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общност и по света. Това са усилия и труд, които се отплащат единствено, но щедро със 
споделени приятелства и човешко взаимодействие, с шанса да променяме човешки съдби, 
да оставяме добро след себе си и така да израстваме като хора.
През тази година ще отбележим 25 години от възстановяването на Ротари в България. 
Зад нас е интересна и противоречива история, свидетелство за завоите и промените в 
българското общество от 30-те години на 20 век до днес.
Още в далечната 1915 година ние имаме българин ротарианец – това е Събо Николов от 
Панагюрище.
През 1933 г. на 22 април в София е създаден първият Ротари клуб у нас. Паметни за 
ротарианците са имената на първооснователите: д-р Николаев, д-р Тодор Недков, инж. 
Цвятко Кадийски, Петко Бояджиев, Болеслав Тахауер и Велико Христов. Само след две 
години Ротари клубът вече обединява забележителни фигури от тогавашното софийско 
общество.              
Клубът има изключителни заслуги за пробива в изолацията, на която е подложена 
България след злощастния край на войните, като при това, без да нарушава ротарианската 
толерантност, последователно защитава националните интереси и напомня за неправдите 
от Ньойския договор. Създават се едни от първите в Европа смесени ротариански комитети 
с клубовете от Югославия, Румъния и Гърция.

Алманахът, който отваряте, е плод на предложението 
към всеки от Ротари клубовете в Дистрикт 2482 България 
да сподели на една страничка факти за своята история, 
да разкаже за  проектите, с които се гордее, да представи 
своите програми и партньори. Получи се една пъстра 
картина, една поредица от увлекателни истории, защото 
всеки клуб е уникална общност от успели хора с различни 
професии и опит.  Това, което ги обединява, са споделените 
ценности на приятелството, на готовността да се доказват 
като лидери, които искат да приложат различният си опит 
и перспектива, за да решават устойчиво проблеми в своята 

Уважаеми ротарианци,
Уважаеми приятели,

Откриване на паметника на първия българин-ротарианец Събо Николов
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Откриване на първата дистрикт конференция в София 
март 1940 г

Първа сбирка на софийски Ротари клуб

Марио Граси - кампания “Полио”

 Посещение на РИ президент Хърбърт Браун

Ротари се разширява и извън София. Към 
1940 г. клубове има вече във Варна, Бургас, 
Русе, Плевен, Горна Оряховица, Велико 
Търново и Пловдив. С решение на Ротари 
Интернешънъл през 1939 г. се създава 
самостоятелен Дистрикт България с първи 
гуверньор проф. Любен Божков. Верни 
на принципите и ценностите на Ротари, 
членовете на клуба се противопоставят 
на расовите теории на нацистите. На 
конференцията на Ротари в Кливланд през 
1940 г. българските ротарианци гласуват в 
подкрепа на резолюцията за подпомагане 
на невинните жертви от войната.
Звездният миг на ротарианците в борбата 
срещу расовата и национална ненавист 
е когато и тримата депутати ротарианци 
подписват Декларацията на Димитър 
Пешев, поставила началото на спасяването 
на българските евреи.
Развитието на Ротари в България е 
прекъсвано на два пъти. Първия път е 
забранен със Закона за Защита на нацията 
през 1941 г., а втория – от властта през 1951 г., 
като мотивите за забраната са диаметрално 
противоположни - първия път като 
антифашистка, а втория като профашистка 
организация.
Заедно с обществените промени у нас през 
1989 г. се върна и ротарианската идея. 
Калчо Хинов, Симеон Кондов, Стефан 
Стоянов, Цвятко Кадийски-син и Димитър 
Стефанов в София, Атанас Чаушев, Стоян 
Червенков, Петър Нейчев, Наско Начев и 
Ламбрин Атанасов в Пловдив, бяха сред 
първите, които основаха инициативни 
групи и с помощта на  гръцките ни приятели 
отвориха нова страница в ротарианската 
история.До средата на 2007 г. България бе 
в една в една ротарианска област заедно 
със Северна Гърция, Сърбия и Черна гора 
и Македония. С този многонационален 
дистрикт Ротари още веднъж доказа на 
света, че изпреварва политиците и може 
да обединява хора от бизнеса, експерти 
професионалисти, интелектуалци и лидери  
в една организация, поставила си високата 
цел да служи на обществото.
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Обучение на Ротаракт и Интеракт

Голямото чартиране

Чартиране на Дистрикт 2482

Президентът на РИ Уилкинсон открива паметната стела 
отбелязваща 75 години от създаването на Ротари в България

Гордеем се, че нашият първи дистрикт 
гуверньор в новата ни история – Калчо 
Хинов – обяви за мото на своята дейност 
в мултинационалния ни дистрикт „Мирът 
и разбирателството на Балканите”. С 
действията си доказахме, че можем да 
изпреварим всички политически сили и да 
работим за превръщането на България в 
гарант на мира в Източна Европа. Гордеем 
се, че българският композитор Стефан 
Драгостинов написа „Симфония на мира”, 
с която бе ознаменувана осемдесетата 
годишнина на Ротари Интернешънъл в 
Маракайбо, Венецуела.
На 1 юли 2007 г. България се отдели в 
самостоятелен Дистрикт 2482 и ние сме 
достойна част от световната ротарианска 
общност. 
Във времето досега проведохме две 
президентски конференции: „Приносът на 
Ротари за мира на Балканите“ и „Децата 
на България и Ротари“. През декември 
2010 г. в София се състоя Зонален Ротари 
институт. През тези години ни гостуваха 
президентите на Ротари Интернешънъл 
Уилфрид Уилкинсън (два пъти), Д.К. Лийи 
Джон Кени, президентът на РИ за 2011-12 
г. Калян Банерджи, за 2014-15 Гари Хуанг и 
много ротариански лидери от целия свят.  
В България от 1995 година се издава и 
Ротарианско списание, което е наследник на 
излизалия само през 1940 година бюлетин 
„Ротари в България“. То е признато от 
Ротари Интернешънъл като регионално 
за славянските страни от Балканския 
полуостров. Гордеем се, че българските 
ротарианци имат свой химн „Светът от 
добрина е сътворен“, който с удоволствие 
пеят при клубните срещи.
Сега в България има 85 Ротари клуба с над 
2000 ротарианци в почти всички големи 
градове.
Всяка година със събития за набиране на 
средства се реализират стотици стойностни 
проекти, насочени към подкрепа за по-
добро образование и грамотност, опазване 
на детското и майчино здраве, превенция на 
значими заболявания, устойчиво социално 
икономическо развитие на нашите 
общности.
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БЪЛГАРИЯ    СРБИЈА    ЦРНА ГОРА    МАКЕДОНИJA Бр. 10, юни 2014 г., №181

НА БАЛКАНИТЕ  НА БАЛКАНУ  НА БАЛКАНОТ

Връчване на Пол Харис Фелоу

ПЕТ семинар

Дистрикт гуверньори

С нашите дарения  за Фондация Ротари ние даваме своя дял в изкореняване на полиомиелита 
по света, мисия на Ротари, чието постигане е съвсем близо.
Наша гордост са младежките програми, спонсорирани от Ротари клубовете. Обединени в 
41 Ротаракт клуба и 45 Интеракт клуба, младите хора израстват с приятелските напътствия 
и съдействието на ротарианците като хора с ценности, съпричастни на нуждите на хората 
и своите общности. Вярваме, че така Ротари в България работи за бъдещето на България и 
за един по-добър свят на отговорни лидери.
За двадесет и петте години, откакто Ротари се върна в България, ние станахме една от най-
бързоразвиващите се ротариански общности. Това е така, защото ценностите на Ротари 
са типични за духовността ни като българи, защото предприемчивите, мислещите хора, 
хората които искат добро бъдеще за България, намират в нашите клубове приятелска среда 
за общуване и взаимодействие, за професионално и лично израстване, за собствен принос 
в решаване на значими за техните общности нужди и проблем.
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District 2482 Bulgaria

Ротари навсякъде по света дава пример за една по-добра организация на обществото, 
за възможността добрите хора, компетентните и загрижени професионалисти, 
интелектуалците, предприемачите да се обединяват, водени от ценности. Ние отделяме 
време и средства, мобилизираме професионалната си експертиза, за да променяме трайно 
към добро човешки животи. 
Така РОТАРИ СЛУЖИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.
Така ние оставяме добро след себе си, израстваме като хора и ставаме ДАР ЗА СВЕТА. 

Вярвам, че картината на българското ротарианство, разкрита в този алманах, е впечатляваща 
и мотивираща за всички, които разлистят неговите страници. Надявам се той да послужи 
за нови партньорства, нови идеи и умножаване на доброто, което заедно правим.
Благодаря изключително много за работата по създаването му на Спас Попов от РК 
Пловдив Пълдин. Специална благодарност изказвам  на ПДГ Наско Начев за редакторската 
му намеса и на приятеля Цвятко Кадийски, който е превърнал в своя мисия историята на 
Ротари в България.

Нина Митева
Дистрикт гуверньор 2015-16
Ротари Дистрикт 2482
България



Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
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Rotary Club of Aitos

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Ротари клуб Айтос

Ротари клуб Айтос е  сравнително млад клуб.
За своите шест години се доказа като един от 
сериозните и стабилни клубове в България.
Проектите, по които работи клубът, са 
ориетирани към: младежта, образованието, 
здравеопазването, социалните   дейности, 
повишаване на професионалната квалифика-
ция, клубни мероприятия и опазване на 
културното и историческото  наследство.

Чартиран на 22.10.2009 г., № в РИ 82751 ресторант Старата къща
Спонсор: РК Бургас www.aitos.rotarydistrict2482.org
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч. e-mail: parushew@mail.bg

Децата - нашето бъдеще Безопасни улици

Основния проект на клуба е работа с децата 
от община Айтос. Проекта има за цел да 
подпомага подрастващите в тяхното физическо 
здравословно и духовно развитие. В рамките 
на проекта се организират: традиционни 
велосъстезания, посрещане на първия учебен 
ден, профилактични прегледи, лекции на 
различни теми и др.

Проектът е свързан с поредица от дейности, 
по обезопасяване на възлови кръстовища и 
безпрепятственно преминаване на пешеходците.
Цикъл от лекции и беседи на тема безопастност 
на движението с учащите се. 
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Rotary Club of Assenovgrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Ротари клуб Асеновград

Провеждане на международен 
ПЕТ семинар

Групов образователен обмен

Сре ща та на се гаш ните и бъдещи те ръ ко вод с т ва на 
клу бо ве те с пред ста вителите на дистрик та е свър за на 
с дис ку сии по но ви те за да чи и те ма на го ди на та, как-
то и с най-важ но то в ро та риан с ка та прак ти ка - при-
ем с т ве ност та. 
До ма ки ни на се ми на ра бя ха РК Асе нов г рад и спонсор 
клубът от Пловдив. Ус ло ви я та на ар хи тек тур ния ком-
плекс “Све ти Ки рик”, гос топ ри ем с т во то на не го вия 
уп равител ро та ри а не ца Не дял ко Пе ев и от лич но 
подгот ве ни те ма те ри а ли за се ми на ра бяха ос но ва за 
пло дот вор на и ин те рес на ра бо та.

Екип от бизнес дами в сферата на винопроиз-
водството от Канада и Америка, Д-7090, по 
програмата Групов образователен обмен госту-
ваха и на РК Асеновград. 
Специално време беше отделено за посещение 
на стари лозови масиви с характерното за този 
регион грозде и вино мавруд. 
Обменът беше успешен, защото екипът се 
докосна до древната история, високата аграрна 
култура и гостоприемството на асеновградчани.

Ротари клуб Асеновград е създаден по времето, когато България беше част от Балкански 
интернационален Дистрикт 2480. Асеновград е разположен в полите на Родопа планина и е 
известен със своите  над 1000 манастири и параклиси – в града и околностите.
Клубът се събира за срещи в един от най-живописните представители на духовната общност в 
региона – „Св. Кирик“. Това е и причина гръцкият дистрикт гуверньор за 1999-2000 година да 
избере „Свети Кирик“ за провеждането на ПЕТсеминара, организиран от членовете на клуба. Така 
те имаха възможност още в началото да се срещнат с много ротариански лидери от България и 
съседните страни. На семинара бяха обявени първите носители на отличието „Пол Харис Фелоу“ в 
България. Сега клубът наброява 15 души и се нуждае от подмладяване и привличане на млади хора, 
както и жени.

Чартиран на 10.03.1999 г., № в РИ 51814 Хотел „Сани” Асеновград
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч. e-mail: kamenovk@abv.bg
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Rotary Club of Balchik

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Приемна – Община Балчик, ул. Гео Милев

e-mail: rotary_balchik@abv.bg

Традиционен крос                       
„Не на дрогата“

Системи за пречистване на 
питейна вода в училищата 

Лекоатлетически крос е финалният етап от 
проект, който клубът реализира всяка година. 
Предшества се от редица лекции и беседи, фил-
мови и печатни материали, касаещи различни 
проблеми, свързани с „бича“ на съвременното 
общество. Веднъж годишно Белият град побе-
лява от стотиците млади участници, облечени 
в традиционната бяла тениска с надпис „Не на 
дрогата“. Този проект е само една малка част 
от работата на Ротари клуба с подрастващите в 
града.

Проектът включва инсталирането на 4 системи 
за пречистване на питейна вода в 4 училища 
на територията на Община Балчик. Целта на 
проекта е да се избегне консумацията на „твър-
да” и замърсена по водопреносната мрежа вода. 
Повече от 1200 деца ежедневно консумират 
пречистена питейна вода, свободно и на достъп-
ни за това места. 
Проектът е израз и на приятелската съпричаст-
ност - реализира се с подкрепата на Община 
Балчик и РК Мангалия, Румъния.

РК Балчик е един от достойните представители 
на ротарианското общество. Обединил в себе 
си професионалните умения и позитивните 
емоции на своите членове, клубът успешно 
служи на обществото на град Балчик. Водени 
от целите на Ротари, балчишките ротарианци 
ежеседмично споделят идеи, обсъждат проекти, 
изслушват професионални беседи или просто 
прекарват няколко часа в пълноценен приятелски разговор. Постигнатите приятелски отношения 
с РК от Румъния (Мангалия), Турция (Аташехир-Истанбул) и Израел (Кармиел) затвърждават 
стремежа на клуба за укрепване на международните връзки, добрата воля и мирът, а оттам и за 
търсене на нови възможности за подобряване на нивото на живот в нашия малък, но красив град 
Балчик. Реализирането на проекти, насочени към младите хора в общността, дава възможност за 
популяризирането ни като хуманитарна организация и постига съпричастност у подрастващите 
към идеите на Ротари. Клубът активно се стреми към поддържане и увеличаване на членовете си 
сред младите хора.

Чартиран на 05.10.2007 г., № в РИ 77006
Спонсор: РК Добрич
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Балчик
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Rotary Club of Bankya

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Дарение на 
инфузивни апарати

Топъл обяд Коледни празници в 
Банкя

На 18.06.2015 г. в столичната 
Първа АГ болница “Св. София”, 
в отделението „Патология на 
бременноста”, представители 
на Ротари клуб Банкя и рес-
торант “Друзья” направиха да-
рение на инфузивни апарати за 
превенция на преждевремен-
ното раждане. Средствата  бяха 
събрани на Пролетния бал, ор-
ганизиран от клуба.

РК Банкя започна проекта 
„Топъл обяд”. В услугата се 
предоставя безплатен обяд, 
включващ супа, основно яс-
тие и хляб. Групата от хора 
в неравностойно положение 
се подбира от общинската 
администрация, а РК Банкя 
осигурява финансирането на 
проекта.

Ротари клуб Банкя и Столична 
община „Район Банкя“ органи-
зираха съвместно, за първа 
година Коледни празници 
в Банкя. Всички приходи от 
Коледни празници в Банкя, 
които Ротари клуб Банкя реа-
лизира, ще бъдат използвани 
за проекта „Топъл обяд“ и за 
25-о ОДЗ „Изворче”.

Ротари клуб Банкя е сравнително млад клуб, 
чартиран на  17.05.2013г. Клубът е създаден от 
група  приятели,  дългогодишни  членове на 
други Ротари клубове, видни жители на Банкя 
и столицата.  Сред  Ротарианците от Банкя са 
изявени лидери от  сферата на строителството, 
геодезията, производството на врати, прозорци, 
вентилационни системи и търговията.  Повечето 
членове на клуба са работодатели, осигуряващи прехраната на стотици жители на столицата.  
Ротарианците от Банкя отдават от личното си време, средства и усилия в служба на обществото 
като се ангажират с различни социални проекти, сътрудничейки активно с местното общинско 
ръководство.  Реализираните от РК Банкя проекти са насочени към всички обществени групи, 
от здравето на най-малките и майките, през популяризирането на Ротари чрез обществени  
мероприятия за малки и големи, до възрастните хора в неравностойно положение.

Чартиран на 17.05.2013 г., № в РИ 85121 хотел “Банкя Палас”
Спонсор: РК София-Балкан www.rotarybankya.org
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч. e-mail: info@rotarybankya.org

Ротари клуб Банкя

http://www.rotarybankya.org
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Rotary Club of Bansko-Razlog

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Ротари клуб Банско-Разлог

Оборудване с меди-
цинска апаратура 

Оборудване на 
АГ отделение

Превенция и борба 
с диабета

МБАЛ Разлог, разполага със съв-
сем  ново медицинско оборудване 
и отговаря на най-съвременни-
те изисквания за диагностика и 
наблюдение, след успешно за-
вършения проект, насочен към 
интензивния сектор на вътрешно 
отделение на МБАЛ Разлог. РК  
Банско-Разлог беше определен за 
клуб № 1 в България.

РК Банско-Разлог изпълни и 
вториа си медицински проект, 
целящ да спомогне за навре-
менната грижа за бъдещите 
майки и новородени в Общините 
Банско, Разлог, Якоруда и Бели-
ца. Отделението разполага с 
нови монитори за едновременно 
наблюдение на жизнените пока-
затели на майките и новороде-
нити.

