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Уважаеми приятели, 
 

В календара на Ротари май е месец на младежката служба, призната 
официално за пето авеню на служба в Ротари през 2010.  

 

 

 

 

 

Като дистрикт и в нашите клубове ние имаме традиция  на особено внимание, на 
изключителна подкрепа в осъществяването на нашите програми за младите 
хора. 

Доказват го броят на Интеракт клубовете и все по-отговорното отношение към 
тях. В този бюлетин ще срещнете точно такива примери със споделеното от РК 
Златоград и РК Пирдоп. 

Представянето на РАК София Балкан и РАК Бургас е само една илюстрация за 
ползата от това да осъзнаем Ротаракт клубовете като наши партньори.   

Имаме дългосрочна традиция в ротарианския младежки обмен, за който 
неуморно се грижи приятелят ни Динко Димитров, а като български домакин 
успешно се доказва РК Несебър. 

Програмата RYLA, която подкрепя развитието на млади лидери за пореден път и 
още по-добре беше реализирана от РК Бургас Пиргос, ще очакваме и следващо 
издание от РК Видин.  

Веско Димитров, като следващ председател на Комитета за младите поколения 
вече пое направеното от Капка Воинска и екипа й, и показва нагласа за активна 
помощ в работата на клубовете ни по младежките програми. 

Защо младежката служба е толкова важна?  

Ние често казваме, че младите хора са нашето бъдеще. Това определено и 
буквално е вярно, защото това са хората, които ще движат напред България и света 
в следващите 20 години.  

Като ротарианци ние винаги сме имали искрен и последователен интерес да 
помогнем в подготовката на идващото поколение с програми и проекти, които 
подкрепят здравето и образованието и показват пътя към  мир и световно 
разбирателство, да се фокусираме върху изграждането на лидерски умения и 
формирането на ценности в младите хора. 

 
Извън всичко това, младите хора са  бъдещето на организацията ни, ако нашият 
избор е Ротари да оцелее и да процъфтява и след нас. Чрез младежките ни 
програми ние не само правим проекти, които са в полза на общността. Ние 
развиваме взаимоотношения с младите хора, разкриваме им същността на нашата 
организация и прехвърляме щафетата на „Служба над себе си“ към следващото 

Месечно послание на ДГ Нина Митева за м.Май.2016 
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поколение. Това е отговорност, която не се реализира с думи. 

Може би сте попадали на разказа на президента Рави за чутото след срещата му с 
един Интеракт клуб. Това, което децата обсъждали не било казаното от него, нито 
разказаните истории, нито участието му в училищен урок. Те коментирали 
неговата биография и бизнес,  дрехите му, дори  вратовръзката му. 

Както казва той, каквото и да са научили децата от срещата, наученото от самия 
него било много повече. Уроците, които преподаваме с примера си, са много по-
важни от тези, които преподаваме с думите си.  

Ако решат да ни подражават, те ще следват това, което виждат, а не това 
което им говорим.  

По един или друг начин всички ние сме лидери в нашите общности и носим 
отговорността, която върви с това. Нашите ротариански ценности не бива да 
остават затворени в нашия клуб, ние трябва да ги носим със себе си всеки ден.  
Където и с когото и да сме, ние винаги представляваме Ротари и това следва да се 
отразява в мисленето ни, в думите ни, в това какво правим и как го правим. 
Нашите общности, и особено нашите млади поколения го заслужават и го очакват 
от нас.  

 

По един естествен начин месец май е кулминацията в работата на много от 
нашите клубове, насочена към грамотност и просвета, към подкрепа за 
талантливите деца на България.  

Нека си припомним, че в новата азбука Кирил и Методий поставят на челно 
място буквата А като символ на начало и самосъзнание. Всяка следваща буква е 
взета от началото на конкретна дума и четени последователно те образуват 
смислен текст, скрито послание на светите братя към народа, който ще се ползва 
от тяхното творение, давайки му да разбере защо са нужни буквите, какъв е 
техният смисъл и накъде ще ги поведе родното слово. Българската азбука е 
всъщност разказ за грамотността:  

Аз буки веди глаголи добро есть жичье...  

Аз зная буквите и животът със знанието е добър ...  

Това ни казва нашето а, б, в. Това послание е наш дълг към всички деца на 
България, защото животът със знание наистина е добър, защото цялото 
европейско финансиране няма как да ни направи успяла нация с бъдеще. Това 
можем да сторим само ние самите, с подкрепа за образованието и грамотността – 
единствен ключ към модерна икономика и устойчиво развитие. Искрено  вярвам, 
че във възрожденските усилия на Ротари клубовете от България да подпомагаме 
образованието и да отваряме път на децата с дарби, има дълбок смисъл и 
препратка към делото на  братята просветители. 

 

Затова и в този този майски бюлетин продължаваме с представяне на лицата на 
Ротари и ви срещаме  с двама ротарианци, чието житейско поприще и човешко 
осъществяване е в полето на знанието и културата – директора на НГПИ и 
президент на РК Троян Илиян Илиев и приятелят Кирчо Атанасов от РК 
Пловдив Пълдин, чието име свързваме с дългогодишния проект „Народните 
будители и аз“.  

 

Освен тях ще имате удоволствието да се запознаете по-отблизо със сегашния 
секретар на дистрикта – добруджанеца с добро сърце, приятеля Слави Сербезов и в 
разказа от първо лице на Таня Георгиева, която ще поеме задълженията на 
дистриктен секретар, да усетите един широко скроен човек, една дама с искряща 
интелигентност и чувство за хумор.  

Най-сдържан е президентът на РК София Тангра Наско Радев, но делата му го 
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разкриват с цялата му енергия и предприемчивост. Представя се също така 
пестеливо един прекрасен ротарианец и приятел – паст президентът на РК 
Каварна Ошнут Алиев.  

По традиция вече, представяме и три клуба – от зоната на АДГ Димитър 
Феодотов. Получи се една пъстра картина на младежки програми, клубове и 
ротарианци, която ме радва, защото разкрива жизнеността и обновлението на 
нашата организация. 

 

Какво още идва с месец май? 

 

На 14 май ни предстои годишната конференция на дистрикта. Отново каня 
всички приятели, защото имаме какво да споделим и да празнуваме, защото 
имаме предизвикателства, пред които да се изправим заедно.  

В края на май започва годишната конвенция на Ротари Интернешънъл в 
Сеул. Регистрираните за участие в момента са 12 приятели, но вярвам че измежду 
състава на групите, които тръгват на пътуване в тази посока, ще има още, които да 
се присъединят. В така наречената „Къща на приятелството“ ще имаме и 
български щанд. Искрено се надявам да сме добри посланици и на българското 
ротарианство и на България като стойностна дестинация за туризъм и бизнес. 

 

Нека заедно се радваме на един плодотворен и животворен месец май, изпълнен с 
енергията на пролетното съзидание! 

 

Нина 

 
  



 

6 

 
 
 
 
 
 

Младите 
поколения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7 

 

Пирдоп, 

ротарианци и интерактори заедно 
 

През 2009 г. Ротари Клуб Пирдоп стартира работа по 
програмата „Интеракт” и за две години създаде два 
младежки клуба на училищна основа в Пирдоп и 
Златица. 

За изтеклите близо седем години от тогава през 
програмата Интеракт са преминали над 130 ученици.  

