕТКОВ PHF +4 

НА СНИМКАТА: КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ  ОТ РК „РУСЕ- ДУНАВ” ” ПОЛУЧАВА ОТ 
АГ ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ PHF +1 
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Важни дати в ротарианския ни 
календар 
Планирайте и подгответе участието на приятели от 
вашия клуб:
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Дати Събитие Място

18 - 20 Март ПЕТС Пловдив

20 - 23 Април Обучение на Ротари Лидершип институт  

Семинар по членство 

Празник 20 години РК Хасково

Хасково

30 Април Ротариански юбилей организиран от 
клубовете в Рим и Ватикана 

Тържествена меса на папа Франциск 

Рим

13 - 15 Май Годишна дистриктна конференция   Плевен

20 Май Празник: 10 години РК Созопол Созопол

28 Май - 2 Юни Конвенция на Ротари Интернешънъл  Сеул

18 юни Чартиране на РК София Капитал Панчарево