В рамките на протеклия до сега 
проект над 5000 деца от общи-
ните Банско, Разлог и Якоруда 
бяха изследвани за наличие на 
признаци на диабет и 50 лица, 
страдащи от заболяването диа-
бет бяха консултитани. Ротари 
клуб Банско-Разлог дари апарат 
за изследване на гликиран хемо-
глобин на лаборатория в гр. 
Разлог.

Чартиран на 25.11.2003 г., № в РИ 63869 хотел “Мартин, гр. Банско
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч. e-mail: danierini@abv.bg

Спонсор на: Ротари клуб Гоце Делчев, Ротаракт клуб Банско-Разлог

РК Банско-Разлог е чартиран през ноември 2003 година. Най-значимите проекти са осъществени 
на територията на общините Банско и Разлог, като особено внимание заслужава направено-
то в МБАЛ - Разлог. За успешно завършения проект на клуба, който снабди интензивния сектор 
на вътрешното отделение в МБАЛ Разлог с най-съвременно медицинско оборудване през 
2012 година, РК Банско-Разлог беше определен за клуб №1 в Дистрикт 2482 България. 
През 2014 година РК Банско Разлог изпълни  още един медицински проект, който спомага за навремен-
на грижа  за бъдещите майки и новородените в общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда. Отделени-
ето в МБАЛ Разлог разполага с нови монитори за едновременно наблюдение на жизнените показа-
тели на майки и новородено, фетални монитори, централна компютърна система, кувьози, лампи за 
новородено, ултразвуков апарат, родилна маса и консумативи. Проектът е съвместно финансиран с 11 
клуба от САЩ, Унгария, Румъния, Гърция, Македония, и Общините Банско и Разлог.  МБАЛ Разлог  
разполага с ново медицинско оборудване, което е еквивалент на медицинското оборудване в Универси-
тетските болници в САЩ и отговаря на най-съвременните изисквания за диагностика и наблюдение. 
С тези проекти на РК Банско-Разлог се обслужват около 80 хил. души от  общините Банско, Разлог, Белица и 
Якоруда.
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e-mail: rotary_berk@abv.bg

Rotary Club of Berkovitza

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Благотворителна 
коледна шатра

Засаждане на 
дръвчета

Талантливите деца 
на Берковица

По инициатива на РК Беркови-
ца ежегодно поставяме Шатра 
на благотворителността в цен-
търа на града в дните 23, 24 и 
25 декември под мотото “Даре-
ните от вас пари Ротари ще 
удвои!”. Със събраните средства 
закупуваме подаръци и храни, 
които даряваме на самотни май-
ки, многодетни и социално слаби 
семейства в Берковица.

По повод 100-годишнината 
на Ротари, РК Берковица ини-
циира засаждане на 100 броя  
дървета от ценни видове. От-
тогава ежегодно клубът орга-
низира дейности по залесяване 
на дървета в алеите и парковете 
на град Берковица. Дърветата 
се закупуват със средства на 
членовете.

Ежегодно РК Берковица орга-
низира Коледен и Летен бал с 
цел набиране на средства за под-
помагане на талантливите деца 
на Берковица; закупуване на ду-
хови инструменти за детски духов 
оркестър при читалище „Иван 
Вазов 1872“ и народни носии на 
детския танцов състав при чита-
лище „Иван Вазов 1911“, с. Бързия.

Ротари клуб Берковица се стреми да заеме своето 
водещо място сред клубовете в България.
Членовете на клуба изграждат клубен имидж, 
който отговаря изцяло на идеите на Ротари. 
Основна част от членовете на клуба са носители  
PHF чрез дарения към Фондация Ротари.  
Със своите осъществени проекти Ротари 
клуб Берковица издига и работи в насока за 
популяризиране на ротарианството в обществото. Клубът е побратимен с Ротари клуб Прокупле, 
Р. Сърбия.
Ротари клуб Берковица акцентира върху постоянна работа с членовете за осъществяване на клубни 
проекти в полза на обществото, като организира срещи, клубни празници и инициативи за приемане 
на Ротари като част от живота на всеки един член.

Чартиран на 17.08.2004 г., № в РИ 66276 р-т “Воденицата”, ул. “Пиротски път“ 1
Спонсор: РК Монтана
Седмична среща: Сряда, 19:30 ч.

Ротари клуб Берковица
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e-mail: _BKadrekov@blik99-bg.com

Rotary Club of Blagoevgrad-Centrum 

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Ротари клуб Благоевград-Център организира 
работата си в пет направления: активна клубна 
дейност, служба на обществото, професионална 
служба, международна дейност и подкрепа на 
младото поколение. За развитието на клуба 
ротаринците от Благоевград-Център  акцентират 
върху повишаването на клубната квалификация 
и обучение; съхранението и развитието на 
клубните и народните традиции чрез организиране на срещи и съвместни проекти с побратимените 
клубове, изпълнение на съвместни проекти с Ротаракт и Интеракт клубовете, насочени към прогреса 
и обучението  на младото поколение, както и приемането на нормите на Ротари като част от живота 
на всеки ротарианец.
Клубът осъществява успешни проекти за служба, прави дарения за Фондация Ротари, развива 
социални и обществени дейности, управлява стриктно  финансите си и изпълнява своите финансови 
ангажименти. 

Детска площадка Рампа за скейтборд и колела

Чрез проектът ‚‚Детска плошадка‘‘ дадохме 
възможност  родителите и техните деца да се 
забавляват в безопастна и защитена среда. Пло-
щадката е разположена в централната Градска 
градина с площ около 500 кв.м и е достъпна 
за всички жители и гости на града. Детската 
площадка е място, където децата могат да се 
забавляват: да се катерят на катерушки, да се 
ровят в пясъчник, да се люлеят, да тичат, така че 
да са под наблюдението на родителите си.

За нуждите на децата и младите хора от Бла-
гоевград клубът достави и монтира рампа за 
скейборд и колела, която е разположена не-
посредствено пред сградата на Община Бла-
гоевград и е съобразена с всички изисквания за 
безопасност. 
Спортното съоражение  се превърна в любимо 
място на любителите на екстремните скокове и 
каране на колело и скейборд.

Чартиран на 18.11.2001 г., № в РИ 56899 хотел “Ален мак”
Спонсор: РК  София - Витоша
Седмична среща: понеделник, 19:00 ч.

Ротари клуб Благоевград-Център

Спонсор на: Интеракт клуб Благоевград-Център, Ротаракт клуб Благоевград-Център, РК  Петрич
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www.rotarybotevgrad.org

Rotary Club of Botevgrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Ротари клуб Ботевград

Чартиран на 17.04.2009 г., № в РИ 81986 Офис сграда, ул.”Свобода” 6
Спонсор: РК Враца
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Апаратура за детско отделение Изложба  за Деня на Европа

В Деня на здравния работник Ротари клуб 
Ботевгад, подпомогнати от дамския Инер Уийл 
клуб, дариха три броя инхалатори, инфузионна 
и аспирационна помпа на Детското отделение в 
МБАЛ Ботевград. Общата сума на уредите е 2000 
лв. и е осигурена  с помощта на много граждани. 
Голяма част от средствата бяха събрани на 
традиционния благотворителен бал на 14 март 
тази година.

Организатори са Ротари клуб Ботевград  и Съюзът 
на българските художници - представителство 
Ботевград. Изложбата „Съвременни тенденции 
на българския текстил“ бе открита във фоайето 
на хотел „Ботевград“. Посветена е на Деня на 
Европа, в нея участват 16 от най-големите имена 
в съвременния български текстил, ученици и 
продължители на делото на световноизвестния 
български художник в тази област проф. Марин 
Върбанов (1932-1989).

Ротари клуб Ботевград е чариран през 2009 г., 
като  част от Дистрикт 2482. 
Клубът е сформиран от 25-има ботевградчани 
– бизнесмени и професионалисти, доказани в 
своята професия и голяма част от тях, работещи 
в София. Обединени от идеите на Ротари, 
членовете на клуба изповядват принципите на 
ротарианското движение, а именно прилагането 
на високи етични норми в своята професионална дейност и деловите отношения и безкористна 
служба на обществото и хората и стремеж да направят света по-щастливо място.
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www.rotary-bourgas.org
e-mail: admin@rotary-bourgas.org

Rotary Club of Bourgas

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 18.01.1993 г., № в РИ 29217 хотел „България“, Капитанска зала
Спонсор: РК - Кавала, Гърция
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Ротари клуб Бургас

Спонсор на: Ротаракт Клуб Бургас, Интеракт Клуб Бургас, Ротари Клубове Ямбол, Сливен, Несебър, Поморие, Бургас-Пиргос, 
Бургас-Приморие, Созопол, Царево, София-Сити, Карнобат и Айтос

Помощ за социални и 
образователни институции

Подкрепа за музеите на Бургас

В периода 1995–2004 г. РК Бургас осъществява 
няколко проекта за реконструкция на Дома за деца 
и юноши “Ал. Георгиев-Коджакафалията” чрез Ма-
чинг грант и дарения от РК Плимут, Леккеркерк и 
Шаде на обща стойност $ 50 300, 50 000 евро и 8000 
паунда. Изцяло реконструирани са II и III  етаж на 
Дома. С РК Ексмът се осигури компютърна зала в 
СОУ “Св. Кл. Охридски”, а чрез Кристин Дагуел за 
училища и социални заведения бяха осигурени 
над 200 компютъра, облекло и вещи от първа 
необходимост. 

През 2013 г. РК Бургас направи голямо дарение в 
Природонаучния музей в Бургас, като обнови изцяло 
експозицията „Минерали“, включително и с лично 
дарение на инж. Илко Бонев, президент на РК Бургас 
2012/13 г., като с негово съдействие Националният 
музей „Земята и хората“ дари на Бургаския музей 
гигантски кристал, акцент сред експонатите в зала 
„Минерали“.  
През 2015 г. трите Ротари клуба в Бургас се обединиха 
и събраха средства за откупката на редки видове 
фосили, спасени да не напуснат страната. 

Ротари клуб Бургас е учреден като един от първите в България на 14.02.1937 г. Възстановен е на 
4.10.1991 г. В своята дейност Ротари клуб Бургас следва принципите на Ротари за осигуряване 
на хуманитарна помощ преди всичко чрез организиране, координиране и реализиране на 
цялостни хуманитарни проекти в полза на хората от Бургас и региона. През първите петнадесет 
години след възстановяването си клубът насочва своите усилия основно към социалната сфера, 
както чрез осигуряване на медикаменти и оборудване за социални и здравни домове, така и чрез 
реконструкция и поддръжка. Активна дейност клубът развива и по отношение на образователните 
институции, както чрез подпомагане подобряването на образователната инфраструктура, така и 
чрез осъществяване на младежки образователни програми. Работи се активно и за развитие на 
местното музейно дело. Важен приоритет на клуба е развитието на клубната дейност, а формирането 
на лидери за Ротари се е превърнало в традиция.
На два пъти в своята история - за работата си през 2003/04 г. и 2005/06 г. Ротари клуб Бургас е 
получил престижната награда “Президентски цитат” на президентите на РИ за съответните години.
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Rotary Club of Bourgas-Pyrgos

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Спонсор на: Ротаракт клуб Бургас-Пиргос, Интеракт клуб Бургас-Пиргос 

Чартиран на  г., № в РИ 62292 хотел “Мираж”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Четвъртък, 18:00 ч.

Ротари клуб Бургас-Пиргос

Да дарим 
възможност

Конкурс за детска 
рисунка

RYLA семинар и 
Младежки обмен

Целта на проекта е да се подо-
брят средата и условията за 
реализация на децата в учи-
лищна възраст, организирани 
в клубна дейност по интереси 
и да им се осигурят по-големи 
възможности за изява.

Конкурсът на тема „Аз, моят 
град и морето” се организира 
ежегодно заедно с Община Бур-
гас и Общински детски ком-
плекс за деца от 6 до 19 години. 
Целта на конкурса е да възпи-
тава любов към родния град и 
морето като природно богат-
ство.

Организират се съвместно с 
Дистрикт 2482. Осигурява се 
възможност изявени млади 
хора да развият своите умения 
на лидери и съвестни граждани, 
да се запознаят с ценностите на 
Ротари. Чуждестранните участ-
ници в програмата Младежки 
обмен опознават и България.

Ротари клуб Бургас-Пиргос е сплотил хора 
на различна възраст и с различни професии, 
обединени от стремежа да съхраним и развиваме 
един успешен и ефективен клуб, който реализира 
устойчиви проекти в полза на обществото. Стре-
мим се да запазим функцията на клуба като място 
за личностно и професионално израстване на 
всеки един от членовете ни, както и на младите 
ни приятели от Ротаракт и Интеракт.
Клубът се стреми да работи активно по петте авенюта на служба: клубна служба, обществена служба, 
професионална служба, международна дейност и работа с новите поколения. 
Ние вярваме, че най-добрият начин да се постигне едно по-добро бъдеще е да се инвестира в 
младите хора. Затова основната мисия на Ротари клуб Бургас-Пиргос е да подкрепя млади таланти.
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www.rcbsprimorie.org
e-mail: club@rcbsprimorie.org

Rotary Club of Bourgas-Primorie

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Спортна площадка Изследване и картиране на 
изворните води

Най-успешен самостоятелен проект на Ротари 
клуба е изграждането на спортна площадка с шест 
фитнес уреда на открито в морската градина на 
град Бургас. Това се случи на 05.12.2008 тодина. 
Фитнес площадката бе дарена на Община Бургас 
и поради огромния интерес сред жителите на 
града, ръководството на Общината взе решение 
да изгради сходни площадки на различни места 
в града.

Проектът е свързан с изследване и оценка на 
качествата на водата и картирането на извор-
ните чешми на територията на Бургаска 
област. Целта на проекта е безопасното изпол-
зване на питейните водоизточници от на-
селението на територията на Бургаска област, 
както и популяризиране на неизвестни сред 
населението източници на води с добри и по-
лезни показатели за питейни и здравословни 
цели. 

Ротари клуб Бургас-Приморие следва основните 
цел на Ротари за служба на обществото. За 
постигане на своите цели ние развиваме и 
участваме в програми за развитие на здраве-
опазването, културата и образованието, мла-
дежки обмен, осигуряване на стипендии за 
обучение, организиране на семинари. 
В клуба са представени  значителна част от про-
фесиите по ротарианския класификатор, като всеки се стреми да прилага идеала за служба в своя 
личен, профисионален и обществен живот. 
Членовете ни участват активно в администрирането на Дистрикт 2482 и спомагат за утвърждаването 
на Ротари като обществено значима организация.
Ротари клуб Бургас-Приморие отговаря на изискванията за успешен и ефективен Ротари клуб, 
като изгражда млади лидери, поддържа младежките програми Ротаракт и  Интеракт, организира 
успешни и устойчиви проекти, поддържа Фондация Ротари и управлява прозрачно финансите си.

Чартиран на 23.03.2004 г., № в РИ 64856 хотел “Aква” - Бургас
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб Бургас-Приморие

http://www.rcbsprimorie.org
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www.rotary-varna.org
e-mail: rk_varna@abv.bg

Rotary Club of Varna

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Спонсор на: РК Добрич,  РК Шумен, РК Търговище, РК Силистра, РК Варна – Галатея, РК Варна – Евксиноград,  РК Елена 

Чартиран на 26.09.1935 г., № в РИ 29573 галерия “Актив”, ул. “Дунав” 5
Спонсор: РК Кавала
Седмична среща: Понеделник , 18:30 ч.

Ротари клуб Варна

Респиратор за недоносени 
бебета

Варна готви

РК „Варна“ дари респиратор за недоносени бебета 
на Специализираната болница по акушерство 
и гинекология „Проф. д-р Д. Стаматов“ в Деня 
на здрав-ния работник. Апаратът за изкуствена 
вентилация на новородени, който ще бъде 
използван в отделението по неонатология, е на 
стойност 7440 лв., като средствата са осигурени 
от на клуба и лични средства на ротарианците. 
Техниката е от най-модерен клас и е крайно 
необходима за нормалното функциониране на 
отделението.

Този проект е вдъхновен от темата на Световно 
универсално изложение ЕКСПО Милано 2015 
„Да изхраним планетата. Енергия за живот”. 
За първи път в центъра на това грандиозно 
събитие е поставена храната, като причина за 
проблемите на човечеството:
- Безопасност на храните и достъп до достатъчно 
количество храна;
- Околна среда, социална и икономическа 
стабилност на хранителната верига;
- Опазване на вкуса и културата на хранене;

Ротари клуб Варна е един от българските клубове, 
които имат история от преди Втроата световна 
война. Създаден през 1935 г. и е възстановен на 
10.06.1993 г, той е третият ротариански клуб 
в България. Клуб спонсор е РК Кавала. През 
септември 2010 г. отбеляза тържествено 75-
тата годишнина на ротарианското движение в 
град Варна.      
В клуба членуват хора с различни професии, доказани професионалисти в своята област, водени 
от безспорния лидер в клуба д-р Борис Корновски. Целите на Ротари са свързани с утвърждаване и 
подпомагане на личната служба в полза на обществото.
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e-mail: rcvarnagalatea@gmail.com

Rotary Club оf Varna-Galatea 

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Нов бус за децата от Карин дом 20 причини да се гордеем, че 
сме българи

Загрижени за децата със специални образо-
вателни потребности в областта, РК Варна-
Галатея осъществи проект по закупуване на 
специализиран нов бус за децата от Карин дом 
на стойност 30.000 евро.
Грантов проект заедно с приятелите от РК 
Кенсигтон, Лондон и с голямата лична помощ 
на г-н Иван Станчов.