Разбира се, в Интеракт можеш да членуваш твърде 
кратко - само между 14 и 18 години, а в следващите 
стъпки към ротарианския статут има повече време, но и 
повече отговорности. Въпреки тези сравнения, е 
безспорно, че Интеракт е важна стъпка в живота 
на младите хора. Най-вече заради срещата им с 
успели хора, професионалисти, с изграден обществен 
статус на лидери в своите общности. Защото личният 
пример на човека и професионалиста е заразителен и 

учи  добре. 

 

Един Интеракт клуб е успешен и с времето придобива 
самостоятелност само ако има до себе си силен Ротари клуб, който 
неотлъчно да поощрява и подкрепя младежите в техните програми 
и проекти, и по-важно, да  привлича интеракторите в дейността 
си, в общи инициативи и мероприятия, в един общ задружен живот.  

 

Какви са уроците, които ротарианците предават 
на младите?  

На първо място са приятелството, доверието и 
споделените интереси. После са човеколюбието, 
толерантността и милосърдието към другите хора. 
Следват прагматизмът и етиката в живота и бизнеса, 
личният пример в инициирането или подкрепата на 
разумни и полезни за обществото каузи. Накрая е урокът 
по лидерство – ако са усвоени първите уроци, идва ред 
на споделяне на опита да се планират, контролират и 
направляват процеси и хора. 

Това е модел, следван от РК Пирдоп, който дава добри 
резултати.  

А трябва да се отбележи, че двата Интеракт клуба са много различни един от друг, 
но ротарианският подход ги обединява.  

Интеракторите от Пирдоп към ПГТХТ „Никола Димов” са ученици от 6 
селища в Средногорския регион, от Етрополе, Ботевград,  Трудовец, Клисура, 
София, Бургас и др.  Тази „интернационалност”, както и професиите, свързани с 
туризма, изучавани в училището,  определят едно широко популяризиране на 
Интеракт извън тесните рамки на училището или Пирдоп.  

ИК Златица към СОУ „СВ. Паисий Хилендарски” има възможност да 
привлече подкрепа за програмите и инициативите си от близо 600 ученици от 
цялото училище, техните родители и близки, което създава ярка представителност 
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сред местната общественост. 

И двата Интеракт клуба работят основно по две програми – социална и 
екологична.  Достатъчен е само един конкретен пример. Младежите от Пирдоп 
оказват подкрепа на възрастни хора от Дом за лица със сетивни увреждания в 
града. Те ежегодно организират екскурзии, планински разходки, празнични 
програми, общи игри и занимания и, в крайна сметка, така необходимото  
разнообразие в ежедневието на пенсионерите. Златишките интерактори 
организират ежегодни благотворителни мероприятия и осигуряват средства за 
топъл обяд на деца в неравностойно положение и радост чрез дрешки и играчки за 
деца, лишени от родителска грижа от село Доганово, Софийска област.  

Интеракт клубовете на РК Пирдоп отдавна са 
неразделна част и присъстват на всички важни 
ротариански събития.  

 

Те участват в събития за набиране на средства, срещи с 
ротариански гости, посещения в ротариански фирми, 
екологични акции, откриване и поддържане на 
ротариански обекти /паркове, градинки, екопътеки/, 
гостуване на чуждестранни Ротари клубове и т.н. Важно е 
ротарианци и интерактори да имат общи проекти или, 
погледнато от друг ъгъл, Ротари клубовете да информират 
младежите за своите програми и да им дават възможност 
да се включват с идеи и инициативност, да работят заедно 
с тях. Само така се раждат чудесни общи проекти, като 
традиционния вече „Стрийт Фитнес Турнир” в Пирдоп,  

който през 2016 г. ще се проведе за трети път и е  официално част от Ротарианския 
календар на Дистрикт 2482. 
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Златоград-Неделино 
Как се създаде 50-я Интеракт клуб в България – от 

нула до „Фитнес за смет” 
Преди 3 години  Ротари клуб „Златоград-Неделино” взе решение да спонсорира 
Интеракт клуб „Златоград”. Бързо стана ясно , че това бе 50-тият клуб в страната, 
което съвпадна с отбелязването на 50-та годишнина от създаването на Интеракт 
клубовете по света . 

Формулата 50=50  въодушеви 
младите хора и веднага, с 
учредяването, се организира 
двудневен обучителен тренинг. 

Силното начало даде резултат по-
късно, но това не пречупи духа на 
младите хора и не ги отклони от  
пътя на самоусъвършенстването 
им.  

Те разбраха, че Интеракт е 
отговорност като 
преминаха през времена, 
когато трябваше да се 
вземат трудни решения за 
бъдещето на клуба или на 
член от него.  

Интеракт даде възможност на 
младите хора да развият своите 
комуникативни , креативни и 

лидерски умения. Създаде се среда, в която царят разбирателството, 
добрият тон и обноски, защото тези млади хора се учиха от грешките си, 
търсеха си отговорност , но не спираха да усъвършенстват себе си. 

За 3 години се създаде клуб, достоен  да представлява Ротари пред обществеността, 
със свои традиции – ежегоден 
коледен бал, тиймбилдинг и 
фотоконкурс. Проектите им се 
насочиха и в зони като 
социалното развитие и 
здравеопазването. Първата 
инициатива,  която  младежите 
реализираха, бе за събирането на 
средства чрез организиране на 
общински футболен турнир ,с 
която закупиха домакински уреди 
на семейство в риск.      

           

Ротарианската 2015/2016  
година с президент 
Александър Големилов е 
особено успешна за тях . 
Отварям скоба за една кратка 
семейна история - чрез сина си 
родителите на Александър 

откриха света на Ротари и днес майка му е елект президент на Ротари клуб 
Златоград-Неделино.  
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Сред най-значимите  инициативи на Интеракт клуба са – Проект „Промяната 
започва от нас” , която е във връзка със започналото разделно събиране на 
отпадъци в община Златоград ,като резултатите от първата част на проекта бяха 
отчетени на училищно тържество по случай 200 годишнината от рождението на 
първият български екзарх – Антим I. Лично г-н Мирослав Янчев – кмет на община 
Златоград връчи награди и изказа благодарност за това ,че има будни и активни 
млади хора в Златоград , които поемат по пътя на промяната .  

Следващият голям по мащаби проект  бе „Помогни на добротата да 
разцъфти”, когато младежите събраха и дариха над 70 кашона дрехи и перилни 
препарати на дома на отец Иван от Нови Хан ,чийто склад изгоря при пожар, а по 
голямата част от перилните препарати дариха на центъра за деца с увреждания в с. 
Добромирци област Кърджали .   

Друга значима инициатива бе събирането на 918 лева в подкрепа на 11 годишно 
момче, страдащо от рядка болест на сърцето.  

Към днешна дата в ход е втората част на проекта „Промяната започва от нас” , 
която прерасна в партньорска инициатива под мотото „Фитнес за смет”, в която 
участват  Ротари клубът-спонсор , Община Златоград. Младите хора посетиха 
различни предприятията и търговски обекти в гр. Златоград . Убедиха повечето от 
управителите да им дарят разделно събраните си отпадъци –хартия и пластмаса, 
организираха извозването и изкупуването им, изработването и поставянето на 
стойки и чували за разделно събиране. Целта им е да съберат 3500 лв за 
закупуването на първите фитнес уреди за открито ,които със съдействието на 
община Златоград ще бъдат монтирани на градския стадион. Датата на 
официалното откриване на площадката е 1 юни. 