Съвместният ни проект с РАК Варна стигна до 
хиляди граждани на Варна, а благодарение 
на големия интерес - и до хиляди граждани 
на България. Идеята на проекта беше популя-
ризация на едни от най-значимите открития на 
Българи, които са променили света. Избрахме 
20 от всички значими открития и изработихме 
пана, които обиколиха значими места в града, 
организирани като изложба. Идеята беше при-
позната и от клубове извън Варна, които приеха 
изложбата.

В продължение на тенденцията за разширяване 
на Ротари  общността във България, и в част-
ност във Варна, през май 2003 година със спон-
сорството на РК Варна беше създаден РК Варна-
Галатея .
Млад и амбициозен клуб, РК Варна-Галатея се 
инициира и осъществява многобройни проекти, 
някои от които са: 
- Грантов проект заедно с приятелите от РК Кенсигтон, Лондон - Дуоденскоп за МБАЛ ,,Св. Анна’’;
- Дарение на два кръста за храм ,,Св. св. Константин и Елена’’, гр. Одрин.
Задачите стоящи пред клуба са свързани с обединяването на сегашните и привличане на нови 
членове при спазване на принципа за по-голямо разнообразие на професионалната класификация, 
чартиерането през 2016 на нов Интеракт клуб Варна-Галатея и създаването на Ротаракт клуб. 
Активно участие в събитията, предвидени за 2017, когато Варна ще бъде Европейска младежка 
столица.

Чартиран на  19.05.2003 г., № в РИ 62217 ресторант “Акациите”
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Вторник, 18:30 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Варна – Галатея при ГПЧЕ “Йоан Екзарх” - Варна

Ротари клуб Варна-Галатея 



22

www.rotary-euxinograd.org
e-mail: president@ rotary-euxinograd.org

Rotary Club of Varna-Euxinograd

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чиста вода за   
30 училища 

Микробус на Дома за 
деца и младежи

Ежегодни средно-
школски награди

Проектът  е финансиран от Фон-
дация Ротари и е на стойност 
57 000 $, с участието на Ротари 
клубове от Япония, Германия и 
Англия, и включва доставка и 
монтиране на водофилтриращи 
устройства в 30 училища във  
Варна, както и кампания за пол-
зите от  питейна вода, проведена 
сред над 10 000 ученици.  

Дарение на Микробус на Дом 
за деца и младежи с умствени и 
физически увреждания “Йоан 
Златоуст” Варна  на стойност 
16 400 щатски долара като  изпъл-
нение на РК Варна-Евксиноград 
и английския РК Howden, с под-
крепата на Дистриктните фондове 
на Д-2482 България и Д-1270 
Англия.

Проектът е традиция на клуба  
от  2008 година,  с която се наг-
раждават изявени средношкол-
ци, постигнали високи резултати 
в международни и национални 
състезания, конкурси и олимпи-
ади в областта на обществените,  
хуманитарните, природо-матема-
тическите, естествените науки, из-
куството и техниката.

Фундамент в развитието на клуба е поддържането на активна клубна и проектна дейност с цел 
постигане на реални резултати и привличане на още повече активни членове.
Основните насоки за осъществяване на клубната страгия следват Петте авенюта на служба на 
Ротари Интернешънъл и се изразяват в:
- Насърчаване на създаването на познанства като възможност за служба на обществото и извършване 
на полезна дейност;
- Създаване и налагане на високи етични стандарти в бизнеса и професиите, признанието за зна-
чимостта на всяко занятие, както и стремежа да се защитава доброто име на професиите;           - 
Подпомагане и насърчаване на младите поколения в Ротари.
РК Варна-Евксиноград е единственият между клубовете в България,  избран   за участник в 
програмата на Ротари Интернешънъл “Innovative and Flexible Rotary Club pilot” за 2 ротариански 
години 2015/2016 и 2016/ 2017 г,  получавайки с това  възможността да въведе и изпробва в 
практиката нови правила за работа на Ротари клуб, които ако бъдат одобрени от Законодателния 
съвет на Ротари Интернешънъл да бъдат въведени като стандартни правила за в бъдеще за цялата 
Ротарианската общност.

Чартиран на 21.08.2007 г., № в РИ 77008 хотел “Сплендид”
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Вторник, 18:30 ч.

Спонсор на: Ротари клуб Провадия, Ротаракт клуб Варна-Евксиноград, Интеракт клуб Варна-Евксиноград 

Ротари клуб Варна-Евксиноград

http://www.rotary-euxinograd.org
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Rotary Club of Veliko Tarnovo

www.rotaryvt.org
e-mail: office@rotaryvt.org

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Вечният огън на паметника 
„Майка България”

За младите поколения и  
талантливите деца на града

Проектът е реализиран през 2001 г. от учреди-
телите на РК Велико Търново.
Като символични елементи са използвани 
изображенията на лавров венец и два кръста от 
българския царски орден „За храброст”. Има и 
два надписа: „Българио, за тебе те умряха…” от 
стихотворението на Иван Вазов. Целта е чрез 
изграждането и поддържането на „вечният огън” 
на паметника „Майка България”, символично 
да поддържаме пламъка на българския дух за 
поколенията. 

РК Велико Търново оказва постояна подкрепа 
на младите поколения и талантливите деца на 
града. Съвместно и чрез  младежките програми 
Ротаракт и Интеракт клубовете - осъществяваме 
и реализираме успешно, различни  проекти по 
основните направления по програмата на Ротари 
интернешънъл, както и малки, но значими за 
гради ни проекти.
Ежегодно се връчват стипендии на талатливи 
деца, показали  добри резултати на национални 
и международни олимпиади и състезания. 

Ротари клуб Велико Търново е чартиран на 
13 ноември 1938 година в Дома на Армията на 
площад  „Майка България” в град Велико Тър-
ново.
След принудителното прекратяване на своята 
дейност през 1941г и 60 години по-късно - на 
30.11.2001 г. клубът възкръсва и възобновява 
ползотворната си дейност.
Клубът започва активно да се занимава с хуманитарна и благотоврителна дейност, както и с 
реализацията на множество социални и обществени проекти. Със своята активна дейност членовете 
издигат  клуба до най-значимият „сървис клуб” в града, с изключително влияние в общественият и 
културен живот на Велико Търново. 
РК Велико Търново спонсорира и чартира и двете младежки програми  - Ротаракт клуб  Велико 
Търново и Интеракт клуб Велико Търново, като активно насърчава и подкрепя в реализацията на 
проектите  младото поколение. 

Ротари клуб Велико Търново

Чартиран на 13.11.1938 г., № в РИ 56859 хотел “Панорама”
Спонсор: РК Габрово
Седмична среща: Четвъртък, 18:30 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Велико Търново, Ротаракт клуб Велико Търново

http://www.rotaryvt.org
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e-mail: rotary_velingrad@abv.bg

Rotary Club of Velingrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Обучение на млади хора Награди за талантливи деца на 
Велинград

Ротари клуб Велинград съвместно с Ротари клуб 
Окстед и НПО Ракитово работим по мечинг 
гранд проект за обучение на млади хора м/у 
17 и 27 години с цел да се даде възможност за 
намиране на работа. Проектът е 3-годишен 
и е на стойност 35 000 щ.д., като клубът ни се 
включи с 300 щ.д. Всяка година се правят по три 
обучения. Проектът се прие с голям интерес от 
работодателите и кандидатите за работа, затова 
всички от клуба сме удоволетворени и 
работим с удоволствие.

Чрез приятелството да служим на обществото 
- това е една от основните цели на Ротари 
клуб Велинград, каза Боряна Белухова пред 
присъстващите в конферентната зала на хотел 
“Олимп” на 2 март 2010 г. 
Поводът за събирането на ротаринците бяха 
традиционните парични награди и грамоти, 
които те дават всяка година на талантливи деца 
от Велинград.

Ротари клуб Велинград бе създаден от членове 
запленени от идеите на Ротари и затова и сега 
се стремим да работим като следваме целите на 
организацията.     
Следваме план съобразен с календара на 
Ротари, а той изобилства от срещи културни 
мероприятия и развлечения,  с което правим 
живота на клуба интересен.    
Стремим се да утвърждаваме същността и целостта на клуба.      
Развиваме проекти със социална значимост, за да имаме повече чуваемост сред съгражданите ни. 
Привличаме нови членове.            
Имаме силна връзка с побратимени клубове от Англия и Черна гора.

Чартиран на 25.06.2006 г., № в РИ 73463 хотел “Олимп”
Спонсор: РК Пазарджик
Седмична среща: Вторник, 19:30 ч.

Ротари клуб Велинград
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Rotary Club of Vidin

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Изграждане на 
Социално-просветен център

Хуманен жест към хората с 
уврежания

Проектът на РК Видин СПЦ е завършен изцяло, като 
включва изграждане на помещения за персонала, 
кухненски блок, лекарски и зъболекарски кабинети, 
неделно училище, складови помещения... Това стана 
възможно с помощта на Община Видин и Фондация 
Ротари чрез съвместен е-Мачинг грант заедно с 
РК Латроп, Калифорния, САЩ, на който  се дължи 
обзавеждането на кухненския блок, разливна кухня 
и столова на стойност около 15 000 щ. д. Комплексът 
е обявявен за манастир от българския патриарх 
Максим.

Този проект е насочен към образованието и 
хората с увреждания. Съвместно с община Лозана, 
Швейцария, и Асоциация „Мария Кюри” вече 
трета година даряваме компютри и лаптопи на 
социалнослаби, хора с увреждания и училища.  
Обхванахме организациите на хората с увреждания, 
ромската организация ДРОМ, както и част от учили-
щата. Целта на проекта е да се създават условия за 
повишаване на квалификацията на хората с по-ниски 
материални възможности, както и формиране на 
интерес у децата към информационните технологии.

Ротари клуб Видин се стреми да бъде достойна 
част от голямото ротарианско семейство. Осъ-
ществявайки редица значими проекти, той е на 
път да промени в положителна посока живота на 
редица жители на региона ни. Граничейки с две 
държави се стреми към активно международно 
сътрудничество, побратимявайки се с клубове 
от Румъния и Сърбия с цел осъществяване 
съвместни проекти. Съществен е приноса му по най-големия проект на Ротари – Ликвидирането на 
полиомиелита в света. Клубът е първият в България, чиито членове са 100%  носители на отличието 
Пол Харис Фелоу.

Чартиран на 20.07.1998 г., № в РИ 51357 ресторант “Нешев”
Спонсор: РК Хасково
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Видин

Ротари клуб Видин
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Rotary Club of Vratza

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на  13.11.2001 г., № в РИ 56796 ресторант “Хемус 
Спонсор: РК София
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Враца

Кампания “Мартeничка“ Помощ на Мизия

Ротаракт клуб Враца реализира с голям 
успех проект “Мартеничка” по повод 1 
март. Кампанията  имаше благотворителен 
характер и целеше събиране на средства чрез 
продажба на мартеници, като събраните  
пари бяха  дарени на Дом за деца лишени от 
родителска грижа “Асен Златаров” и звено 
“Майка и бебе” във Враца.

РК Враца взе решение за подпомагане на хората 
в Мизия след катастрофалното наводнене. 
Водени от благородните каузи за служба, 
членовете на клуба събраха над 3000 лв. 
Инициативата прегърнаха и приятелите от 
Ротари клуб Монтана, които събраха 1000 лв. 
Така бяха закупени стоки от първа необходимост 
за пенсионери и други бедстващи жители в 
града.

28 хил. лв. са дарили под различна форма членовете на Ротари клуб Враца само за миналата година 
за различни инизиативи и организации от врачанско. Новото и старото ръководство представиха 
днес част от работата си през изминалата ротарианска година и плановете за настоящата. Годината 
на ротарианците започва на 1 юли и завършва на 30 юни. Сред по-мащабните инициативи, 
организирани и подпомогнати от клуба, са обновеният заслон до прохода Вратцата, ученическите 
спортни игри, подпомагането на Клуба на дейците на културата, дарения на Дом “Асен Златаров” 
Враца проект за преходно жилище, дарение за паметника на Васил Кънчов и др.    
Учредихме и дарихме първите две стипендии на името на нашия приятел Валери Вачев, за деца 
с високи постижения в областта на музиката. Стипендиите са по 500 лв. и ще се връчват веднъж 
годишно.
От тази година Ротари клуб Враца предвижда още две стипендии за деца с постижения в науката и 
обучението. Децата ще получават ежемесечно по 50 лв. Така продължаваме традицията за издръжка 
на трудолюбиви и надарени деца. В продължение на 15 години с такава стипендия е Петрослав от 
Враца, докато завърши Музикалната академия в Пловдив.
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Rotary Club of Gabrovo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Фасадно осветление 
на храм

Параклис „Св. ВМЧ 
Пантелеймон“

Асамблея знамена 
на вр. Свети Никола

Фасадно художествено освет-
ление на храм  „Успение Бого-
родично“, дарение за габровци 
по случай Великден 2005 годи-
на. 
Иновативната за времето си 
реализация, която  подчертава 
достолепието на този паметник 
на културата, е осъществена със 
сумата от 14 400 лв.

Изграден беше параклис „Све-
ти ВМЧ Пантелеймон“ към 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, отк-
рит и осветен от Търновския 
митрополит в присъствието на РК 
Габрово. 
Последва дарение за болницата - 
медицинска техника, консумативи 
и материали на стойност 1 400 
000  лв. с помощта на шест Ротари  
клуба от САЩ .

Началото на този проект бе 
поставено в 2011 година с пос-
тавянето на морена в знак на 
дълбока почит към бойците, 
взели участие в августовските 
боеве 1877 г. на Шипка. След 
това се изгражда  асамблея от 
десет знамена на страните  уча-
стници в Шипченските боеве. 
Проектът продължава своето 
развитие…

Ротари клуб Габрово е регистриран с решение на 
Окръжен съд от 22.06.1993 г. Това го прави един 
от най-старите клубове  в България.  До 2016 г. 
са членували 84 приятели. Единайсет членове 
на клуба са носители на отличието Пол Харис 
Фелоу.
Спонсор на клуба е Ротари клуб Пловдив.
Клубът поддържа активни връзки  с  всички 
бъл-гарски клубове, както и с клубове от САЩ, Германия, Австрия, Гърция, Русия.  Габровци са 
спонсори на клубовете в Севлиево, Троян, Велико Търново, Горна Оряховица.
Поддържането на младежките програми на Ротари позволява пълноценно да се поддържа 
динамиката и добрите резултати в клубната дейност. Обхванати са всички пет направления на 
Ротари Интернешънъл.
Ротари клуб Габрово е първият измежду клубовете в България със свой собствен химн, с текст на 
Божидар Стойков и композитор Хари Богданов.

Чартиран на 25.03.1995 г., № в РИ 30651 ресторант „Мол Габрово“
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Вторник, 18:00 ч.

Спонсор на: РК Троян, РК Севлиево, РК Горна Оряховица, РК Велико Търново, РАК Габрово, ИАК Габрово

Ротари клуб Габрово
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Rotary Club of Gorna Oriahovitza-Liaskovetz

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Подкрепа за талантливите деца 
на Горна Оряховица и Лясковец

Да съхраним историческата си 
памет

Повече от 10 години проектът финансово стимулира 
изявени млади дарования от двете общини, отличили 
се в национални и международни надпревари в 
областта на образованието и науката, културата и 
изкуствата. Броят на стипендиантите надхвърля 200, 
подкрепени от клуба с над 70 000 лв. В този проект 
вече е включено и осигуряването на награда от 1000 
лв. за победител във вокалния конкурс „Нова музика“. 
На ротарианска подкрепа се радва и СК „Моделист“, в 
който децата добиват умения и сръчности в авио- и 
ракетомоделизма.

За времето от чартирането ни досега са реставрира-
ни и художествено осветени паметниците на Ге-
орги Измирлиев и Никола Петров. Възстановен е 
барелефът на княз Александър Батенберг на първия 
мемориал, посветен на Освобождението, намиращ се 
на мост край с. Първомайци. 
Със съдействието на Община Горна Оряховица е 
издигната възпоменателна плоча на спасителката на 
града Елена Грънчарова. Спонсорирани са и няколко 
книги на историческа тематика от миналото на 
региона.

Ротари клуб Горна Оряховица-Лясковец е на-
следник на един от най-старите български 
клубове, основан през 1937 година. След въз-
становяването си през 2004 г. клубът дейно 
участва в живота на Ротари, както и в процесите, 
формиращи местната общност. Многобройни са 
проектите, реализирани от горнооряховските и 
лясковските ротарианци: подкрепа на млади та-
ланти от двете общини; възстановяване на исторически забележителности; изграждане на детски 
площадки; здравна профилактика; спонсорство на книги; включване в граждански инициативи 
в полза на обществото. Разбира се, не остава по-назад и неформалният клубен живот: срещи, 
празненства, балове, спортни надпревари, в които укрепва ротарианското приятелство.

Чартиран на 10.12.2004 г., № в РИ 67178 хотел-ресторант “Тиролия“
Спонсор: РК Габрово
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Горна Оряховица - Лясковец
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e-mail: rotary_gd@abv.bg

Rotary Club of Gotse Delchev

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

И ний сме дали нещо 
на света

Превенция на 
диабета

Майчино и детско 
здраве

РК Гоце Делчев отбелязва 
Деня на народните будители, 
1 ноември, с конкурс между 
учениците от I до XII клас в 
училищата от Благоевградска 
област. Конкурсът има за цел 
да възпитава младото поколе-
ние в дух на родолюбие, ис-
торическа и родова памет, 
национална принадлежност и 
самочувствие.

Със съдействието на Нацио-
налната асоциация по диабет 
при деца и млади хора в Гоце 
Делчев бяха изследвани 2800 
ученици. 
Кампанията завърши с образо-
вателната лекция „Диабетът и 
аз“ с родители и ученици. Тя 
провокира оживена дискусия 
за здравословния начин на жи-
вот.

По повод Деня на родилната 
помощ, 21 януария, Ротари 
клубът подари на Родилното 
отделение в МБАЛ „Иван 
Скендеров“, гр. Гоце Делчев 
модерно родилно легло. Даре-
нието заедно с осигурените 
преди това перфузор-помпи и 
хирургичен инструментариум 
ще служат за осигуряване на 
по-добра медицинска помощ. 

Ротари клуб Гоце Делчев обединява бизнесмени 
и професионалисти, които насърчават високите 
етични норми във всички професии и спомагат 
за изграждането на добрата воля и мира по 
света. Чрез своята безкористна служба клубът 
се стреми да направи света (в частност нашия 
регион) по-добро място за живеене. В клуба 
членуват 25 ротарианци, 10 от които са жени. 
Всички те са обединение от каузите на Ротари и са мотивирани преди всичко да бъдат дар за света. 
Професионалното разнообразие оживява социалната атмосфера в клуба и е богат източник на 
професионален опит при изпълнението на клубните проекти клубът спонсорира, подкрепя и 
напътства Интеракт и възпитава в лидерство и отговорно гражданско самосъзнание.

Чартиран на 16.12.2008 г., № в РИ 80993 Хотел – ресторант „Барото“ 
Спонсор: РК Банско - Разлог
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб 

Ротари клуб - Гоце Делчев
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e-mail: rotarydimitrovgrad@gmail.com 

Rotary Club of Dimitrovgrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Дари живот Чешма в градския 
парк

Децата на 
Димитровград

Ежегодно на Благовещение 
клубът организира благотво-
рителен бал. Тази година наби-
рахме средства за закупуване на 
медицинска апаратура, кувьоз 
за недоносени деца, автома-
тизирано родилно легло за 
нуждите на отделението по 
Акушерство и гинекология на 
МБАЛ „Света Екатерина” в Ди-
митровград.

На един от традиционните ба-
лове на Благовещение беше 
решено набраните средства да 
бъдат вложение в изграждане 
тона обществена чешма в един 
от парковете на града. Идеята 
стана реалност и вече готовата 
чешма е разположена между 
жп гарата и автогарата.

Традиция стана РК Димитров-
град да организира и провежда 
благотворителни балове. 
Със средствата от последния 
бал успя да се реализира про-
ектът на клуба да се изгради и 
пре-достави за стопанисване 
от Община Димитровград на 
детска площадка за деца до 
шест години.

Ротари клуб Димитровград е създаден през 
ноември 1999 г. и е утвърден за редовен член на 
Ротари Интернешънъл на 23.11.2001 г.  на чартър-
на церемония в Резиденция Бояна. Носители на 
отличието Пол Харис Фелоу са седем ротарианци.
През годините на своето съществуване Ротари клуб 
Димитровград осъществи редица проекти, като:
1. Изграждане на рампа за инвалиди пред Районен 
съд Димитровград, Дирекция “Бюро по труда”, отдел „Приходи” на Община Димитровград;
2. Дарение на кувьоз за МБАЛ „Света Екатерина” Диитровград;
3. Изграждане на чешма в един от парковете в града;
4. Изграждане на детска плащадка;
5. Изграждане на паметник на Апостол Карамитев – общинския драматичен театър носи името на 
изтъкнатия български актьор;
Основни дарителски акции на клуба са Коледният бал и Благотворителният бал на Благовещение.

Чартиран на 23.11.2001 г., № в РИ 56901 комплекс „Планета Пайнер”
Спонсор: РК Кърджали
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт Димитровград

Ротари клуб Димитровград
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e-mail: rotari_dobrich@abv. bg

Rotary Club of Dobrich

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Инвестиция в бъдещето Приятелството като подадена 
ръка 

От няколко години нашата благотворителна 
мисия е насочена към образованието на подраст-
ващите. В началото  оборудвахме интерактивна 
класна стая в Регионална библиотека „Дора 
Габе“. После дарихме интерактивни дъски на 
училищата “Христо Ботев”, “Димитър Талев”, 
“Панайот Волов”, Математическа гимназия.  
През тази година предстои закупуването на 
интерактивни дъски за още пет училища.

Особено показателна е дарителската кампания, 
която организирахме след природното бедствие, 
сполетяло града  ни през  юли  2014 г. Всички 
средства бяха насочени за предотвратяване на 
щетите от наводнението. 30 000 лв. бяха ин-
вестирани в легла, матраци, шкафове, завеси  
за две детски градини. Част от средствата дой-
доха  както от Ротари клубове от България, така 
и от Дистрикта.

Последните две години са белязани с усилената благотворителна дейност на Ротари клуб Добрич. 
Най-значима беше дарителската  кампания след природното бедствие, сполетяло града  ни през  
юли  2014 г. Всички средства бяха насочени  за предотвратяване щетите от наводнението. Те бяха 
инвестирани  в легла, матраци, шкафове, завеси и други пособия за две детски градини.  
От няколко години нашата благотворителна мисия е насочена към подрастващите. 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 активното им участие в самия обучителен  процес. Подобни практики не са новост 
в европейските страни. 
Други наши ангажименти са организирането и провеждането на конкурс за млади художници 
„Христо Господинов”, отпускане на стипендия за „Млад лекар”. Всяка година на Коледа подаряваме 
пакети с храна на хората с увреждания. Ако се разхождате в комплекс Старият Добрич по обяд, ще 
чуете камбаните  на часовниковата кула точно в дванайсет  часа.Поддръжката на часовника е дело 
на клуба. 

Чартиран на 14.06.1997 г., № в РИ 50288 “Жилфонд-инвест” ЕООД
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: РК Каварна

Ротари клуб Добрич
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e-mail: s_balinova@yahoo.com

Rotary Club of Dupnitza

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Кабинет за прием на деца в 
Спешен център Дупница

Урок по родолюбие

Проектът включва ремонт и оборудване на 
специализирана стая за деца в Спешния център 
в Дупница, който обслужва 6 общини от региона 
и цели приемането на деца при нужда в отделно 
помещение, за да бъдат щадени от травмиращите 
психиката им общи тежки случаи, както и за 
да получават нужното внимание, диагностика 
и лечение. Такава детска стая се обособява за 
първи път в България (извън частните клиники 
и специализираните болници).

Проектът включва изготвяне и отпечатване 
на 5000 дипляни за учениците от основните 
училища с кратка и занимателна история на 
Дупница със заглавие „Градът от Сребърната 
долина“. В допълнение за 24 май бяха подарени 
по 10 портрета на български будители за всички 
учебни заведения, беше проведен конкурс за есе 
на тема „Моят роден град“. Комисия от експерти 
оцени творбите, а ротарианците осигуриха 
много и атрактивни награди за победителите и 
всички участници.

РК Дупница е първият клуб в Югозападна 
България и най-активната НПО на територията 
на община Дупница. Всички членове са доказани 
професионалисти и общественици, които заед-но 
работят в полза на местната общност и подпомагат 
глобалните проекти на Ротари по света чрез ФР. 
За 15 години клубът реализира десетки проекти в 
унисон с основните цели на Ротари Интернешънъл: 
двукратни профилактични прегледи за учениците от основните училища в общината; дарения на 
специализирана апаратура за Детско отделение на многопрофилната общинска болница; изготвяне и 
отпечатване на брошура с указания за реакция при различни бедствия за децата от I-V клас; спортни 
междуучилищни състезания с цел насърчаване на учениците да спортуват за здраве; изграждане на две 
чешми; логистика при пренасяне на дарение от 20 000 тома книги за читалищната библиотека и мн. 
други. Спонсорираният от местните ротарианци Ротаракт клуб  реализира много проекти и инициативи 
с фокус проблемите на младите хора от общината.

Чартиран на 13.04.2001 г., № в РИ 55298 ресторант “Рилена“
Спонсор: РК София
Седмична среща: Четвъртък, 19:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт клуб Дупница

Ротари клуб Дупница
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e-mail: rotary.elena@gmail.com

Rotary Club of Elena

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Да съхраним историята на Елена Ротариански уикенд на лова и 
отмората

Този проект има за цел да се преиздадат стари 
книги, описващи историята на града, да се 
направят паметници на бележити еленчани и 
се по-пуляризира историята на града като цяло. 
Това е малък принос на ротарианците в па-
триотичното възпитание на младите хора.

Много атрактивен клубен проект  е Ротарианс-
кият уикенд на лова и отмората в Еленския 
балкан. 
Основната цел на инициативата е опознаване-
то и сприятеляването на РК Елена с членове на 
други Ротари клубове.

Денят 11 септември избраха еленските 
ротарианци за официалната церемония по 
присъединяването си към голямото ротарианско 
семейство. 
Членовете на Ротари клуб Елена, отстоявайки 
принципите на добронамереност, толерантност 
и смиреност, издигнаха и затвърдиха Ротари като 
организация, не само пред местната общност а и 
пред всички гости и приятели на клуба. Клубът успешно развива обществени и социални дейности, 
насърчава и изгражда както клубни лидери така и достойни граждани на град Елена и на България. 
Още като предварителен Ротари клуб, еленчани организираха за броени месеци няколко 
инициативи. В навечерието на Коледа, на благотворителен бал под мотото „Децата на Елена”, 
събраха 4312 лв. Парите предоставиха на детските градини в Елена, Константин, Майско, Беброво, 
Палици и Каменари. За Коледните празници еленските ротарианци дариха храни на Дома за деца 
в с.Илаков рът, спонсорираха изяви на детски състави.

Чартиран на 27.06.2011 г., № в РИ 84009 комплекс “Тихия кът”
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт Елена

Ротари клуб Елена
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e-mail: rotary_zlatograd@mail.bg

Rotary Club of Zlatograd

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 08.02.2005 г., № в РИ 67914 ресторант  ”Александрови къщи”
Спонсор: РК Смолян
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Златоград

Помощ за читалище в Неделино Спортен празник в база Ягнево

Клубът е дарил средства за закупуване на 
синтезатор за нуждите на читалището в гр. 
Неделино, закупуване на апарат за МБАЛ 
Златоград, подпомагане на нуждаещи се деца 
в затруднения, дарения за църквата в гр. 
Неделино, дарения във връзка с наводненията в 
гр. Смолян

По случай 5-годишения юбилей от чартирането 
на клуба, ежегодно се  провежда спортен празник 
в база Ягнево.

Първата среща по повод учредяването на Ротари 
Клуб  Златоград се провежда на 18 януари 2005 
година. Официалното чартиране на Ротари 
Клуб Златоград се състои на 26.02.2005 година. 
Чартирането се извършва с голямата помощ 
и подкрепа на спонсор клуба Ротари Клуб 
Смолян. Първия избран президент на Ротари 
Клуб – Златоград е Влади Гиритлиев – чартър 
президент. За елект-президент е избран Александър Митушев. По време на официалното честване 
по повод чартирането на клуба, в същия ден се открива и  паметна чешма, изградена от Ротари 
Клуб – Златоград-Неделино.           
Извършени са дарения за закупуване на синтезатор за нуждите на читалището в гр. Неделино, 
закупуване на апарат за МБАЛ Златоград, подпомагане на нуждаещи се деца в затруднения, 
дарения за църквата в гр. Неделино, дарения във връзка с наводненията в гр. Смолян
Ремонт на спортна площадка, дарение на СОУ „Антим I” по повод 50-годишнина.
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www.rotary-kavarna.com
e-mail: kavarna_rotary2005@abv.bg

Rotary Club of Kavarna

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Турнир по спорни 
танци

Очен скрининг Спортна прощадка 
на открито 

Инициативата по спорни тан-
ци за купата на РК Каварна е с 
осемгодишна история. Той се 
провежда в началото на всяко 
лято, 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.

Проектът на РК Каварна за 
очен скрининг се прави от две 
години. Превенцията на очното 
здраве при деца от първи до 
четвърти клас ще се прави през 
три години, като това ще даде 
възможност децата два пъти 
да бъдат прегледани още в 
началния курс.

Фитнесът на открито е забав-
но и полезно занимание. По-
строяването на новата спортна 
площадка се осъществи съвме-
стно с кмета на Община Ка-
варна и вече има множество 
почитатели, защото освен фи-
зическо, носи и много емо-
ционално удовлетворение. 

Ротари клуб Каварна развива идеята за служба 
на обществото като организация на бизнесмени 
и специалисти, които осигуряват хуманитарна 
помощ. Членовете му се стремят да създават 
познанства като възможност да бъдат полезни 
и да служат. В клуба се поддържат високите 
етични норми в професионалното признание, 
както и стремежът на всеки ротарианец да 
защитава името на своята професия и да служи на общността. Ротари клуб Каварна има ежегоден 
принос към Фондация Ротари с вноски за ПолиоПлюс. В клуба цари невероятна приятелска 
атмосфера, която укрепва в съвместни празници, екскурзии, срещи с външни лектори. Признава се 
значимостта на всяко полезно мероприятие. Подкрепя се международното разбирателство и мирът 
чрез приятелство.

Чартиран на 18.01.2005 г., № в РИ 67674 парк-хотел “Отдих”
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Каварна

http://www.rotary-kavarna.com
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www.rotarykazanlak.alle.bg
e-mail: rotary.kazanlak@abv.bg

Rotary Club of Kazanlak

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Велопразник Фонд Даровити деца                                                 Фотоконкурс 
“Човекът до мен”

През последните 5 години над 70 
хиляди лева  са събраните сред-
ства във „Фонд за подкрепа на  
даровити деца“, чрез който РК 
Казанлък подпомогна стотици 
млади пианисти, математици, 
физици, художници, спортисти 
и др. за участия в международни 
конкурси състезания и фестива-
ли. 

Стотици малчугани от първи до 
осми клас от Казанлък, в навече-
рието Деня на детето се включват 
в организирания от Ротари клуб 
Казанлък и Инер Уийл клуб Ка-
занлък велопразник. Всички уча-
стници са обединени от идеята  за 
активен спорт и феърплей, което е 
част от мисията на Ротари.

Фотографският конкурс „Човекът 
до мен“ има вече 8-годишна ис-
тория, като до момента са участ-
вали 1602 автори от цялата страна 
с 4629 творби. 
Темата е близка до идеите, целите 
и съпричастността на Ротари най-
вече към човека. Ротари клуб 
Казанлък е учредил специална на-
града.

Ротари клуб Казанлък вече 20 години е част 
от  глобалното семейство на Ротари Интерне-
шънъл. През тези години членовете на клуба  
изграждиха една истинска атмосфера на  прия-
телство  и реална  служба на обществото. Рота-
ри клуб Казанлък е съпричастен с редица об-
ществени, инфраструктурни и хуманитарни 
проекти в региона.
Нашата основна насоченост е работата с младото поколение,  талантливите деца на Казанлък. 
Развиваме редица проекти, свързани с образованието и спорта. Името на Ротари клуб Казанлък 
е свързано с постиженията на стотици деца в национални и международни изяви - децата на 
Казанлък и бъдещето на България. 
Ротари клуб Казанлък е балансиран с личности от различни професионални сфери, които имат 
богат опит  и  ясна визия за  бъдещите си обществени ангажименти за безкористна служба.

Чартиран на  08.03.1999 г., № в РИ 51812                               ресторант  “Казанлък”, пл. “Севтополис”
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Казанлък

http://www.rotarykazanlak.alle.bg
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Rotary Club of Karlovo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Паметник Евлогий и 
Христо Георгиеви

Награди “Евлогий и 
Христо Георгиеви”

Великден за всяко 
дете

През 2013 година РК Карлово 
поде инициативата за възкре-
сяване паметта на своите съг-
раждани Евлогий и Христо 
Георгиеви. Двамата братя са 
най-богатите българи, най-
успелите предприемачи и бан-
кери в родната история и не на 
последно място те се нареждат 
сред най-щедрите меценати в 
европейската история.

През 2014 година РК Карлово 
учредява Награди “Евлогий и 
Христо Георгиеви” за принос към 
българското общество в областта 
на образованието, дарителството 
и бизнеса”. Целта е да се насърчи  
връщането на обществото към 
ценностите на бизнес успеха по 
почтен път, доброто образование, 
солидарността и обществената ми-
сия и отговорност.

В навечерието на Великден РК 
Карлово дари своите съграждани 
с огромно великденско яйце, 
стартира благородната си инициа-
тива „Великден за всяко дете”. 
Изрисуваното яйце е по идея на 
президента на РК Карлово и е дело 
на художника Мирослав Асенов. 
Поставено в парка пред стадион „В. 
Левски”, то е „символ на красотата, 
доброто и вечното съзидание”

Основан на 5 септември 2006 година, от 
създаването си клубът е символ на приятелство 
и безкористната служба, основани на взаимно 
доверие и вяра в добрите и благородни пориви 
и стремежи у човека. Към 2016 година клубът 
се състои от 15 души. Членството в Ротари ни 
прави добри граждани на общността, в която 
живеем, и е възможност да дадем своя принос за 
доброто възпитание на младите хора в нашата община и в страната ни, за да могат те, осъзнавайки 
собствената си идентичност, да се изградят като личности със самочувствие на граждани на света.

Чартиран на 05.09.2006 г., № в РИ 73985 ресторант  ” Карлово ”
Спонсор: РК Пирдоп
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Ротари клуб Карлово
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www.karnobat.rotarydistrict2482.org

Rotary Club of Karnobat

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Историческа книга         
“Карнобат през вековете“

Център за социална интеграция 
и рехабилитация „Св. Ана“

По идея на РК Карнобат, научен колектив с 
ръководител доцент доктор Димчо Момчилов, 
написа книга за историята на града. Книгата 
е луксозно, черно-бяло издание с отделна 
билиографска справка.

Трайно партньорство между РК Карнобат 
и Центъра за социална интеграция и 
рехабилитация „Света Ана“.    
Обезопасяване на детска площадка, закупуване 
на уреди за децата със специални потребности.

Ротари клуб Карнобат е създаден заедно с новия 
български дистрикт 2482 от група ентусиасти, 
водени от д-р Геоги Колев.    
В основата на дейноста на Ротари клуб Карнобат 
стои популяризирането на  на РИ като световна 
организация от лидери професионалисти, 
готови да служат безкористно на обществото. 
Чрез своите инициативи клубът спомага за 
създаване на безопасна среда за живеене и спорт, за запазване историята на града, мотивация и 
подпомагане на изявени младежи в тяхното обучение и професионална реализация.