Интеракт клуб Златоград  се превърна в повод за гордост на Ротари клуб 
Златоград-Неделино, младежите се превърнаха в пример за подражание  на 
цялата млада общност в общината и доказаха ,че е гордост ,привилегия и 
отговорност да си част от семейството на Ротари. 

„Няма невъзможни неща” - това обичат да казват младежите. Може би понякога и 
ние имаме какво да научим от тях? 
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Ротаракт София Балкан  

и БАЛКАН БИЗНЕС ВЕЧЕРИ 
 

Вече повече от година ние от Ротаракт клуб София-Балкан целим 
богатството от професионален опит и идеи да бъде обменено под формата на 
неформални срещи с доказани лидери от различни сфери и гости от 
частния бизнес и корпоративния свят. 

  
Всяко едно събитие е уникално, тъй като предоставя на гостите възможността да 
чуят истории, които не се представят другаде.  

В пилотното издание Йордан Йовчев сподели кои са качествата, които са 
необходими за преследване на цели и постигането на 4 олимпийски медала и 
двукратна световна титла по гимнастика.  

Вторият ни гост – една от успешните български бизнес дами, Саша 
Безуханова – акцентира върху щастието, най-точния начин за измерване на 
успеха.  

Ивайло Пенчев разказа за постижимото българско предприемачество на 
световно ниво, а след него своята история на успеха споделиха и двама от 

създателите на „Телерик” – Светозар Георгиев и Васил Терзиев.  

В началото на  тази ротарианска година, с добър морски загар и постоянно 
увеличаваща се публика, посрещнахме Атанас Райков – току-що заел 
позицията на генерален мениджър на Viber за Централна и Източна Европа. 
След него фокусът падна върху недвижимите имоти, а за тях (и не само) ни 
разказа самият изпълнителен директор на „АДРЕС Недвижими имоти” – 
Георги Павлов. 

Началото на календарната 2016-та година поставихме не с друг, а с човекът, 
удостоен със званието „Мениджър на годината 2015” – Петър 
Андронов, главен изпълнителен директор на СиБанк и председател на 
Управителния съвет на Асоциацията на банките в България. С посрещането на 

пролетта пък посрещнахме Доброслав Димитров – един от създателите на 
Imperia Online, който разказа как едно хоби се превръща в компания за милиони. 

Събитието ни се провежда 5 пъти в периода на ротарианската 
година, на всеки два месеца, в последния четвъртък от месеца. С постигнатото 
дотук сме горди, имаме високи цели и занапред!  

Проектът ни БАЛКАН БИЗНЕС ВЕЧЕРИ вдъхва живот на 
нашата цел да осъществяваме контакти между различните 
сфери на бизнес, с което да подпомагаме както професионалното 
и икономическо развитие, така и да обединяваме усилия в 
работата си в полза на обществото. 
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Ротаракт Бургас  

15 години 
 

 

15 години Ротаракт Бургас 

 

Наистина ли изминаха толкова години оттогава?  

Всички си задавахме този въпрос наскоро, на неформалната среща на края на 
бургаския кей, там, където градът ни посреща своите гости доплували до брега. 

 

Формалният повод бе отбелязването на 15 години от чартирането на клуба, на 
който се събраха Ротарактори от 15 поколения, както наричаме наборите. 
Неформалният - да се видим още един път :) 

 

И така: първият в Бургас.  Eдин от първите в България, Ротаракт клуб Бургас е 
основан на 21 октомври 1999 година.  

Учредители са 14 млади личности на възраст 18-28 години.Публикуваме снимки от 
онези години, защото на тях ще срещнете много познати лица. 

 

2001 

Началото 

2016 

Ротари се променя 

 

 

 

На своите срещи основателите на Ротаракт клуб Бургас обсъждат и приемат целите 
и идеалите на Ротаракторите по света: 

- Да развиват професионални и ръководни умения. 

- Да подтикват към уважение на правата на другите, основаващо се на признаване 
стойността на всяка отделна личност. 

- Да признават достойнството и значимостта на всички полезни начинания като 
възможност за служба в полза на обществото. 

- Да признават и осигуряват етични стандарти като лидерски качества и 
професионална отговорност. 
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- Да запознават и създават разбиране за нуждите, 
проблемите и възможностите, както в местен, така и в 
световен мащаб. 

- Да осигуряват възможности за лична и масова активност, 
да служи на обществото и подпомага международното 
разбирателство и добрата воля към всички хора. 

Скоро след това, всички необходими документи за 
създаването на РАК Бургас са събрани и на 9 февруари 
2000 г.  Ротаракт клуб Бургас е официално създаден. 
Чартър церемонията е на 3-ти март 2001 г. в Охрид. Дали 
заради историческия и  емоционалния заряд в атмосферата 
на града на езерото, дали под влияние на историческия 
момент, пътуването и събитията са съпроводени с 
пъстроцветни разнообразни емоции, оставили у всички 
участници незабравими спомени. 

 

Оттогава всяка година членовете на Ротаракт клуб Бургас 
честват годишнината си на светлата дата 3-ти март. А всеки 
ден честват приятелството.  

 

Ротаракт клуб Бургас, като всеки млад организъм израстна 
и се разви с годините. Понякога с много бърз темп, 
понякога едва забележимо, тук-там с лек грип. С времето 
натрупа богат опит и сериозен актив в обществената и 

хуманитарната служба, свързана с грижа за младите хора в неравностойно 
положение, екология, съхраняване историята и традициите. Реализираха са 
множество проекти в различни области. 

 

Образование: традиционни срещи с деца в домове и в защитени жилища, 
съвместни представяния и четене на книги. У тези различни деца се събуди 
интерес към четенето и изграждане на трайни навици и култура. Общоградски 
конкурси и изложби на  разнообразна тематика, популяризиращи дейността на 
Ротари и стимулиращи младежите за професионална и художествена изява. 

 

Социална дейност. Непрекъсната подкрепа за деца от социално слаби семейства, 
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децата с учреждания от Центъра за социална рехабилитация Св. Николай 
Чудотворец в Бургас, за деца лишени от родителски грижи, възпитавани в детски 
социални заведения и защитени домове. Съвместни срещи-курсове, за да се 
придобиване на умения, полезни след напускане на защитеното жилище.Опитът 
на ротаракторите показа, че липсата на такива навици и умения е критичен за 
последващата пълноценна инеграция в обществото. Акциите за материално 
подпомагане са многобройни и трудни за описване с няколко реда, но присъстват 
неизменно в дневния ред на РАК-Бургас 

 

Здравеопазване – едни от най-успешните и устойчиви 
проекти е ежегодната кампания за кръводаряване, 
реализирана съвместно с БМЧК - Бургас. Дарение за 
БМЧК-Бургас е уебсайтът , изработен с личен принос от 
членове на клуба. Освет това, като съществен резултат от 
проекта се оформиха  Друг, също толкова значим и 
устойчив е отново реализираният съвместно с БМЧК-Бургас 
проект «Трябва да знам! Оказване на първа долекарска  
помощ».С помощта и съдействието на РАК Бургас и РК 
Бургас бяха закупени и предоставени на БМЧК Бургас 
нагледни материали и манекени за провеждане на 
демонстрации. И най-важно - подготовка на обучители, 
които да предават знания и умения на децата по 
училищата. Проектът се проведе с Дистриктен грант със 
съдействието на спонсор-клуба РК Бургас. 