Чартиран на 20.04.2008 г., № в РИ 78873 хотел “Парк”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Сряда, 18:30 ч.

Ротари клуб Карнобат

http://www.karnobat.rotarydistrict2482.org
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Rotary Club of Kozloduy-Augusta

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Град без агресия Не на дрогата Благотворителен 
Коледен бал

“Град без агресия” е проект с 
основен акцент: превенция на 
насилието сред децата и по-
драстващите; конкурс за ло-
го и мото на кампанията, по-
редица от обучения и срещи, 
провеждане на хепънинг и ле-
коатлетически крос за Меж-
дународния ден на приятелс-
твото на 9 юни.

“Град без дрога” - провеждане 
на лекоатлетически крос и 
концерт на открито на 26 юни,  
Международния ден за борба 
с наркоманиите; конкурс за 
изработване на лого. Кампа-
нията е реализирана съвместно 
с Община Козлодуй и е под-
крепена от училищата на тери-
торията на общината.

Ежегодният Коледен благотво-
рителен бал е част от инициа-
тивите, които включват съфи-
нансиране на второто издание 
на почти изчезналата книга 
„Пътят на Тридесет и шести 
пехотен козлодуйски полк 
през войните“, както и влагане 
на средствата от благотвори-
телния бал за социални домове.

Ротари клуб Козлодуй-Аугуста функционира в атомната столица на България. Поради компактната 
градоустройствена структура и професионалната свързаност членовете се познават не само много 
добре помежду си, но и от значителна част от населението. Те са лесно разпознаваеми и доста 
известни личности. Всеки има възможност директно да контактува с общинските и държавни те 
институции. Членовете на клуба участват в различни по своя характер местни събития. Налице 
са приятелски взаимоотношения. Благотворителността при бедствени случаи и за хора в нужда е 
осъзната от всички. Обръща се специално внимание на младото поколение чрез съвместни проекти 
с община Козлодуй и училищата. 
Клубната служба се фокусира върху засилване на приятелството и ефективно функциониране на 
клуба. Ротари клуб Козлодуй-Аугуста провежда активна политика на промотиране на социални 
и хуманитарни послания и информационни кампании, насочени към младото поколение. В 
последните години клубът съсредоточава усилията си в кампании за превенция на агресията, 
насилието и дрогата с основна цел намаляване и преодоляване на агресивното поведение сред 
децата и младите хора.

Чартиран на 07.12.2004 г., № в РИ 67179 Пиано бар (до пицария „La Rocha”)
Спонсор: РК Враца
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Ротари клуб Козлодуй-Аугуста
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www.rotarykardzhali.org
e-mail: secretary@rotarykardzhali.org

Rotary Club of Kardjali

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Училище за млади 
майки ДАР

Орфей - символът на 
клуба

В помощ на деца и 
майки

Проект на РK Кърджали през 2014-
15 година, съфинансиран от фонда 
на Дистрикт 2482. Целта на про-
екта е достъп до информация, чрез 
обучение и практически занятия 
на бременните, раждане и отгле-
ждане на бебето. Повишаване ин-
формираността за намаляване на 
усложнения, свързани с бремен-
ността, и превенция на карцинома 
на млечната жлеза.

През ротарианската 2003-04 
година стартира проект за въз-
становяване склуптурата на ми-
тичния тракийски певец Орфей и 
набиране  средства за нейното по-
вторно експониране. 
През следващата ротарианска го-
дина, ДГ Калчо Хинов преряза 
лентата на монумента, който бе 
поставен на входа на град Кърд-
жали.

Под мотото „Да дадем живот на 
мечтите, да намалим детската 
смъртност от 0 до 5 год.” през 
ротарианската 2008-09 г. се про-
веде дарителска кампания на 
РК Кърджали за даряване на съ-
временна медицинска техника на 
МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски”.
Заедно с Ротари клуб Бурса и 
приятеля Александър Елинов се 
осигуриха средства за два кувьоза.

Ротари клуб Кърджали е чартиран през 1996 г. 
Двадесет години всеотдайна работа за Ротари. 
Водени от съзнанието, че  светът ще стане по-хубаво 
място за живеене, РК Кърджали ежегодно си поставя 
цели и задачи в тази посока. Днес РК Кърджали е с 
изградени традиции и активно участие в местния 
обществен живот с отговорно отношение на членове-
те му към всички планирани дейностти.
Освен благотворителните инициативи в полза на обществото, турнири, състезания, семинари и обучения, 
посещения на клубове от страната и чужбина, РК Кърджали поставя акцент върху работата с ФР, работата с 
Интеракт и Ротаракт клубовете, на които е спонсор. Важен приоритет на клуба е подобряване публичния си 
имидж и подкрепа дейностите за взаимопомощ между отделните членове . За развитието на клуба , членове-
те се стремят към одобряване на клубната култура и финансова дисциплина следвайки една основна цел – 
разширяване приятелството с други клубове от страната и чужбина, безкористна служба в полза на общест-
вото и вярност към хуманните идеи на Ротари.

Чартиран на 01.10.1996 г., № в РИ 31884 хотел “Арпезос”
Спонсор: РК Смолян
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Кърджали, Ротаракт клуб Кърджали

Ротари клуб Кърджали

http://www.rotarykardzhali.org
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e-mail: rotary.kn@abv.bg

Rotary Club of Kyustendil

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чешма в Кюстендил Параклис в двора на болница

Паст дистрикт гуверньорът Красимир Ганчев и 
кметът Петър Паунов откриха обновената градска 
чешма в центъра на Кюстендил. 
Чешмата бе ремонтирана със средства на клуба. 
Почистен бе розовият мрамор, от който е изградена, 
бяха поставени чучури на фотоклетки, както и камера 
за видеонаблюдение.

Продиктувано от духовната потребност на хората, 
Ротари клуб Кюстендил подпомогна изграждането 
на параклис в двора на МБАЛ “Д-р Н. Василиев”. Там, 
в малката постройка, с икони, с чисто нов иконостас 
и с така необходимите за молитва свещи, упование и 
утеха ще търсят не само болните и техните близки, но 
и медицинските работници.

На 7 декември 2012 г. Ротари клуб Кюстендил 
тържествено отбеляза своята 10-годишнина. За 
кръглия юбилей клубът беше уважен от почти 
всичките си бивши членове, от гости от РК Венеция 
Местре – Италия и местния бизнес и администрация. 
Както подобава на рожден ден имаше подаръци - 
сувенири за всеки гост. На томбола бяха раздадени 
картини и коледни подаръци от името на клуба. 
Президентът нотариус Милена Миленкова припомни проектите, които в тези 10 години клубът осъществи: 
парклисът в двора на МБАЛ ”Н .Василиев”; велосипедната алея;  реновираната чешма от рядък розов 
мрамор част от архитектурния комплекс в центъра на града и др. В словото си тя изрази надеждата, че 
идеите, които генерират ротарианци в името на обществото, ще видят скорошни реализации. В този смисъл 
вицепрезидентът на РК Венеция Местре д-р Джанкарло Веско протегна ръка за приятелство между двата 
клуба, но и с предложение за бъдещи общи проекти. Като начало той отправи покана за ежегодната им среща- 
пикник, провеждана в първата седмица на месец октомври, на която се събират клубове от много страни. 

Чартиран на  13.12.2002 г., № в РИ 60624 хотел “Лазур 1”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб Кюстендил
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www.rotary-lovech.com
e-mail: rotary_lovech@abv.bg

Rotary Club of Lovetch

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Възстановяване на 
моста над река Осъм

Животът и делото на 
хан Тервел

Турнир по судоку

Проектът има за цел възста-
новяването на разрушен въ-
жен мост в град Ловеч, над 
река Осъм, който свързва 
централната градска част с 
парка Стратеш. Същият беше 
част от емоционалния свят на 
ловчалии преди години.

Проектът има за цел да систе-
матизира факти от живота и 
делото на хан Тервел, което 
е с много голямо значение за 
запазване на европейската ци-
вилизация. Клубът притежава 
изложба и спомага за продуци-
рането на исторически късо-
метражен филм.

Проектът има за цел органи-
зиране и провеждане  на наци-
онален турнир по СУДОКУ. 
Привличат се участници от 
всички възрасти. В близките 
години са записали имената 
си състезатели от световна ве-
личина. Създадена е органи-
зация за разширяване на тур-
нира в международен  план.

РК Ловеч е група от бизнесмени и специалисти, 
които с живота и делото си са свързани с град 
Ловеч. Нашите дейности се реализират основ-
но в насоките: Поддържане на културно-исто-
рическото и архитектурното наследство и под-
крепа на талантливи деца.
Това е свързано с  активната дейност на члено-
вете на клуба в проекти от местно и национално 
значение. Поддържаме топли приятелски отношения с по-голяма част от Ротари клубовете в 
страната. Подпомагаме дейността им и се радваме на приятелска подкрепа от тяхна страна. В резултат 
от нашата дейност са изградени спортни съоръжения, проектирани са мостове, възстановени са 
исторически паметници. Реализирани са филми и театрални постановки. Издадени са исторически 
книги. Организирани са национални изложби, турнири.  Всичко това сме направили заедно в името 
на един по-добър свят.

Чартиран на 27.05.2003 г., № в РИ 62296 ресторант “Драката”
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч.

Ротари клуб Ловеч

http://http://rotary-lovech.com
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Rotary Club of Lyubimets

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Водата – безценен 
дар и извор на живот

Ротари и младото 
поколение

Вярата в света и 
неговата цялост

Възстановена чешма в центъ-
ра на града и закупени и мон-
тирани четири броя нови 
чешми на детски спортни пло-
щадки. Съградихме тази чеш-
ма, защото всеизвестно е, че 
камъкът е по-траен от нас, а 
водата е вечна.

Покупка на мултимедийна и 
компютърна техника за деца 
със специални потребности. 
Дарени са парични средства 
на деца със здравословни про-
блеми в общината. Закупени и 
монтирани са пилони с наци-
оналния флаг във всички учи-
лища в Любимец. Дарени са 
спортни принадлежности.

Проектът включва покупка и 
монтаж на християнски кръст  
за купола на църква „Света 
Богородица“ в град Любимец. 
Средствата са събрани от чле-
новете на клуба и от благот-
ворителни инциативи.

Ротари клуб Любимец  е  млад като история 
клуб, но с много ентусиазирани и социално 
ангажирани членове, които с много енергия 
организират своите прояви в обществото и са 
съпричастни кьм инициативите на организа-
цията с идеална цел.
Ротари клуб Любимец поставя като приоритет 
работата с бьдещите поколения, разширяване
на хуманитарната си дейност и подобряване обществения имидж и информацията за Ротари. 
Основна цел на клуба е укрепване и неговото развитие, приемане на нови членове, съхраняване на 
клубните традиции, поддържане и развитие на приятелски отношения с клубовете в страната.

Чартиран на 18.03.2010 г., № в РИ 83000 ресторант “Боровете”
Спонсор: РК Свиленград
Седмична среща: Сряда, 18:00 ч.

Ротари клуб Любимец
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e-mail: rotary_mezdra@abv.bg

Rotary Club of Mezdra

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на  20.01.2009 г., № в РИ 81136 pесторант „Родина”
Спонсор: РК Враца
Седмична среща: Вторник, 18:00 ч.

Ротари клуб Мездра

Коледни дръвчета и празнична 
украса

105 кестена по случай 105 години 
Rotary International

В навечерието на Рождество Христово предва-
рителен Ротари клуб Мездра подари коледни 
дръвчета и празнична украса на десет училища 
и детски градини от града и селата, както и на 
детското отделение в общинската болница. Иде-
ята да зарадват най-малките се зароди спонтан-
но на една от редовните седмични сбирки. Ини-
циативата е осъществена със съдействието на 
Държавното лесничейство, което осигури без-
възмездно единайсет двуметрови дръвчета.

105 кестена засади РК Мездра в новата пешеходна 
алея на булевард „Ал. Стамболийски” по случай 
105 години от създаването на Ротари.   Верни на 
девиза „За безкористна служба на обществото”, 
представителите на най-голямата хуманитарна 
организация в света решиха да направят нещо 
полезно за родния си град, следвайки идеята на 
основателя Пол Харис да живеем в един по-добър 
свят. А какво по-хубаво от това в тази прекрасна 
алея да има дръвчета, които ще я направят още 
по-приятно място за разходка.

Ротари клуб Мездра е един от най-младите 
клубове в Дистрикта. Основан преди 
няколко години, доскоро беше със статут на 
предварителен клуб. С решение на Борда на 
Директорите на Ротари Интернешънъл от 
началото на т. г. той е приет за редовен член на 
най-голямата хуманитарна организация в света. 
В РK Мездра членуват амбициозни и отговорни 
лидери, експерти в своите професия, готови да служат на обществото и отдават своите знания и 
опит в името на един по добър свят.
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e-mail: rotaryclub_momchilgrad@abv.bg

Rotary Club of Momchilgrad 

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 20.11.2001 г., № в РИ 56894  хотелски комплекс “ Маказа”
Спонсор: РК Кърджали
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб Момчилград

Преплуване на 
Дарданелите

Майчино 
здравеопазване

Превенция на 
диабета

Всяка година на 30 август в Чанак 
Кале, Турция, се организира 
международно състезание за 
преплуване на Дарданелите, 
под патронажа на местния РК 
Чанак Кале. От две години (ап-
рил 2014 година) Ротари клуб 
Момчилград е побратимен с РK 
Чанак Кале. През 2014 г. бяхме 
гости на това международно 
състезание и празник.

РК Момчилград организира бла-
готворителна кампания, чиято 
цел е набиране на средства от ор-
ганизиции и граждани за заку-
пуване на медицинска техника и 
ремонт на част от отделенията. 
Така се закупи  нов гинекологичен 
стол и се направи ремонт на аку-
шеро-гинекологичното отделение 
на болницата.

Проектът е осъществен съвмес-
тно с Националната асоциация 
за превенция на диабета при 
деца и млади хора и стартира 
във всички училища на Мом-
чилград на 15.11.2015г. и ще 
продължи на етапи и през 2016 
година. Организицията по из-
следването на децата е поета 
изцяло от РК Момчилград.

Ротари клуб Момчилград се стреми да развива 
социални и обществени дейности, към издигане 
обществената значимост на членството в Ротари. 
Членовете на Ротари клуб Момчилград работят за 
повишаване на клубната култура; съхранението 
и развитието на клубните традиции чрез орга-
низиране на срещи, празници, пътувания с 
цел опознаване история, традиции и нрави; 
поддържане и развитие на отношенията с побратимените Ротари клубове.
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e-mail: rumen.tsenov@gmail.com

Rotary Club of Montana

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Спонсор на: Ротари клуб Берковица

Електрическо родилно легло и 
реанимационна маса

Нови детски площадки в 
Монтана

Проектът включва осигуряване на електрическо 
родилно легло и реанимационна маса по 
последните стандарти в АГ отделението на 
болницата в Монтана. Дарението на стойност 
15 000 лв. е част от инициативите на Ротари, 
които в национален план са фокусирани върху 
грижата за майчиното и детско здраве. Новото 
родилно легло е многофункционално, като освен 
за раждане в зала то може да бъде използвано за 
транспортиране и реанимация на родилки.

Съоръженията за игра и забавления на хлапетата 
са в парка край черквата “Св. св. Кирил и Методий”, 
известен като Попската градина, в Слънчевата 
градина и в ж.к. “Младост-1”. В изграждането 
на площадките са инвестирани 70 100 лева. В 
изграждането на част от съоръженията се включи 
и РК  Монтана, който организира благотворителен 
бал за събиране на средства под мотото “Бъди дар 
за Монтана”. 

В Ротари клуб Монтана ние споделяме помежду 
си свои идеи, обменяме мисли. Зараждат се 
приятелства, които са извън преките ни профе-
сионални контакти. Сближава ни общото же-
лание да помогнем на обществото, на града ни. 
Основният девиз на ротарианството е „Служба 
на обществото“. Идеята да се помага от хуманни 
подбуди е стара колкото света. Винаги е имало 
хора, които искат да работят за общото благо. Днес Ротари клуб Монтана е едно от малкото 
сдружения в града ни, които продължават да работят в тази насока. Силата на Ротари организацията 
е в традицията и затова винаги ще имаме бъдеще. През годините чрез нашата благотворителна 
дейност успяхме да подпомогнем училища, детски градини, болнични отделения в нашия град, 
построихме площадки и игрища за нашите деца. Ротари клуб Монтана помага и ще помага на 
Монтана, на нашите съграждани, на местните институции.

Чартиран на 18.12.2001 г., № в РИ 53881 сладкарница „Огоста”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Монтана
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www.rotary-nessebar.org

Rotary Club of Nessebar

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Международен 
младежки обмен

Ротари турнир по 
плажен волейбол

Величествен Балкан – 
пролетно почистване

Повече от 10 години РК Несебър 
организира и провежда между-
народен младежки обмен. Всяка 
година в разгара на лятото по-
срещаме младежи от цял свят. По 
време на престоя те се запознават 
с нашия бит и култура,  природа 
и забележителности. Каним ги 
на нашите седмични срещи и ги 
запознаваме с нашите проекти и 
дейности.

В края на лятото организираме 
турнир по плажен волейбол 
за приятели от други Ротари 
клубове. В събитието често 
участват и клубове от други 
страни. Така укрепват меж-
дународните ни връзки и прия-
телства, съчетани с активното 
спортуване за здраве и удовол-
ствие.

През пролетта нашият клуб ор-
ганизира почистване на екопъте-
ките над град Свети Влас. Това е 
Еминският дял - най-източната 
част на Стара планина. В проекта 
участват наши близки и приятели, 
симпатизанти на клуба, хора, оби-
чащи планината. Включваме и 
децата, за да знаят от малки, че 
природата се нуждае от любов и 
грижи.

Ротари Клуб Несебър е създаден през 2001г. 
През годините ние се стремим да поддържаме 
имидж на клуб, основаващ се на ротарианските 
принципи. Развиваме и обогатяваме нашата 
служба със социални и обществени дейности, 
реализираме успешни проекти, поддържаме 
активно Фондация Ротари. Във времето 
клубът се съхранява, обединява и развива с 
разнообрания ни начин на живот, със срещите, 
с празниците, с пътуванията. Връзките ни с 
другите Ротари клубове ни обогатява, създават 
се нови приятелства, обменяме опит и идеи.

Чартиран на 20.04.2001 г., № в РИ 55356 хотел “Маринер”, к.к. Слънчев Бряг
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Вторник, 18:00 ч.

Ротари клуб Несебър

http:///rotary-nessebar.org
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 www.rotary-nova.bg
e-mail: rotary_nova@mail.bg

Rotary Club of Nova Zagora

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Ротари клуб Нова Загора се стреми към поддържането и популяризирането на ротарианските 
традиции и ценности в България. Над половината от състава му са учредители на клуба. Това са 
изявени лидери и експерти в своите професии, отдадени на службата на обществото.
За развитието на клуба ротарианците от Нова Загора акцентират върху съхраняване и обогатяване 
на клубния живот, съхранението и развитието на клубните традиции чрез организиране на срещи 
с изявени публични личности, съвместни семейни празници, екскурзии; поддържане и развитие 
на отношенията с побратимените клубове; изпълнение на проекти във всички авенюта на служба.

Чартиран на 23.04.2002 г., № в РИ 58138 клуб-ресторант „Меркурий”
Спонсор: РК Сливен
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч.

Ротари клуб Нова Загора

Дар за всеки първокласник Президентска стипендия за 
зрелостник отличник

На 15 септември - първия ден от новата учебна 
година, Ротари клуб Нова Загора радва всеки от 
първолаците в града с детска книжка с български 
народни приказки. Целта е да се запознаят 
децата с българското народно творчество и 
да бъдат стимулирани при навлизането си в 
невероятните дебри на образованието.

Клубът и лично президентът връчва премия 
на изявен зрелостник от общината. Идеята е 
за подпомагане на млади и амбициозни хора,  
постигнали отлични резултати в средното 
училище и за продължаване на обучението им 
във висши учебни заведения.

http://%20www.rotary-nova.bg
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www.rotary-pz.tripod.com
e-mail: rotarypz@gmail.com

Rotary Club of Pazardjik

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
На 6 декември 1994 г. Ротари клуб Пазарджик е приет официално за член на Ротари Интернешънъл 
– получен е чартърният документ. Кръстници на клуба са Ротари клуб Пловдив и Ротари 
клуб Кавала. Еуфорията е голяма. Събитието вълнува обществеността в града, получени са 
поздравления от различни организации и изтъкнати личности. Пазарджишкият клуб е осмият в 
България, т. е. един от първите и това е гордост за града ни и за нас, ротарианците. Официалното 
празненство е проведено през януари 1995 г. в присъствието на Калчо Хинов като представител 
на Ротари Интернешънъл. Гръцките приятели и особено дистрикт гуверньорът Джон Цифлакос 
и след това остават големи приятели на клуба и редовно го посещават през следващите години. 
На празненството по чартирането присъстват отговорни лица от града и дистрикта, както и много 
гости. Това е моментът и събитието, което дава възможност цялата общественост да разбере, че 
има такава организация в Пазарджик и да започне да проявява интерес към ротарианството и към 
дейността на клуба.

Ротари маратон Възстановяване на 
часовниковата кула

Организира се в чест на Деня на независимостта 
– 22 септември, като събитие на РК Пазарджик, 
РК Пазарджик-Бесепара, РК Панагюрище и РК 
Велинград.
Роратир маратонът се провежда за първи 
път през 2006 г. Основана идея на маратона 
е популяризиране воденето на здравословен 
начин на живот. Маратонът е наследник  на 
туристическата обиколка “Алеко”, която е с над 
30-годишна традиция.

Още в първите години на служба нашият приятел 
архитект Христо Герасимов лансира идеята за 
възстановяване и обновяване на архитектурния 
паметник Старата часовникова кула, един от 
най-старите в Пазарджик. Предложението 
е прието с ентусиазъм от всички членове на 
клуба. Те си дават сметка, че възстановяването 
на кулата е доста скъпо мероприятие и затова 
е отлагано в годините, но никога не е снето от 
дневен ред, за да стане реалност сега.

Чартиран на 06.12.1994 г., № в РИ 30479 ресторант „Елегант“
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч.

Ротари клуб Пазарджик

Спонсор на: РК Пазарджик Бесапара, Ротаракт Пазарджик 
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Rotary Club of Pazardzhik-Besapara

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 20.08.2007 г., № в РИ 77009 гранд хотел “Хебър”
Спонсор: РК Пазарджик
Седмична среща: Вторник, 18:30 ч.

Ротари клуб Пазарджик-Бесапара

Народните будители и аз Скрининг на щитовидната жлеза

Проект „Народните будители и аз” – четвърта 
поредна година това е един от най-значимите 
проекти на клуба, защото няма по-висша цел от 
тази да възпитаме нашите деца в дух на национална 
гордост и родолюбие. Искрено се надяваме, 
интересът към националните ни величия, 
провокиран от проведения проект „Народните 
будители и аз”, да е оставил в участниците чувство 
за национална гордост и възвърне традиционната 
почит към тези достойни българи.

Скрининг на щитовидната жлеза в детска и юноше-
ска възраст – има за цел да открие заболяването 
в ранен стадий, за да предотврати по нататъшни 
усложнения, като за целта осигури необходимия 
брой медикаменти в училищата, както и преглед на 
учениците от специалисти в областта.

Ротари клуб Бесапара-Пазарджик е вторият 
Ротари клуб в града. Той се старае да работи 
по устойчиви и традиционни проекти, като с 
това спазва препоръките на Ротари и Фондация 
Ротари. Развива социални  и обществени 
дейности, подпомага  хора с увреждания, 
стари хора и деца в риск. Съдейства изцяло  
на РАК Пазарджик-Бесапара в инициативи и 
мероприятия като даряване на дрехи и храни на домове за сираци и за стари хора. Особено важна 
за клуба е грамотността и работата с младите хора; включихме се в проекта „Час по бизнес”, който 
има за цел ориентиране на завършващи ученици в избора на професия, както и осигуряване на 
стипендии на талантливи деца. Клубът работи и по проекти, свързани с детското и юношеското 
здраве.
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www.rotary-pan.com
e-mail: rotary_pan@mail.bg

Rotary Club of Panagyurishte

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на  23.11.2001 г., № в РИ 56903 хотел „Каменград”, зала „Ротари”
Спонсор: РК Пазарджик
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Ротари клуб Панагюрище

Спонсор на: Интеракт клуб Панагюрище, Ротаракт клуб Панагюрище 

Паметник на    
Събо Николов

За чиста вода Образование

По повод 100 години Ротари, 
през 2005 година беше реали-
зиран проект за построяване на 
паметник на първия българин 
ротарианец Събо Николов, 
член на Ротари клуб Уорчестър, 
САЩ през 1915 г.
Той е известен на панагюрци 
със своите дарителски инициа-
тиви.

В изпълнение на проекта за 
достъп до чиста вода, ние ро-
тарианците от Панагюрище,  
организирахме дарителска ак-
ция и изградихме чешма за 
снабдяване на населението с 
минерална вода.

В началото на 2016 г.  Ротари 
клуб Панагюрище предостави 
дарение от седем компютъра 
за откриване и развитие на 
Център за кариерно развитие 
в Обединения детски център – 
Панагюрище.

Основите на ротарианското движение в Пана-
гюрище се полагат през октомври на 1998 г., 
като Предварителен Ротари клуб в зоната на 
Дистрикт 2480.
Чартърният лист е връчен лично от президента 
на Ротари интернешънъл Ричард Д. Кинг.
Ние, панагюрските ротарианци, сме наследници 
на първия българин ротарианец Събо Николов, 
родом от Панагюрище. Днес ние всички отдаваме почитта си към него и съдбата ни отрежда да 
бъдем негови последователи.
Ротари е приятелство! Да подадеш ръка! Да си човеколюбив! Да вървиш начело! Да превърнеш 
мечтите в реалност!
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e-mail: dimhar@abv.bg 

Rotary Club of Petrich

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

В подкрепа на 
здравеопазването

Социална 
интеграция

Грижа за даровити 
деца

Регулярно клубът осъществява 
проекти в подкрепа на здраве-
опазването в общината:  Закупени 
бяха  кувьоз за родилното отде-
ление; лапароскопско оборудване 
и оловни престилки за хирурги-
ческото отделение; извършен бе-
ше ремонт и беше закупено ново 
оборудване за три кабинета в АГ 
отделението на  МБАЛ “Рокфелер”.

Ротари клубът дари уреди за 
физиотерапия и рехабилитация 
в Дневния център за лица с ув-
реждания “Надежда”;
Закупихме автомобил за Соци-
алния патронаж, с който 120 
души от общината ежедневно ще 
получават топла храна;   
Закупихме помощни средства за 
Центъра за деца с увреждания.

Ежегодно провеждаме конкурс за 
есе сред учениците от училищата в 
Петрич, като осигуряваме награда 
за първите трима: лаптоп, таблет и 
фотоапарат; 
На официална церемония, всяка 
година награждаваме с грамоти и 
книги учениците от Община Пет-
рич, завършили  с пълно отличие 
средното си образование

Членовете на Ротари клуб Петрич са 
изключителни лидери в своите области, 
утвърдени имена в общината, които чрез 
личния си пример съдействат за развитието и 
утвърждаването на авторитета на Ротари. За 
десетте години на своето съществуване клубът, 
с подкрепата на приятели, симпатизанти и 
дарители, успя да реализира редица проекти 
в полза на гражданите на града и общината, малка част от които са: изграждането на  детска 
площадка; волейболна площадка, фитнес на открито; подкрепа на реставрацията на дома-музей 
на Ванга, като изградихме и стъклен барелеф; подпомагане на детски състави, детски отбори от 
Общината и Дом за сираци; осигуряване на стипендия за 5-годишно обучение в ЮЗУ на момиче - 
кръгъл сирак; имаме свой химн, създаден от членове на клуба.

Чартиран на 21.06.2005 г., № в РИ 68940 комплекс “Авалон”
Спонсор: РК Благоевград-Център
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Петрич

Ротари клуб Петрич
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 www.rotary-pirdop.com
e-mail: rotary_pirdop@mail.bg

Rotary Club of Pirdop

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Ротари парк 
„Дружба“

Добрият човек сред 
нас

Стрийт фитнес 
турнир

Първият проект на РК Пирдоп 
от 2005-2009 г.  е възстановява-
нето на градския парк в град 
Пирдоп. Изградени са детски кът 
с атракции, тенис игрище и стрийт 
фитнес площадка, живописни 
алеи и кътове с беседки и пейки за 
почивка. Реновиран и оборудван 
изцяло със средства на ротари-
анци, паркът отваря врати за мест-
ната общественост.

Ежегодна кампания на РК Пирдоп 
„Личност на годината – добрият 
човек сред нас“ от 2006 г. за избор 
на изявен местен гражданин, 
посочен от обществеността на 
регион Средногорие като човек, 
оказал безвъзмездно помощ на 
нуждаещи се хора от подкрепа. 
Носители на приза стават обик-
новени хора: осиновители на деца, 
просветители, лекари и др.

Ежегоден спортен турнир по 
стрийт фитнес в град Пирдоп от 
2014 г. с над 40 участници от цяла 
България, в категориите момчета, 
юноши и девойки. Проектът  е 
съвместна инициатива на Ротари 
клуба с ИАК Пирдоп. През 
2015-2016 ротарианска година 
турнирът е част от календара 
на ротарианските събития на 
Дистрикт 2482.

РК Пирдоп има десетгодишна история и обединява 
предприемачи, мениджъри, експерти, инженери, 
застрахователи, лекари и учители от всички селища 
в регион Средногорие – Пирдоп, Златица, Антон, 
Челопеч, Чавдар, Мирково и Копривщица. Клубът 
има реализирани проекти за над 500 хил. лв. собствени 
средства и изградено име на уважавана институция 
на добротворството в Средногорския регион. Една по-
широка равносметка, отвъд конкретиката на статистиката и цифрите, отвежда към заслужено самочувствие и 
удовлетворение за местните ротарианци. Десетки са начинанията с обществен характер в полза на гражданите 
на общинско, регионално и национално ниво, стотици са частните случаи на материална и морална 
подкрепа на отделни граждани, изпаднали в нужда или в безизходица.  РК Пирдоп цени международната 
служба и приятелството между ротарианци от различни общности. През 2012 г. се побратимява с РК Охрид, 
Македония, а през 2016 г. предстои побратимяването му с РК Пирот, Сърбия. Грижата за младите поколения 
е важен приоритет в дейността на пирдопските ротарианци. Клубът подкрепя активно функционирането на 3 
младежки клуба по ротарианските програми „Ротаракт“ и „Интеракт“.

Чартиран на 11.02.2005 г., № в РИ 67580 ресторант „Градина“ 
Спонсор: РК София-Балкан 
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Спонсор на: РК Пирдоп, Интеракт Клуб Пирдоп, Интеракт Клуб Пирдоп – Златица

Ротари клуб Пирдоп

%20www.rotary-pirdop.com
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www.rotary-pleven.com
e-mail: rcplevencentrum@gmail.com 

Rotary Club of Pleven-Centrum

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Тенис турнир Учебно-тренировъчна зала с 
родилен симулатор

Първият турнир по тенис на корт беше през 
септември 2002 година. Оттогава всяка есен на 
кортовете в парк Кайлъка се срещат ротарианци-
тенисисти от клубовете в нашият дистрикт. 
Благодарение на този турнир се създадоха 
много добри и трайни приятелски отношения 
между състезателите. Турнирът бе включен в 
календара на International Tennis Fellowship or 
Rotarians (ITFR).

Проектът “Симулатор за раждане” е предназначен 
за подобряване а майчиното и детското здравеопаз-
ване в нашия регион. През 2013 г. този MG проект 
е завършен  и това бе първият проект на РК Плевен 
Центрум, беше реализиран в МУ в Плевен и 
предназначен да се обучават студенти от факултета 
“Здравни грижи” и отдел “Акушерски грижи”. 
Проектът се реализира със съдействието на нашите 
приятелски клубове: РК Ростов на Дон и РК Крайова 
Пробитас.

Ротари клуб в Плевен е създаден през 1937 година. РК Плевен преустановява своята дейност (по 
документи от RI - на 7 април 1941 г.) заедно с другите клубове от дистрикт 86 “България” попадайки 
под забраната на Закона за защита на нацията от декември 1940 г.  Ротарианството в Плевен се 
възобновява в началото на 1993 година. РК Плевен-Центрум е техен първоприемник и през 2001 
Ротари Интернешънъл възстановява датата на чартирането на първия клуб 14 май 1937 г.  
 
През годините клубът работи по проекти за детското и майчино здраве, подпомагане хора в 
неравностойно положение и други хуманитарни дейности. В сътрудничество с Община Плевен е 
възстановен пеещият часовник, от който звучат песни на нашия съгражданин Емил Димитров. 
Клубът съдейства за съхраняване на културно-историческото наследство в Плевен, като един от 
примерите е възстановяването на външните стенописи на църквата „Св. Николай” в сътрудничество 
с приятели от гр. Кайзерслаутерн, Германия.      
Ежегодните пет награди в сферата на образование, култура, мениджмънт и др. се връчват на 
граждани и НПО от Плевен за тяхната благородна и хуманна дейност.Членовете на клуба са 
обединени от ротарианския принцип „Да служим на обществото”.

Чартиран на 14.05.1937 г., № в РИ 55633 хотел „Ростов”, зала „Арт”  
Спонсор:  РК София Витоша
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт клуб Плевен, Интеракт клуб Плевен Центрум

Ротари клуб Плевен-Центрум

http://rcplevencentrum%40gmail.com%20
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www.rotaryclubplovdiv.org
e-mail: rotary@rotaryclubplovdiv.org

Rotary Club of Plovdiv

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Спонсор на: Ротаракт клуб Пловдив

Чартиран на 12.05.1992 г., № в РИ 28749 хотел “Марица”, зала “Скай плаза”
Спонсор: РК Кавала, Гърция
Седмична среща: Четвъртък, 18:30 ч.

Ротари клуб Пловдив

Ротари парк Българо-немски 
проект

Ремонт на Кризисен 
център

В чест на 100-годишнината на 
Ротари, на 21 март 2004 г. 100 рота-
рианци и ротарактори засадиха 
100 дръвчета в ЖР „Тракия“ и така 
положиха основата на проекта 
Ротари парк Пловдив. Сега паркът 
се разпростира на 46 дка; в него 
е построена чешма със знака на 
РИ, много детски площадки, алеи 
и постепенно се превърна в най-
желаното място за жителите на 
най-новия квартал на Пловдив.

През 1998 г. започна сътрудничест-
вото с РК Кобленц, Германия. Г-н 
Вилберт, председател на Занаят-
чийската камара, помогна много 
за оборудването на учебни бази 
по занаяти към ТОХ; реставри-
ра се Данчовата къща - една от 
най-красивите в Стария град. В 
съвместен проект с РК Цербс и 
Кобленц плов дивските ротарианци 
подмениха ВиК инсталацията на 
СДГ за ДУС “Фр.  Улбрих”.

Заедно с РК Хага-Метрополи-
тън, Холандия, и РК София-
Интернешънъл клубът работи 
по Мачинг грант проект за 
изграждане на Кризисен цен-
тър към ДДЛРГ „Олга Ско-
белева“.