 

Многобройни са  събитията и проектите, реализирани през 
годините от РАК Бургас.Но енергията, която ги поддържа е 
фактът, че приятелската  атмосфера превръща тези 
понякога трудни моменти в забавление и удовлетворение.   

 

В духа на традицията, петнадесетата годишнина на 
Ротаракт клуб Бургас бе отбелязана в неформална 
обстановка, уютна атмосфера сред стари и нови приятели. 
Естествено на брега на морето.Среща си дадоха няколко 15 
поколения ротарактори. 
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Доц. Кирчо Атанасов,  

РК Пловдив Пълдин, 
чартър член и паст президент на РК Пловдив Пълдин 

Роден съм в гр. Пловдив и с малки изключения целият ми житейски и творчески 
път е в този град. Завършил съм висше образование по математика – магистър в 
ПУ „Паисий Хилендарски“.  

През 2001 година бях избран за извънреден доцент, а през 2009г. за  „Доктор 
Хонорис Кауза“ на ПУ „Паисий Хилендарски“. От 1969 г.  съм учител по 
математика, програмиране на АСМ и изчислителна математика, а от 1975г. 2010 
година бях директор на образцова математическа гимназия „Акад. К. Попов“ гр. 
Пловдив. От 2005 до 2009 г. бях заместник министър на МОН, а от 2013 до 2014г. - 
народен представител и член на комисията по образование  и наука в 42 НС.  

През целия си съзнателен живот съм работил за подобряване на качеството на 
образованието в България, като прилагах принципа на изпреварващата 
подготовка на кадри, създаването и въвеждането в практиката на иновативни 
методи на обучение, превърнали Математическата гимназия във водещо училище 
в страната и извън нея. Много от създадените в гимназията подходи по-късно се 
институционализираха в националната образователна система. като: 

• Компютърното обучение - създадено 1981 – 1982г. 

• Технологията за профилираното обучение – създадено 1987 – 1989г. 

• Методологията на ученическото самоуправление в училище – създадено 
2001г. 

• Създаването на нови професии - „Програмист“ 1998г. и „Компютърна 
графика“ 2008г. 

• Създаването на националния турнир по информатика – 1986г. 

През тези години са обучени и възпитани над 10 000 ученика, като сред тях 64 са 
носители на златни, сребърни и бронзови медали от световни олимпиади по 
математика, информатика, физика и руски език. 

Като директор на гимназията ръководих построяването по стопански начин на нов 
учебен корпус с 16 оборудвани лаборатории, работилници и класни стаи за 
обучение по високо технологични професии – 1983 – 1985г. Като заместник 
министър на МОН /2005-2009г./ създадох и ръководих национална конференция 
за учители с добри практики - „Училището – желана територия за ученика“, в 
която през този период взеха участие над 8 000 учители, много от тях с партньори 
ученици. 

Под мое ръководство през 1995-1996г. и 1999-2003г. се проведоха две големи 
дарителски кампании съвместно с учители, родители, ученици. Първата за 
спасяване на болен от левкемия ученик, за който събрахме 80 000 долара за 
оперативно лечение в Израел. Ученикът е спасен и понастоящем успешно 
реализира своя бизнес. 

Втората кампания беше за пълна модернизация на компютърните зали, която успя 
да събере над 40 000 долара, с които се преоборудваха 5 компютърни зали. 

През всички тези активно участвах в структурите на гражданското общество като 
член и основател на много НПО и други като: ЦР на СМБ; Академичния съвет на 
ПУ; редколегията на списание „Обучението по математика и информатика“; клуб 
„Питагор“; „Отворено общество“. Основател съм /1991г./, съпредседател и член на 
УС на Съюза на работодателите в средното образование. Председател съм на 
Общинския комитет „Васил Левски“ гр. Пловдив.  
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Основател съм на РК „Пловдив – Пълдин“ /2001г./, паст президент на клуба и 
носител на Пол Харис Фелоу. Когато бях поканен да съм сред основателите на РК 
„Пловдив-Пълдин“, аз установих, че членуването ми в Ротари ще е едно естествено 
продължение на моята мисия на учител и възпитател. Веднага след чартирането 
на клуба, създадохме първия Интеракт клуб „Пълдин“ главно от ученици на 
Математическата гимназия със седалище в една специално определена стая. 
Клубът и досега работи интензивно . 

През 2012/2013г. като президент на РК „Пълдин“ започнах да разговарям с млади 
хора за създаването и на Ротаракт клуб към РК „Пълдин“. Приятелите ми от 
Ротари клуба поеха задачата и Ротаракт клуба беше чартиран месец Януари 2015г. 

През 2010г. предложих на приятелите от моя Ротари клуб да започнем един нов 
проект „Народните будители и Аз“. Потърсихме и получихме подкрепа и от 
другите два пловдивски клуба РК „Филипопол“ и РК „Пловдив“. По-късно към 
проека се включиха РК“Пазарджик-Бесапара“ и РК „Пазарджик“, а също и Зонта 
клуб Пловдив. И така вече шеста година Ротари проектът работи в цялата 
Пловдивска област, Пазарджишка област и гр. София. За изминалите пет години 
на реализиране на проекта в него взеха участие над 50 хиляди ученици от 
България.  От третата година на проекта негов национален патрон е Маргарита 
Попова – Вицепрезидент на Република България. Ротари проектът има за цел да 
представи на младите хора имената и дейността на онези български възрожденци 
и велики българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, израстването и 
просперитета на нашата държава. 

Радвам се, че се присъединих към Ротари, и станах част от общността на хората, 
които са дар за обществото. 

 

За личния ми принос за повишаване на качеството на образованието в страната и 
службата ми в ползва на обществото многократно съм награждава с държавни и 
обществени накради като: 

„Орден Стара планина“ I степен;  

„Почетен гражданин“ на гр.Пловдив;  

„Доктор Хонорис Кауза” на ПУ;  

„Будител на годината“ в гр.Пловдив. 

 

  

Финал на първото издание на 
Ротари проект „Народните 
будители и Аз“ в драматичен 
театър Пловдив - 2011г. 

Първа обща снимка  на чартирания 
Ротари клуб „Пловдив – Пълдин“ - 
2001г. 
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Илиан Илиев,  

президент на РК Троян  2015/2016, 
художник, директор на НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА 

ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО  „Професор Венко Колев” гр. Троян: 

„Красотата ще спаси света” - това мото извезано на знамето на художественото 
училище, в което съдбата ми отреди да съм вече 28 години, като червена нишка 
преминава през целия ми съзнателен живот. 

 

Роден съм на 24.11.1962 г. През 1981 завърших ТМЕТ „Н .Й. Вапцаров” – Ловеч със 
специалност „Ел. обзавеждане на промишлени предприятия„ . 

Желанието да се занимавам с изкуство ме отведе в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 
където през 1988 година завърших факултета по изобразително изкуство-
специалност живопис. От дипломирането си до ден днешен единственото ми 
работно място е художественото училище в Троян. 