РК Пловдив e наследник на клуба, основан на 20 май 
1939 година. Съществувал е само три години, след 
което Ротари клубовете в България са забранени. 
След демократичните промени - 1990 година, ини-
циативна група пловдивчани започват дейности по 
възстановяване ротарианството в България, водени 
от Атанас Чаушев и подкрепени от ротарианци от 
Гърция, Франция и Венецуела. Така Пловдив става 
градът, в който се създава вторият Ротари клуб в България.
През годините Ротари клубът е спонсор и помага в създаването на клубове в Пазарджик, Габрово, Смолян, 
Асеновград и двата нови пловдивски клуба.  Веднага след чартирането си клубът основава и първата младежката 
формация Ротаракт. През 1999 г. от Ротари клуба са излъчени първите български дарители и носители на 
отличието „Пол Харис Фелоу“: ротарианците Петър Нейчев и Константин Маджаров. През 2007 г. клубът 
номинира Наско Начев, избран от многонационалния Д-2480 за първия дистрикт гуверньор на самостоятелния 
български Д-2482. От РК Пловдив беше и първият дистрикт секретар Ангел Ангелов. Клубът е побратимен с 
Ротари клубовете: Кемербургас-Истанбул, Гьоксу-Истанбул, Истанбул-Бейоглу, Каваклидере-Анкара.
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www.rotary-puldin.com
e-mail: secretary@rotary-puldin.com

Rotary Club of Plovdiv-Puldin

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Народните будители 
и Аз

Боулинг турнир Пловдив от Твореца 
сътворен

Проектът има за цел да запоз-
нае и научи младите хора от 
11 до 18 години имената и 
дейността на онези велики 
българи, които са оставили 
своя отпечатък в създаването, 
израстването и просперитета 
на нашата държава. Във вид на 
състезание младежите науча-
ват повече за своя род и родина.

В атмосфера на ротарианско 
приятелство и резултати на 
професионалисти повече от 13 
години се провежда традицион-
ният боулинг турнир. С все по-
силно международно участие 
той даде повод да се създаде 
международната Задруга на 
ротарианците, играещи боу-
линг.

Нашият град е известен като 
център на изкуствата и място за 
вдъхновение на много автори. 
Пленерът „Пловдив от Твореца 
сътворен“ е продължение на 
една 40-годишна традиция, 
събираща известни художници 
от цял свят. Те намират своите 
теми от историята, улиците и 
хората на града.

Ротари клуб Пловдив-Пълдин се стреми към 
водеща позиция сред клубовете в България. 
Членовете му поддържат имиджа на клуб, 
който отговаря напълно на изискванията за 
ефективност на Ротари клубовете - осъществява 
успешни проекти за служба, поддържа 
Фондация Ротари, развива социални и 
обществени дейности, изгражда и насърчава 
клубни лидери и обслужва правилно финансите 
си. Клубът и поддръжниците му издигат обществената значимост на членството в Ротари като знак 
за съпричастност към общите идеи. Ротарианците от клуб Пловдив-Пълдин подкрепят и създават 
нови традиции, показвайки активната си позиция и отговорно отношение към всички инициативи 
на организацията с иделана цел.

Чартиран на 27.11.2001 г., № в РИ 56904 хотел “Марица”, зала “Скай плаза”
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Вторник, 18:30 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Пловдив, Ротаракт клуб Пловдив Пълдин

Ротари клуб Пловдив-Пълдин
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www.rotary-pfilippopol.com
e-mail: rotary-pfilippopol@gmail.com

Rotary Club of Plovdiv-Philippopol 

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Детски център 
„Слънчевата къща“

Да докоснеш,   
или не

Ден на професиите

Резултат е от съвместната рабо-
та на клуба с РК Каролина 
Форест, Южна Каролина, 
САЩ, Д-7770. Детският център 
се занимава с обучение на 
децата по английски език, 
музика и изкуства. Центърът 
фокусира вниманието си върху 
развитието на деца между 3 
и 6 години. Днес Центърът се 
самофинансира от такстите.

Проект, подготвен заедно с Кул-
турен център ТракАрт и Нацио-
налния център за рехабилитация 
на слепи в Пловдив. Помагалото 
за незрящи позволява на хора със 
зрителни затруднения да опознаят 
възможностите, откриващи се 
пред тях при допира на различни 
материи – камък, смалт, керамика. 
От участниците 60 % са напълно 
незрящи.

Първия по рода си Ден на про-
фесиите в Пловдив организира 
РАК Пловдив-Филипопол през 
февруари 2016 г. Амбициозният 
проект успя да събере в най-голя-
мата  аудитория  на МУ-Пловдив, 
над 200 ученици от  23 гимназии 
от Пловдив, Карлово и Асеновград. 
Учениците от VІІІ-ХІІ клас успяха 
да се запознаят с най-желаните 
специалности по света и у нас.

Ротари клуб Пловдив-Филипопол е създаден 
и чартиран заедно със създаването на само-
стоятелния български Дистрикт 2482 през 
2007 г. Той е третият клуб в града и още в 
началото беше заложено привличането на 
много млади хора, преминали през Ротаракт, 
и стипендианти на Ротари. Той е първият и 
единствен пилотен клуб по програмата на РИ 
за иновативен и гъвкав Ротари клуб. В клуба 
членуват двама дистрикт гуверньори и много офицери, лидери на дистриктни комитети. В момента 
РК Пловдив-Филипопол наброява 24 членове, от които 10 са жени. 12 членове от клуба са носители 
на отличието ПХФ, а двама са Мейджър донори.         
Тази година започна изпълнението на глобален грант с работното заглавие “Искам здраво дете”, в 
който са ангажирани другите два Ротари клуба, както и НПО от града.

Чартиран на 21.08.2007 г., № в РИ 77005 хотел “Марица”, зала “Скай плаза”
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Спонсор на: РАК Пловдив-Филипопол, ИАК Пловдив-Филипопол

Ротари клуб Пловдив-Филипопол
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www.rotarypomorie.org 
e-mail: yaniskumov@gmail.com

Rotary Club of Pomorie

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Спонсор на: Ротаракт Поморие

Чартиран на 28.04.2002 г., № в РИ 58209 хотел-ресторант „Зевс”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Понеделник, 19:30 ч.

Ротари клуб Поморие

Входни знаци на 
град Поморие

Съоръжения за игри 
в детските градини

Фитнес площадка на 
открито

На 25 март 2005 г. беше 
открит първият входен знак 
на град Поморие в местността 
Лахана. Три години по-късно 
Ротари клуб Поморие откри 
втория входен знак на града, 
разположен на изхода в посока 
Слънчев бряг.

През 2008/2010 г. РK Поморие 
реализира няколко проекта и 
дари на   ЦДГ  в с. Бата,   с. Порой 
и   ЦДГ “Детелина” и  „Веселушко” 
в Поморие съоръжения за  игри: 
пързалки, люлки,  пясъчници, 
пейки,  игрище за футбол на мал-
ки вратички. Един от проектите 
бе финансиран  чрез Фондация 
Ротари, с партньорството на РК 
Лоустофт.

В периода  2010-2012 година 
Ротари клуб Поморие реализи-
ра Дистриктен грант, с който 
дари на младежите в град 
Поморие площадка с фитнес 
уреди на открито, в двора на 
Професионалната гимназия по 
туризъм - Поморие.

Ротари клуб Поморие е създаден през декември 
2001 година, а на 28.04.2002 г. официално се 
присъединява към голямото семейство на Ро-
тари. За 14 години клубът зае трайно място в 
обществения живот на града и общината. РК 
Поморие извършва дарителска дейност в полза 
на деца и социалнослаби хора, реализирал е 
редица проекти, повечето от тях са насочени 
към подобряване социалните условия за децата в общината: в ЦДГ с. Медово – вътрешен ремонт 
на сградата, цялостно обзавеждане на спалните, подмяна на осветителните тела, предоставяне 
на преносими съоръжения за игри; оборудва с компютри зала в Общинския детски комплекс – 
Поморие; изгради параклис “Благовещение на Света Богородица” в СУПЦ с. Бата и други. Седем от 
членовете на РК Поморие са носители на най-високото отличие “Пол Харис фелоу”, трима от тях са 
с един сапфир.
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e-mail: rotarypopovo@dir.bg

Rotary Club of Popovo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Конкурс „Трети март –   
поклон и памет”

Награди за випускници химназия 
„Христо Ботев”

Вече 9 поредни години, учениците от всички 
училища  в общината показват своите знания и 
способности в различни формати (есе, рисунка, 
стихотворение) и няколко възрастови групи - 
от 7 до 19 години. Конкурсът се провежда със 
съдействието на Община Попово, Читалище „Св. 
Кирил и Методий”, съгласно утвърден от клуба 
регламент. Целият награден фонд се осигурява 
от клуба. Така вече стотици книги, дарени от 
нас, попълват библиотеките на поповчани, об-
разоват и възпитават подрастващите да бъдат 
добри българи и европейци.

Стимулираме най-добрите випускници във 
водещото средно училище в общината. Конкурсът 
се провежда по предварително приет регламент, 
огласен още в началото на годината в медиите 
и училището. Наградният фонд от 1000 лева се 
осигурява от клуба и се разпределя в три основни  
и допълнителни награди по отделни профили 
(хуманитарен, природо-математитически и т. 
н). Връчват се на общоградското тържество по 
случай завършването на випуска. В гимназията 
поддържаме постоянно информационно табло за 
запознаване учениците с дейността на клуба.

Ротари клуб Попово успешно премина из-
питанията на времето и утвърди авторитета си 
на водеща неправителствена организация в 
един регион, сякаш обречен да носи  завинаги 
последиците на тежката демографска и ико-
номическа криза, клубът ни компенсира с при-
ятелската сплотеност на ротарианците, обеди-
нени в служба на обществото. 
Започнахме с изграждането на Кът за отдих и размисъл, който вече 13 години краси сърцето на 
града. Сега календарът на общността в града би бил немислим без утвърдените през годините 
наши инициативи: Водосвет за Богоявление –  от 7 години,  Конкурс „Трифон Зарезан” – 5 години, 
Конкурс „Трети март – поклон и памет” – 9 години (и още няколко също утвърдени инициативи 
във връзка с  националния празник),  ежегодни награди на най-добрите випускници от Поповската 
гимназия и други.

Чартиран на 22.03.2002 г., № в РИ 57787 хотел-ресторант „Попово-ИНН”
Спонсор: РК Русе
Седмична среща: Вторник, 18:00 ч.

Ротари клуб Попово
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e-mail: dimo_di@yahoo.com

Rotary Club of Provadiya

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Начало на ротарианската 
година

Да помогнем на деца в беда

На Петровден на крепостта Овеч в Провадия, 
в основите на Митрополитската църква бе 
извършен ритуалът  по тържественото предаване 
на огърлицата на президентите на клубовете от 
зоната и на новите офицери. Ротарианците от 
Провадия избраха това място неслучайно – тук 
се ражда изгревът и всеки нов ден на Провадия, 
тук започва дългата и славна история  на  този 
край. Това място действително е символ на 
началото и всеки присъстващ на ритуала усети 
магическата му сила.

За  деца болни от муковисцидоза; за деца от 
Помощното училище в с. Кривня; деца със 
специални образователни потребности от II ОУ, 
Провадия, и хората с увреждания от Дома за 
възрастни хора – Провадия.

Ротари клуб Провадия е най-младият сред 
клубовете от Зона XV в Дистрикт 2482. През 
четирите години на съществуването си той 
намери своето място в ротарианското семейство 
в област Варна.  Клубът оформи и стабилизира 
състава си и се стреми да развива дейност в петте 
направления на служба. Нараства популярността 
и ролята на клуба в живота и сред хората в града 
и общината. Ротарианците са сред желаните участници и партньори във всички обществени и 
културни прояви сред общността. Осъществени са и първите международни контакти с клубове от 
Рокишкис, Литва, и Кингс Лин, Англия.   

Чартиран на 05.06.2012 г., № в РИ 84551 Провадия, офис в сграда на ТПК, 
Спонсор: РК Варна-Евксиноград
Седмична среща: Сряда, 18:30 ч.

Ротари клуб Провадия
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e-mail: sotirovat@abv.bg

Rotary Club of Radnevo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

За добри условия на 
живот

Патриотично 
възпитание

Работа с младите 
поколения

Ротари клуб Раднево  възстано-
вява три от сондите в града и 
облагородява района около 
тях. 
Ежегодно се засаждат широко-
листни и иглолистни дървета в 
града. 
Направено е артосветление на 
моста на реката в града.

На входа на града РК Раднево 
издигна 22-метров пилон с 
българския флаг.
Тази година стартира поетич-
ният конкурс „Ние ви помним, 
герои...“, който имаме наме-
рение да превърнем в ежегоден 
за ученици от цялата община.

РК Раднево осъществява пре-
върнали се в традиция проек-
ти: награда „Владо Сотиров“ за 
абитуриенти в неравностойно 
положение.Подпомагаме даро-
вити деца.      
Тази година стартира проек-
тът „Часът на Ротари“ - органи-
зираме среща на всички учени-
ци от града с приятелите от 
клуба.

Ротари клуб Раднево чрез обединяване на лица 
с различни професионални обществени и кул-
турни интереси, поощрява и развива идеала за 
развитие на обществото и осъществяване  на 
дейности изключителна в негова полза. Чрез 
поощряване на личните и приятелските връз-
ки между членовете на клуба, в служба на 
обществения интерес, съблюдаваме правилата 
на висока етика и професионализъм, при упражняване на всяка професия и занятие. В полза на 
обществото провеждаме дейности, насочени към постигане на високи етични стандарти на всяка 
професия и занятие. Акцентираме на проекти, насочени към младото поколение, съхраняване и 
развитие на клубните традиции.

Чартиран на 17.05.2005 г., № в РИ 69341 ресторант „Трите чучура“
Спонсор: РК Стара Загора
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Раднево
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e-mail: s_bojanova@yahoo.com

Rotary Club of Razgrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Народните будители Ротарианска гора

През годините проектът е имал различни 
проявления и е обхващал различни групи хо-
ра, свързани с образованието. В началото с 
честване на празника с учители пенсионери, с 
деца със специални потребности, награждаване 
на талантливи деца от града, екскурзии до 
забележителности, свързани с науката и просве-
щението, на студенти и ученици, създаване на 
изложба с българските открития, която гостува 
в всички учебни заведения в окръга.

Възникнал като съвместна инициатива на 
клуба и децата от клуб „екология” на Центъра 
за работа с деца. Ежегодно се провежда про-
летното залесяване на зелени терени в чертите 
на града с участието на деца и ученици. Целта 
да се формира у подрастващите съзнание и 
съпричастност, трудoлюбие и отговорност към 
обществото, в което живеят.

РК Разград е пример за устойчив и смислен 
клубен живот. Чартиран през 2006 година със 
спонсорството на Ротари клуб Шумен, чрез 
своята дейност клубът бързо се легитимира 
пред обществеността в региона. Клубът и 
поддръжниците му издигат обществената зна-
чимост на членството в Ротари като знак за 
съпричастност към общите идеи.  За изминалото 
време се наложиха като традиционни честването на Деня на народните будители, пролетното 
залесяване на зелени терени в чертите на града с участието на деца и ученици, дегустацията на 
домашни вина и редица други инициативи, утвърждаващи авторитета на клуба и приятелството 
между членовете. За 10-годишния юбилей се реализира проект за изграждане на младежка спортна 
площадка. За развитието на клуба ротаринците акцентират върху повишаването на клубната 
култура; съхранението и развитието на клубните традиции чрез организиране на срещи, празници, 
екскурзии; поддържане и развитие на отношенията с побратимените Ротари клубове.

Чартиран на 29.06.2006 г., № в РИ 73598 хотел – ресторант „Лес”
Спонсор: РК Шумен
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Разград
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e-mail: presidentruse@rotarydistrict2482.org

Rotary Club of Russe

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Ранна  диагностика 
на рака на простата

Пейки и кошчета за 
русенските училища

Стъклени витражи за 
„Свети Георги”

Целта е повече мъже в рискова 
възраст, живеещи в отдалечени 
населени места, да се прегледат 
безплатно, за да се откие и 
намали заболяването. От на-
чалото на проекта преди 10 
години до момента са прегле-
дани повече от 2000 мъже. От 
2013 г. е добавен и скрининг на 
рака на гърдата.

Изработване и монтиране на 
пейки и кошчета в двора на 
няколко русенски училища, 
като целта е създаване на 
нор-мални условия за отдих 
и придобиване на навици за 
опазване на околната среда. 
Първият етап от проекта се 
реализира в ОУ „В. Априлов” 
Русе, за Деня на народните 
будители през 2015 г.

С лични средства и дарителска 
кампания членове на Ротари 
клуба помогнаха за подмяна 
на стъклените витражи на 
църквата „Свети Георги” в град 
Бяла.

Ротари клуб Русе е чартиран на 31.05.1994 
година с клуб спонсор РК София. Клубът бележи 
динамично развитие през годините, като спазва 
квалификационния принцип да включва в своя 
състав изявени лидери от различни професии 
с утвърден позитивен имидж в обществото и 
доказано желание за доброволческа дейност с 
хуманитарна насоченост. Проектите на клуба 
включват както традиционни инициативи, придаващи специфичния облик на РК Русе, така и нови 
дейности, създадени в отговор на обществените потребности на гр. Русе и неговите граждани.

Чартиран на 31.05.1994 г., № в РИ 30206  ресторант „Ана Палас”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Спонсор на: РК Русе-Дунав, РК Попово, Ротаракт клуб Русе, Интеракт клуб Русе

Ротари клуб Русе
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e-mail: rotaryrusedunav@dir.bg

Rotary Club of Rousse-Dunabe

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Реновирани спортни 
салони за училищата

Възстановяване на 
чешма

Традиционни 
спускания по р. Янтра

През годините РК Русе-Дунав 
е насочвал своите проекти в 
помощ на младите хора, като 
им е дадена възможност да 
спортуват и развиват своята 
физическа подготовка. Ренови-
рани от клуба са седем спортни 
салона в русенски училищата.