”Човек си тежи на мястото” е казала народната мъдрост.  

В моя случай това се оказа абсолютно вярно.  

Ежедневните контакти с талантливите деца на България, избрали красотата и 
мъдростта на изкуството за своя цел в живота, ме кара да се чувствам удовлетворен 
и емоционално богат. Времето на тихо, почти интимно сътворение на поредната 
картина в ателието, ми доставя оная естетическа наслада, от която всеки творец , а 
вероятно и всеки човек има нужда. 

За първи път се докоснах до Ротари преди седем  години, когато при мен дойдоха 
Нина Митева и Лалю Драголов  с предложение, учениците от училището, което 
ръководя, да направят плакети за встъпването на новия дистрикт гуверньор - 
Анелия Дошева в длъжност.  

Интересът им вероятно бе породен от факта, че сме единственото художествено 
училище в страната, в което се изучава керамика.  

Ще си призная, че до тогава не бях чувал почти нищо за Ротари. В оня момент за 
мен Ротарианците бяха абсолютно непознато, затворено и почти мистично 
общество. Изненадата, или по-скоро шокът ми, бяха пълни, когато навлизайки 
като външен човек в обществото на Ротари разбрах, че „Приятелю” не е просто 
обръщение, а носи дълбокия смисъл на съидейност, на помощ , подкрепа и 
взаимно доверие.  

Разбрах че близостта не е самоцел, а средство за реализиране на добри каузи в 
полза на обществото. Членството ми в Ротари бе следващата напълно естествена и 
логична крачка.  

Велико благо е да имаш, и много по-велико да даряваш на другите. Пред мен се 
разкри организация, която ми даде възможност да реализирам идеите си, да бъда 
полезен не само на тесен кръг от хора, с които ежедневно общувах.  

Арт изявите на моите ученици през последните три години по време на 
традиционния „Празник на сливата”, пленерите за керамика и скулптура,  
ежегодните награди и стипендии за талантливите ученици и студенти, са само част 
от тези, реализирани с подкрепата на Ротари клуб Троян, добри идеи за младите 
хора в града ни.  

Голямото ми удовлетворение е, че все повече граждани и наши приятели извън 
клуба стават съпричастни на нашите каузи и ни подпомагат в доброто, което 
правим.  

 

Ангажираността на най-младите не само в Арт проектите, но и в акцията за 
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набиране на средства за борба с полиомиелита ми дава надеждата, че хуманното и 
благородно дело на Ротари има своето бъдеще! 

 

 

 
 

 

 

  
В Паяжината на Слънцето 

Селски пасторал 
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Атанас Радев,  

Президент на РК София Тангра 
 

На 45 години съм. Средното си образование завърших във Велико Търново – ІІ-ра 
гимназия и Техникум по електроника „Попов“. Висшето си образование завърших 
в ТУ – София – машинен инженер. Живея в София, женен съм и имам една 
дъщеря на 6 години. 

 

Занимавам се с частен бизнес от 1994 година до сега. През 1998 година създадох 
първата и единствена оцеляла българска компания за Мултилевъл маркетинг 
(MLM) – Грийн Мастър, която в момента е и в ТОП 5 на сектора в България 
(www.green-master.eu). Предлагаме над 1500 висококачествени продукта за здраве, 
красота, чистота и дом. Над 5000 консултанта предлагат тези продукти в цялата 
страна, както и в Турция, Гърция, Сърбия и Македония. 

 

През 2006 г. създадох „Витаголд“ - компания за производство и търговия с 
хранителни добавки, която също е в ТОП 5 на най-добрите в своя сектор и е в ТОП 
100 на българските рекламодатели (www.vitagold.bg). Продуктите на „Витаголд“ се 
разпространяват в над 2000 аптеки в цялата страна. 

 

Последният ми бизнес-проект е „SNBA” (www.snba.eu). Това е една уникална за 
България възможност за печелене на допълнителни доходи чрез социалните 
мрежи, афилийет и партньорски бизнес, обучения, които не се преподават в 
училище и университета. 

 В 
Ротари съм от 5 години и съм изключително удовлетворен и мотивиран да 
продължавам напред. Запознах се и открих много нови приятели, участвам в 
полезни за общността проекти и се уча от опита и успехите на ротарианци от 
целия свят. Възхищавам се и от ентусиазма и интелекта на Интеракт и Ротаракт и 
вярвам, че в тяхно лице не само Ротари, а и България има по-добро бъдеще. 
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Ошнут Алиев,  

Паст президент на РК Каварна 
 

Казвам се Ошнут Велиев Алиев, на 53 години съм. Роден в гр. Каварна.  

 

Средното образование завърших в Строителния Техникум в гр. Добрич със 
специалност „Ел. обзавеждане на промишлени предприятия”.  

 

След казармата работих за кратко по специалността. Кандидатствах в Института 
по съобщения в гр. София със специалност „Радио и Телевизия”. Завърших го през 
1987 г. и започнах работа по специалността в ОУ „Далекосъобщения” в гр. Добрич.  

 

В началото на демократичните промени навлязох в частния бизнес като открих 
телевизионен сервиз в гр. Каварна. От 1998 г. изградихме мрежа за кабелна 
телевизия в градовете Каварна, Шабла и близките села в района и до ден днешен 
работя по специалността си,  и имам щастието да ми е и хоби. 

 

Свободното си време използвам за лов и каране на ски през зимата, и за риболов 
през лятото и есента. Семеен съм от 1994 г. и имам две дъщери на 18 и 20 години.  

 

В Ротари клуб Каварна ме поканиха и бях приет през 2007 г. Бях приятно 
изненадан от приятелската обстановка в клуба. Удоволствие е да работиш сред 
хора, които са лидери в различни сфери на стопанския живот и освен за 
собствените си грижи намират време и отделят ресурси за общността около тях.  

 

Бях успешен президент на клуба 2011/2012 г., защото бях активно подпомогнат от 
членовете на клуба в осъществяването на проектите, които бяхме набелязали. и 
България има по-добро бъдеще. 
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Слави Сербезов,  
Секретар на Дистрикт 2482, 2015-2016,  

РК Балчик 

Като член на РК Балчик, аз съм част от 
ротарианското семейство.  

Активно участвам в дейността на клуба за 
подпомагане на даровити деца и деца в 
тежко материално положение.  

Всяка година провеждаме крос под  
надслов „Не на дрогата”,  завършихме 
проект  за пречиствателни инсталации  в 
училищата в гр. Балчик за около 1200 деца, 
за тях осигурихме компютри, копирна 
техника и лаптопи, фотоапарати, 
интерактивни дъски.  Обзаведохме 
детското отделение в болницата с 
необходимите легла и шкафове. 

В моя клуб  бях четири последователни 
години секретар.  

Сдобих се с опит, участвах във всички 
дистриктни мероприятия. Две години бях  церемониал майстор  на Дистрикт 2482 
и опознах много приятели.  

През 2015/2016 година като секретар на Дистрикт 2482, всичко което бях научил 
се впрегна в работа и с помощта на екипа на Нина Митева, приятелите 
президенти, секретари, касиери, с една дума бордове  и членове  на клубовете 
работим по нашата годишна програма.  

Работата за Ротари стана част от ежедневните ми задължения, но приемам 
това с удовлетворение като още един житейски опит. 

Участвах в конвенциите в Банкок, Лисабон, Сидни, там се срещнах с много 
приятели и с много усмивки. Оцених като привилегия това, че съм част от Ротари - 
над милионна световна хуманитарна организация, която с дейността си помага да 
се промени към по-добро живота в страни, градове и паланки. 

 

 В личен план:  

- подпомагам  даровити  деца, деца нуждаещи се от начален старт. 

- финансирах обучението на  студент по право, който вече работи като 
юрисконсулт при мен. 

- подпомагам реновирането на икони и книги .. 

- разигравам на търг графики от моя прадядо и с набраните  средства подпомагам 
деца и църква. 

 

В професионален план: 

Завършил съм „Икономически университет”  гр. Варна, специалност 
„Международен туризъм” 

В системата на туризма съм работил 28 години в КК ”Албена” от администратор, 
управител на хотел, на ресторант, комплексен управител, и технолог по хранене в 
КК ”Албена” 

Бях синдикален лидер на дирекция „Хотели” с около 1800 члена. Специализирал 
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съм в Германия, Русия, Чехия. След като завърших  „Право”, работих в Районен 
съд Добрич като съдия-изпълнител, а в последствие и ръководител служба. 

Работих в екипа на проекта за частно съдебно изпълнение. Законът беше приет и 
гласуван от НС през 1996 година. Световната банка го  отчете и прие като един от 
десетте  най-добре реализирани проекти.  

Това беше нашето признание за положения огромен труд. 

Хобито ми е  лов, защото ме отвежда сред природата с приятели. Обичам 
цветята, които отглеждам с голяма любов в къщи и градината. Издирвам и 
съхранявам вещи от бита в Добруджа- селскостопански сечива, носии и др. 

Семейно положение:  женен. Със съпругата ми Румяна, имаме дъщеря, която също 
е юрист и две внучки. 

Защо Ротари?   Всичко,  което съм написал и споделил е Ротари. 
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Стоянка Георгиева,  
Елект Секретар на Дистрикт 2482, 2016-2017,  

РК Бургас 

Казвам се Стоянка Георгиева, по баща Петрова, и 
повечето приятели ме знаят като Танчето от 
Бургас. Член съм на най-страхотния клуб, Ротари 
клуб Бургас, от началото на март 2006, но за това 
накрая. 

В следващата година ще сме в почти пряк контакт с 
повечето ротарианци в България, и благодаря на 
ДГ Нина Митева, за шанса да се представя, 
поемайки шафетата от Слави. 

Родена съм на 13 януари 1960 г в Бургас. Завърших 
оформящото характера Славейково училище,  
изграждащата самочувствие Английска гимназия и 
оформящия философия Факултет по математика и 
механика в сектор Математическо моделирани.  

Два пъти започвах да пиша докторат, но 4 години 
ми се струват дълъг период, за да свършиш нещо, което е въпрос на вдъхновение, 
осъзнаване и наместване.   

И да си призная, следващото ми се стори по-динамично: имаме с Геша, този 
късметлия, 3 деца: Искра на 35 (математик), Гергана на 34 (информатик), и Стоян 
на 27 (в момента психолог). И две внучета, известни като БатеМиСашко и 
Дидинка. И един зет-мечта, Ники, който счита, че съм най-готината тъща, 
изречено публично без мое присъствие. Всеки башка! 

По стечение на обстоятелствата, бях системен програмист на mainframe (големите 
машини на IBM). Направих (за сефте) информационната система на Социални 
грижи в Бургас, едно много полезно за мен като абстрактно мислещ човек, работно 
място. За пръв път ми се наложи да говоря с хора в истинска нужда, и в 
симулирана такава, и изградих модел на поведение в едни обстоятелства, в които 
ти идва да кажеш ДА, обаче казваш едно осъзнато НЕ. После бях в една чудесна 
фирма, на един чудесен приятел като software development manager (преведено 
звучи тъпо). После ми трябваше известно време за социален релакс и започнах 
като технически секретар (с английската си гимназия и компютърната си 
грамотност) във фирмата на един друг чудесен приятел. И накрая през 1998 г 
стартира по естествен път семейната ни фирма, една от първите в сферата на т.нар 
web development. Първият проект беше, една детско юношеска компютърна школа, 
от която подскочиха доста деца – днес служители в централите на Гугъл, Фейсбук, 
и други компании. Най-голямото предизвикателство беше: с мотивация, 
вграждане на философия в методите на решаване на задачи, и дребни корекции в 
метода на решаване на алгоритмични такива, да застанеш на първите места в 
състезания в коридора на математическите гимназии с деца, обявени за 
аутсайдери/задъхващо/. Успоредно с това, 1999 г, започна да се появява, в 
началото плахо, нещото наречено web. Трудни бяха онези години, в които 
конкуренцията липсваше. След като си я създадохме,  което е много просто, когато 
представиш това, което правиш като нещо леко и приятно, бизнесът тръгна в 
правилния коридор. Днес имаме клиенти, с които сме заедно вече 16-17 години. 
Имаме над 1000 изградени проекта. Бавно и тържеството се оттеглям от голямата 
суматоха, с препратка към трите ми основни проекта– ясно е, че всичко вече е, и 
ще бъде в здрави и сигурни ръце. 
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Но! Това, че бях системен програмист остана завинаги. Ако в една ситуация липсва 
засукан елемент, и всички върви по конец – това не е моята ситуация ☺. 
Мобилизацията ми, и ефективността ми, са на макс само при наличие на неясно 
дефиниран проблем. То, ако има проблем, значи всичко е ясно, но да речем 
непълно житейско задание. 

В момента предпочитам да консултирам по отношение на проектиране и 
позициониране на виртуални обекти в web, но ми се налага да качвам и снимки, 
защото го мога ☺.  

И други неща харесвам, т.е. харесва ми всичко, с което се заема, освен миенето на 
чинии и бърсането на прах, но то е като качването на снимки. Обичам да живея на 
село, да се ровя в градината, и да пиша. 

 

Защо Ротари? Защото съм много млада, но усещам спад на желанието и възможностите за 
физическа активност. Социалната такава, в разнообразието, в което Ротари ми я предлага, 
компенсира нуждата ми да съм, и да продължа да бъда, значим елемент от социума. При това, 
мисля, че с годините тази потребност ще нараства.  

Какво ми харесва в Ротари?  
Дългосрочно: суматохата и промяната. Текущо: това, че Спас и Емо вече се 
явяват по дънки на семинар. И това, че мога да си позволя да се чувствам добре.  

Каква е мечтата ми за Ротари? Бяла роза да звучи не повече от 1 път на 
благотворителни и официални тържества. И да започнем да работим по първия 
фокус на Фондацията, защото дереджето хич не е розово. И да премахнем от 
речника си „член“, защото едно е да кажеш „членовете в Бургас“, друго е „нашите 
хора в Бургас“ ... ☺. 

 

И сега: Ротари клуб Бургас.(използвам празното място на страницата ☺☺☺☺ 

Харесва ми моят клуб. Едни такива особняци, любопитни и любознателни, които полагат 
максимални усилия да изглеждат строги и философски дефинирани, с чувство за хумор, 
което прикриват, защото непросветените го приемат за слабост, и ... много-много добри 
хора. Дистрикт гуверньорите идват на посещение при нас със смесени чувства ☺. 

По едно време бях президент на клуба, след Ванко Данев, и основният ми проект беше да 
рестартираме разговорите. Сега, в епохата на Краси Крумов, усещам, че любимото ни 
занимание вече е да си говорим.  

На второ място е да посрещаме гости и лектори, и да ги разпитваме. Общото познание ни 
свързва по един начин, че чак изчезва нуждата да спорим помежду си. И гостите си 
тръгват доста уморени, затова пък ние сме презаредени. 

Далеч сме, като един истински стар клуб с десетилетия история (1937-9), от големите 
проекти и грамоти. Даже мисля, че повечето не знаят че ги има.  

Затова пък имаме 12 чартирани клуба, цяла Югоизточна България, че и София Сити. 
Имаме РАК и ИАК, имаме един ПДГ, щяхме да имаме още един, Мир на Праха му, и 
забележете ... сме първият клуб, който ще има за втори път секретар на дистрикта.  

Иначе през последните години подкрепяме децата – родените и тези, които трябва да се 
родят, талантливите и тези, които имат по-малък шанс да покажат таланта си, поради 
редица обстоятелства от социално естество. 

За всеки един от моите приятели мога да кажа, че е пич! Включително за Милена, 
Светлана,  д-р Веси, Катя и Ружа.   

И мечтата ми за моя клуб: да се използва „нека ние младите“ вместо „нека 
младите“, защото, когато интернет навлезе в живота ни, бяхме само на 30, а все още 
нямаме правнуци.  

  



 

29 

Представяне на зоните 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ЗОНА 14, 
АДГ Димитър Феодотов 
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Ротари клуб Балчик, 

президент Емил Енчев 
 

Емо е главен счетоводител по професия , един от основателите на 
Ротари клуб Балчик  и участва в активно в живота на клуба не само 
като редови член, а през годините е бил и дългогодишен ковчежник и 
секретар. Баща на двама синове. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротари клуб Балчик е чартиран на 05.10.2007г. със спонсор Ротари 
клуб Добрич. За своите 9 години клубът има 6 носители на наградата 
„Пол Харис Фелоу”, двама от членовете му  работят активно като членове 
на екипа на дистрикта - Слави Сербезов е секретар на Дистрикт 2482 за 
ротарианската 2015/2016 година, а Димитър Феодотов е асистент – 
дистрикт гуверньор зона 14 за 2014/2017 година.   

Ротари клуб Балчик успява да съхрани в себе си създадените приятелски 
отношения между своите членове и амбицията да работи всеотдайно в 
полза на обществото на своя град и община.  

Похвален е  добротворческият стремеж  на балчишките ротарианци. През  
годините на своята дейност те са насочили проектите си  към различни 
сфери и потребности на обществения живот .   
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Ротари Клуб Балчик е  допринесъл за подобряването живота в 
общността  с осъществяването на следните проекти: 

За децата на град Балчик 

1. Оборудвана е  мултифукционална зала в Общински детски 
комплекс, 

2. Осигурени са носии за децата от детски танцов фолклорен 
състав при НЧ „Васил Левски -1959” гр Балчик и танцови костюми на 
децата от Балетна формация „Данс”.   

3. Осигурено и монтирано осветление на детска площадка при 
училище „Антим !” гр. Балчик. 

4. Доставка и инсталиране на системи за пречистване на питейна 
вода в четири училища на територията на община Балчик, като 
проектът е Дистриктен Грант. 

5. Ежегоден традиционен крос „Не на дрогата” с деца от всички 
възрастови групи на територията на Община Балчик, придружен с редица 
мероприятия, насочени към превенция от използването на дрога. 

6. Ротари клуб Балчик подкрепя две деца от училищата в Община 
Балчик в тежко и неравностойно положение. Росен Добрев е 
първият стипендиант на клуба, завършил с отличие Военно –
Морското училище в град Варна. 

7. Ежегодно клуба осигурява облеклото за абитуриентската вечер 
на един дванадесетокласник, в неравностойно положение, но с постигнати 
високи резултати в учебния процес. 

Здравеопазване 

1. Осигуряване на спирометър за функционално изследване на дишането 
и обзавеждане на детско отделение при МБАЛ гр. Балчик 

2.  Осигуряване на автоматичен коагулометър. 
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За жителите на Община Балчик  

1. Ежегодна подкрепа при осъществяването на фестивала „ Море от 
Ритми”. 

2. Осигуряване и монтиране на градски часовник пред сградата на 
Община Балчик. 

3. Изграждане на чешма в гробишен комплекс гр. Балчик. 

4. Подкрепа  в изграждането на паметник на Капитан Кущи на алея 
„Дамба” в гр.Балчик 

5. Ежегодно залесяване на паркова алея „ Ехо”. 

 
Международни отношения и разбирателство 

Ротари клуб Балчик е побратимен с Ротари клуб Аташехир, 
Истанбул, Турция, Ротари клуб Мангалия Румъния и Ротари клуб 
Кармиел, Израел.  

Освен  срещите , при които се създават нови приятелства и се обменя опит 
и идеи. Ротари клуб Балчик участва и в ежегодната Ротари Регата 
организирана от Ротари клуб „Мангалия”, като два клуба са изразили 
своята подкрепа и осъществяването на съвместни проекти. 

    

Основният проект на клуба пред тази година е насочен към ранна 
диагностика на очни заболявания и гръбначни изкривявания 
сред децата от общоността, като за целта ще бъдат извършени първични 
профилактични прегледи от специалисти „Ортопеди” и 
„Офталмолози” сред учениците от всички възрастови групи на 
територията на град Балчик. 

Клубът активно се стреми към поддържане и увеличаване на членовете си 
сред младите хора, за да постигне хармония между поколенията, 
мъдрост и съвременност на идеите и проектите си, както и безценните 
приятелски отношения между ентусиазма и опита. 
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Ротари клуб ДОБРИЧ 

Добрата идея сама си намира средствата! 
 

Последните две години на Ротари клуб Добрич се характеризират с 
усилена дейност в полза на обществото.  

 

Особено показателна е дарителската  кампания, която се организира 
след природното бедствие сполетяло града  ни през  юли  2014 г.  

 

Всички средства бяха насочени  за предотвратяване щетите от 
наводнението. 30 000 лв . бяха инвестирани  в легла, матраци, 
шкафове, завеси  за две детски градини. Част от средствата от 
дойдоха както от Ротари  клубове от България, така и от 
Дистрикта .  

 
 

От няколко години наш фокус е образованието на подрастващите.  

 

В през 2014 г.  оборудвахме интерактивна класна стая в Регионална 
библиотека „Дора Габе “. После осигурихме интерактивни дъски на 
училищата на четири училища.  

 

Вярваме, че инвестицията в образованието на младото поколение е 
инвестиция в бъдещето.  

 

Въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение увеличава 
интереса на учениците към часовете и активно им участие в самия 
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обучителен  процес. Подобни практики не са новост в Европейските 
страни, но тяхното по-масово въвеждане и използването на 
специализирани системи у нас все още е въпрос на дарение.  

 

 
 

Затова и последния  бал в началото на тази  година, беше подчинен на 
тази кауза. Със събраните 15 000 лв ние ще закупим интерактивни  дъски 
за още училища и ще организираме обучителен  курс за работа с тях. 

 

Паралелно с това се осъществяват съвместно с Община Добрич и 
Коледните благотворителни концерти на младите дарования. 
Традиционно всеки участник на тях получава книжка „Дарования”, а 
през последната година, членове от клуба изработиха диск 
„Дарования” и го дариха на децата. 

 

Други наши ангажименти са организирането и провеждането на 
младежки конкурс за млади художници „Христо Господинов”, 
отпускане на стипендия за млад лекар.  

 

Всяка година на Коледа поднасяме пакети с храна на хората с 
увреждания.  

 

Ако се разхождате в комплекс „Стария Добрич” по обяд, ще чуете 
камбаните  на часовниковата кула точно в дванайсет  часа. Ние 
поддържаме часовника.  
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Да си благодетел и е лесно и трудно. Защото събраните 
средства ако не се вложат в добра идея ще изтекат през 
времето без да създадат нещо стойностно. 
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РК Каварна  

с президент Десислава Гичева 
 

Чартиран на 18.01.2005 г със спонсор РК София -Витоша,  

През своята  11 годишна история Ротари клуб Каварна е в служба на 
обществото.  

Членовете му се стремят да създават познанства и да изграждат 
приятелства  като възможност да бъдат полезни и да служат.  

Ротари клуб Каварна има ежегоден принос към Фондация Ротари. 
Половината от членовете на клуба са носители на приза  Пол 
Харис.  

 

 
 

В клуба цари невероятна приятелска атмосфера, която се развива с 
празници, екскурзии, срещи с външни лектори. Признава се 
значимостта на всяко полезно мероприятие. Подкрепя се 
международното разбирателство и мира чрез приятелство с 
клубовете от съседна Румъния.  

Стана традиция клубовете от зона 14- Балчик, Добрич и Каварна да 
посрещаме заедно новата Ротарианска година в приятелска 
обстановка с много настроение и обмяна на идеи.  

През годините клубът реализира множество проекти основно насочени 
към децата и младото поколение в общините Каварна и Шабла. 

Турнир по спорни танци за купата на РК Каварна:   

Инициативата  за турнир по спорни танци за купата на РК Каварна е с 8- 
годишна история. Провежда се в началото на лятото, като от 2014/15 
година вече е с международно участие. Целта на турнира е да покаже 
красотата на спорта и всички да се насладим на невероятния талант на 
децата. 
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 Осигурихме пещ на децата от кръжока по грънчарство към 
читалище „Съгласие“, а те ни радват с творбите си и често носят награди 
от участия в различни конкурси. 

Конкурс по корабомоделизъм за деца на Шабленското езеро , 
организира се в началото на лятото. 

Обновено е детското отделение на МБАЛ- Каварна, през тази 
година клуба участва в реновирането на отделението и основно бяха 
ремонтирани 4 стаи. 

Очен скрининг на децата от 1 до 4 клас. 

Превенция на диабета при децата на общините Шабла и Каварна. 
Реализиран съвместно с НАДМХД. 

Фитнесът на открито е забавно и полезно занимание . Построяването 
на спортната площадка беше съвместен проект с кмета на община 
Каварна и вече има множество почитатели.  

Детска площадка за най- малките жители, обезопасена и в градският 
парк сред зеленината на прекрасните дръвчета.  
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to le. 

 

2016-05-07, 2-ри тенис турнир на РК Варна 

2016-05-13, Изложба "Светлописи" 

2016-05-20, 10 години РК Созопол 

2016-05-28, Среща на клубовете от семейството на РК София-Витоша 

 

ранциск ще отслужи литургия за ротарианци от цял свят 

13-15 май 2016: Годишна дистриктна конференция, ПЛЕВЕН 

 

28 май 2016: Конвент на РИ, Сеул. 

 

 

  



 

40 

 

Нина Митева, ДГ    miteva.nina@yahoo.com 

Димитър Димитров, ДГЕ   dimitar.dilm@gmail.com 

 

АСИСТЕНТ ГУВЕРНЬОРИ                                                                          
№ Длъжност Име Ротари клуб e-mail 

1 зона 1(София-Център;София-Балкан;София-

Сити;Ботевград, Банкя,София-Възраждане) 
Стоил Костов  София-Център stoil.kostov@asico.net  

2 зона 2(София;София-Витоша;София-
Сердика; 
София-Средец;София-Тангра;София-
Интернешънъл ) 

Христо 
Михайловски 

София mihailovsky@bcra-bg.com 

3 зона 3(Дупница;Кюстендил;Самоков;Ихтиман ) Йонко Гергов  Дупница ygergov@mail.bg  

4 зона 4(Благоевград;Благоевград-Центрум; 

Сандански;Петрич;Банско-Разлог;Гоце Делчев) 

Славчо 
Лачински 

Банско-Разлог service.razlog@mail.bg 

5 зона 5(Видин;Враца;Монтана;Мездра; 

Берковица;Козлодуй-Аугуста ) 

Георги 
Горанов 

Берковица goranov.georgi@abv.bg 

6 зона 6(Ловеч;Плевен-Центрум;Троян;Червен 

Бряг) 

Пламен 
Маринов 

Плевен-Центрум manager@fwpleven.com 

7 зона 7(Пазарджик;Пазарджик-Бесапара; 

Панагюрище;Пирдоп;Велинград ) 

Александър 
Гурари 

Панагюрище alexander.gurari@orica.com  

8 зона 8(Пловдив;Пловдив-Пълдин;Пловдив 

-Филипопол;Асеновград;Карлово ) 

Спас Попов Пловдив-Пълдин spopov@mediadesign.bg 

9 зона 
9(Кърджали;Смолян;Момчилград;Златоград) 

Панайот 
Панайотов 

Кърджали panayotnikolov@abv.bg  

10 зона 10(Хасково;Хасково-Аида;Харманли; 

Свиленград;Димитровград;Любимец;) 

Динко 
Атанасов 

Хасково dinko1966@abv.bg 

11 зона 11(Казанлък;Стара Загора;Сливен; 

Ямбол;Нова Загора;Раднево ) 

Антон Томчев Сливен a.tomchev@viva.bg 

12 зона 12(Габрово;Велико Търново;Елена; 

Севлиево;Горна Оряховица-Лясковец) 

Кольо 
Йорджев 

Габрово kjordjev@abv.bg 

13 зона 13(Русе;Русе-Дунав;Тутракан; 

Свищов;Силистра) 

Пламен 
Цветков 

Русе - Дунав plamen_60@abv.bg 

14 зона 14(Добрич;Каварна;Балчик) Димитър 
Феодотов 

Балчик feodotov@mail.bg  

15 зона 15 
(Варна;Варна-Галатея;Варна-Евксиноград; 
Провадия ) 

Любомир 
Господинов 

Варна - 
Евксиноград 

lgospodinov@contrax-
varna.com 

16 зона 16(Несебър;Айтос;Поморие;Карнобат) ПетяЙорданов
а 

Поморие pkazakova@gmail.com 

17 зона 17(Бургас;Бургас-Пиргос;Бургас-Приморие; 

Созопол ;Царево) 

Росен Костов Бургас - Приморие divais@abv.bg 

18 зона 18(Разград;Шумен;Търговище;Попово ) Веселин 
Павлов 

Шумен veselin_pavlov@abv.bg 

 