С организираната дарителска 
кампания за набиране на сред-
ства и с лични помощи рота-
рианците от Ротари клуба въз-
становиха чешмата в района на 
Градските хали в Русе.

Ежегодно клубът организира 
спускания по река Янтра в 
помощ на младите хора като 
им е дадена възможност да 
спортуват и развиват своята 
физическа подготовка.

Ротари клуб Русе-Дунав е чартиран на  21.12.2004 
г. с 25 членове. Към монента членският състав на 
клуба наброява 19 души. В клуба членуват хора 
с различни професии, с утвърден позитивен 
имидж в обществото. Клубът работи в следните 
основни направления: активна клубна дейност, 
служба на обществото, професионална служба, 
международна дейност и подкрепа на младото 
поколение. В своята дейност клубът се е насочил към проекти, свързани с младите хора на гр.Русе.

Чартиран на 21.12.2004 г., № в РИ 67296 хотел “Дунав Плаза”
Спонсор: РК Русе
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Русе-Дунав
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e-mail: rotarysamokov63870@abv.bg

Rotary Club of Samokov

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Капка знание - море за живот Не на дрогата

Проект  “Капка знание - море за живот” има 
за цел ограмотяване на родителите относно 
нуждата от ваксинация на децата си.

Основната цел на проекта “Не на дрогата” е 
обучение на деца с цел превенция на употребата 
на наркотични вещества.

Ротари клуб Самоков развива обществени  и 
хуманитерни дейности в служба на обществото. 
Като организация с идеална цел клубът създава 
добра среда за изява на членовете си и развитие 
на лидерството у тях. Основните акценти на 
клуба са в областта на културата и изкуството: 
изграждане на  барелефи на изявени личности 
в областта на културата и българската история с 
национално значение, клубът участва в издаване на книги, организиране на изложби, литературни 
конкурси за ученици, еднократни стипендии за ученици; обществени и клубни изяви : организиране 
на срещи;  балове с хуманитарна цел; екскурзии; дарения на училища и болници. Ежегодно участие 
с парични вноски в борбата с полиомиелита. От създаването си клубът е инициатор и активен 
участник в програмата за младежки обмен. Международни изяви: участие на членове на клуба в 
годишните конференции на Ротари  в Дания, Португалия и Австралия.

Чартиран на 25.11.2003 г., № в РИ 63870 хотел “Арена Самоков”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб Самоков
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e-mail: rotaryclub.sandanski@mail.bg

Rotary Club of Sandanski

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Спонсор на: Ротари клуб Сандански

Чартиран на 30.10.2004 г., № в РИ 66275 Интерхотел Сандански, Червен салон
Спонсор: РК София
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Ротари клуб Сандански

Спортна площадка за 
волейбол и баскетбол

Турнир по баскетбол Езерото с 
фонтанчетата

През юни 2013 г. в градския 
парк “Свети Врач” бе открита 
многофункционална спортна 
площадка за волейбол и баскет-
бол. Построена за 100 хил.
лв., 80 хил. от тях събрани от 
благотворителни акции, а 20 
хил. - от общинския бюджет. 
Стопанисва се от местните влас-
ти, оборудването й е от висок 
клас, доставено от Полша.

РК Сандански организира досега 
два турнира по баскетбол (2013 
и 2015 г.) и има амбицията да 
превърне състезанието в тради-
ция, с участието на отбори от 
Област Благоевград и съседни-
те Гърция и Македония. Тур-
нирите се осъществяват в тясно 
сътрудничество с местната спорт-
на общност и училищата.

В съседство със спортната пло-
щадка Ротари клуб  Сандански 
обнови езерото с фонтанчета 
пред Дневен център “Света Не-
деля”. Средствата са събрани 
и от благотворителни иници-
ативи на ротарианците.Прино-
сът на клуба е сумата от 11 хил. 
лева.

Основната цел в дейността на Ротари клуб Сандански е да служи на обществото и подпомага 
развитието на Община Сандански. Клубът е осъществил много инициативи и програми:
изграждане на паметник на генерал Георги Тодоров - основател на парк “Свети Врач”, който 
през 2016 г. има вековен юбилей; Чешма за минерална вода до лечебния извор Мирото, както и 
облагородяване на района около нея; Ремонт на православен храм в село Горна Рибница, където се 
е намирало първото килийно училище в региона; Дарения на компютри за Неделното училище в 
Сандански и за основните училища; Ремонт на стаи в МБАЛ “Свети Врач” и закупуване на апаратура 
за Центъра по хемодиализа към нея (за 12 000 лв.); Мраморен представителен монумент в началото 
на град Сандански с емблемата на общината;  Всяка година Ротари клуб Сандански подпомага със 
средства 10 абитуриенти с отличен успех. Последният ни проект е построяване на наблюдателна 
площадка около един от природните феномени - водопад, в местността Попина лъка. 
Ротари клуб Сандански всяка година организира Коледен благотворителен бал, на който десетки 
предприемачи от града и региона дават своя принос за осъществяване целите на клуба.
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Rotary Club of Svilengrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

100 години Ротари 
Интернешънъл

Възстановяване на 
чешмата с тракийката

Кръст край   
река Марица

В чест на 100 години от съз-
даването на Ротари Интерне-
шънъл на главната улица в 
Свиленград бе открита плоча 
постамент със знака на Ротари - 
зъбчатото колело и типичните 
за Ротари цветове.

През 2007 година Община Сви-
ленград открива обновения 
зеленчуков пазар в града. В 
тази връзка РК Свиленград 
възстановява емблематичната 
Чешма с тракийката - символ 
на трудолюбие и плодородие, 
като поставя и знаците на 
Ротари и РК Свиленград.

Проект 100 години от осво-
бождението на Свиленград. 
В тази връзка по идея и про-
ект на РК Свиленград на 
05.10.2013 година се освещава 
издигнатият кръст край река 
Марица в памет на жертвите от 
войната.

През 1998 г. няколко приятели създават РК Свиленград, като основават предварителен Ротари клуб. 
На 3 юни 2001 г. клубът е официално създаден. Чартърният лист на клуба е връчен на тържествена 
сбирка лично от Дистрикт гуверньора  на Дистрикт 2480 Северна Гърция-България, Зона 10 
Централна Европа-Източна Африка. 
Клубът поддържа добри връзки с Ротари клубове от Гърция и Турция.
Традиционни проекти: ежегодно преди Коледа РК Свиленград организира Празник на виното. 
Участват производители на домашно вино, а близките винзаводи представят свои щандове.
РК Свиленград е спонсор на традиционната щафета по случай празника на града - 5 октомври.
Представители на РК Свиленград ежегодно участват и се представят добре на спортни прояви, 
организирани от други клубове в страната.
РК Свиленград участва в организирани събития и съвместни дейности с РК Одрин.

Чартиран на 25.05.2001 г., № в РИ 55727 ресторант „Моста“
Спонсор: РК Хасково
Седмична среща: Вторник, 18:30 ч.

Спонсор на: Интеракт Свиленград

Ротари клуб Свиленград
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Rotary Club of Svishtov

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Да подобрим живота на децата в 
СУПЦ, с. Овча Могила

Терапията на деца в нужда – 
отговорност на всички

През 2015 г. Ротари клуб Свищов приключи 
двугодишен проект  „Да подобрим живота на 
децата в СУПЦ „Св. Климент Охридски, с. Овча 
Могила”, свързан с ремонта на общежитието в 
с. Овча Могила. Проектът е на обща стойност 98 
хил. евро. В неговото реализиране участваха РК 
Некертал, Швейцария, РК Вюрцбург, Германия, 
Ротари клуб от Индия, РК Бургас-Пиргос, 
Плевен-Центрум, Русе, Русе-Дунав, Пазарджик-
Бесапара, Велико Търново, София-Витоша.

По този проект с лични средства и от дари-
телска акция е закупен специализиран елек-
трически пациентен лифт и допълнителни 
рехабилитационни пособия, необходими за 
Дневният център за деца с увреждания – Сви-
щов.

В навечерието на своята 20-годишнина Ротари 
клуб Свищов е с утвърдени традиции, добре 
развита клубна култура, отворен към иновации 
и нови партньорства с клубове от страната и 
чужбина. 
Освен стремеж към по-добра служба, клубът 
си поставя и цели като: Задълбочаване на 
мрежовото партньорство с Ротари клуб Алек-
сандрия. Провеждат се огледални посещения в началото и в края на ротарианската година, участие 
в съвместни благотворителни проекти, балове за набиране на средства и др. Поддържане на 
Ротарианската гора. Тя е засадена по повод 100-годишнината на Ротари и възстановена частично 
и разширена през 2014/15 ротарианска година по повод 110-годишнината на Ротари; Подкрепа на 
проекти на Ротаракт и Интеракт, както и работа по развитие на лидерските умения, екологични 
проекти и др.

Чартиран на 12.02.1999 г., № в РИ 51718 хотел „IVANOFF”
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт Свищов, Интеракт Свищов 

Ротари клуб Свищов
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e-mail: RotaryclubSevlievo@gmail.com

Rotary Club of Sevlievo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Представителна зала 
за изписване

Очни и белодробни 
прегледи

Православен 
параклис „Св. Мина”

Изграждане на представителна 
зала за изписване на ново-
родени в МБАЛ ”Д-р Стойчо 
Христов” - Севлиево. Залата е 
официално открита и предо-
ставена за ползване през 
2015 година. Средствата за 
нея са събрани от дарения на 
ротаринци и приятели на тра-
диционния Великденски бал.

Вече няколко поредни години 
децата от началната степен на 
училищата в община Севлиево 
преминават контролни прег-
леди за ранно откриване на 
очни и белодробни заболява-
ния. Учениците със съмнения 
и диагностицирани проблеми 
са насочени за по-задълбочени 
изследвания или лечение.

Храмът се намира в ЖК ”Д-р Ат. 
Москов”, на входа на  Севлиево. 
Освещаването направи през 
2005 г. Великотърновският ми-
трополит Григорий пред много 
граждани. Стана традиция 
всяка година на празника на 
Св. Мина, 11 ноември, Ротари 
клубът да дава курбан за здраве 
на Севлиевци и гости на града.

РК Севлиево е чартиран на 30.11.2001 г. В 
годините той утвърди мястото си в живота на 
община Севлиево със собствени обществени и 
благотворителни инициативи. По идея и със 
средства на клуба е отпечатана книгата „Хоталич 
- средновековният град-крепост край Севлиево” 
с автор откривателя на археологическия обект 
Симеон Симеонов, а целенасочено и години 
наред се работи за популяризирането на тази туристическа забележителност. Ежегодно се 
провеждат турнири по стрийтбол за деца и младежи от Севлиево. Ротари Севлиево над 14 години 
осигуряват стипендии на студенти от града. Със  средства на ротарианци и приятели се изградиха 
и подобриха някои знакови за Общината обекти като направата макет на крепостта Хоталич 
пред сградата на Община Севлиево, газификация и ефектно осветление на храм „Света Троица” 
в гр. Севлиево, ефектно осветление на храм „Св. Иван Рилски” в с. Сенник.  Клубът е съпричастен 
към много от събитията в общината, като същевременно всеки ротарианец дава своята лепта за 
международните проекти на Ротари Интернешънъл.

Чартиран на 30.11.2001 г., № в РИ 56860 хотел “Хелиос”
Спонсор: РК Габрово              
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Севлиево

Ротари клуб Севлиево
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e-mail: rotarysilistra@gmail.com

Rotary Club of Silistra

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Коледен бал Помощ за библиотеките 

Ротариански Коледен бал и Великденски бал 
за набиране на средства за благотворителните 
инициативи на клуба - общо 20 издания. 
Ротарианска Винария - 9 издания. Ротариански 
пикник - 4 издания.

През последните 5-6 години ротарианците 
от Силистра дариха на градската библиотека 
мултимедийна система, две компютърни 
конфигурации, копирмашина, участие в две 
дарителници за книги, 600 тома литература 
от личната библиотека на секретаря на клуба 
Йордан Георгиев, спонсорирани са две книги, 
отпечатани в издателството на пастпрезидента 
Велико Великов.

Ротари клуб Силистра като една хуманитарна 
организация, която се стреми да покаже и под-
храни надеждата, че е възможно повишаването 
на стандарта на живот и справедливостта в 
обществото чрез спазването на основни мо-
рални и духовни норми в ежедневието и в 
бизнеса и  чрез доброволна обществена служба. 
Благодарение на реализираните клубните про-
екти и общите проекти със спонсорирания Интеракт клуб, логото на Ротари Интернешънъл е 
уважаван и разпознаван символ в град Силистра. През последните няколко години клубът успешно 
стартира програма за привличане на млади и ентусиазирани членове с надежда за по-успешно 
реализиране на международни грантове.

Чартиран на 22.03.2002 г., № в РИ 57788 хотел „Дръстър“
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Понеделник, 17:30 ч.

Спонсор на: Интеракт Силистра 

Ротари клуб Силистра
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e-mail: rotary@slivenbg.net    

Rotary Club of Sliven

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Изкуството лекува Напред и нагоре Детските игри– 
огледало за нас

Проектът има за цел да осигури 
възможност на хора с умствени 
проблеми да се докоснат до 
магията на театъра, киното и 
танците. Изградена е зала за 
осъществяване на различни, 
социални и културни дейности, 
както и за провеждане на 
празници.

Проектът включва организи-
рането на жегодна спортна 
проява за скоростно изкачване 
на местността Хамам баир. Съ-
битието се превърна в спор-
тен празник за учениците в 
Града на стоте войводи и е 
съпроводено с много търже-
ственост, награди и добро наст-
роение.

Проект е насочен към най-
малките и има за цел да обога-
ти техния мироглед и насърчи 
любовта към природата. Из-
градената детска площадка в 
м. Карандила осигурява въз-
можност за развлечение и 
отдих сред цветя и дървета как-
то за малчуганите, така и за 
техните придружители.

Ротари клуб Сливен е познат в града и 
региона като доверен партньор и надежден 
приятел в каузите с обществено значими цели. 
Приятелската организация в Града под сините 
камъни, спазваща принципите на Ротари, 
винаги се е стремяла да бъде символ на етика, 
хуманност и съпричастност към проблемите на 
голяма част от съгражданите си. Благодарение на 
добрите практики и опита, натрупан в голямото семейство на Ротари, клубът е осъществил проекти, 
положително оценени и радушно приети от хората в региона. При осъществяване на дейността си 
клубните членове и лидери винаги се осланят на финансова прозрачност и дисциплина, насоченост 
към младите хора , както и към  изграждането и привличането на нови последователи.

Чартиран на 31.03.1999 г., № в РИ 51947 хотелски коплекс “Национал”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: Ротари Клуб Нова Загора

Ротари клуб Сливен
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e-mail: rotary.smolyan@mail.bg

Rotary Club of Smoljan

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Зимен празник Празници за децата Профилактика на 
детското зрение

Провежда се през март в к-с 
Пампорово от 2000 г. и включ-
ва състезание по гигантски 
слалом в 10 възрастови групи, 
отборно състезание по теглене 
на въже. Празникът завършва 
с благотворителна вечеря и на-
граждаване на участниците. 
Събраните средства се използ-
ват за проекти за децата в не-
равностойно положение.

Организиране на Коледа и 
Деня на детето за децата в 
неравностойно положение с 
цел да се даде лъч надежда и 
човешка топлина и ласка за 
децата без дом и родители и 
децата инвалиди от областта. 
Организират се празненства, 
спортни и други игри за децата, 
посещения на театрални поста-
новки, концерти и др.

Ротари клуб  Смолян организи-
ра ежегодни профилактични 
прегледи на зрението на пет-
годишни деца от детските гра-
дини в Смолян. 
Целта е ранна диагностика на 
заболявания в период, който 
не е активно профилактиран от 
здравната система, а е важен за 
предпазване от по-нататъшни 
усложнения.

РК Смолян е един от първите клубове в България 
след възстановяване на ротарианството и вече 
повече от 20 години  е важна част от общест-
вения живот в Смолян и региона. Клубът 
осъществява устойчиви проекти за служба, на-
сърчава приятелството в клуба и Дистрикта, 
поддържа Фондация Ротари, развива лидери 
на надклубно ниво. РК Смолян е спонсор на 
още два активни Ротари клуба, поддържа младежките програми  Ротаракт и Интеракт. Клубът е 
побратимен с клубове от Турция, Румъния и Русия. РК Смолян работи активно по направленията: 
социални програми – подкрепа на децата в неравностойно социално положение, образователни 
програми – ежегодна студентска стипендия; проекти, свързани с грамотността, проекти в сферата 
на здравеопазването – профилактика на социално значими заболявания, превенция на детското 
и майчино здраве; международна дейност чрез побратимените клубове; с особена грижа клубът 
се отнася към развитието на Ротаракт и Интеракт, чрез развитието на младите поколения като 
достойни граждани и бъдещи лидери, съпричастни с обществените проблеми.

Чартиран на 11.11.1994 г., № в РИ 30445 хотел „Кипарис Алфа“
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: РК Кърджали, РК Златоград, РАК Смолян, ИАК Смолян

Ротари клуб Смолян



73

Rotary Club of Sozopol

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Проектът включва изграждане 
и монтаж на детски площадки: 
първата е в гр. Созопол, Новия 
град; втората: в градския парк, 
между новата и старата част на 
града; третата: в новия град; 
четвърта в с. Атия; петата е в 
Стария Созопол. Проектната 
документация е предоставе на 
на община Созопол.

Изграждане на 
кула-камбанария

Детски площадки Изграждане на 
параклис   “Св. Георги”

С лични средства и органи-
зирани дарителски кампании 
клубът осъществи проекта по 
изграждане на Кула-камбана-
рия и закупуване на камбана 
към църква „Св. Никола”, гр. 
Черноморец. 
Проектът е в служба на общ-
ността и има за цел подобряване 
качеството на живота в общи-
ната.

Проектът е за изграждане на 
параклис ”Св. Георги” в Со-
зопол,  Новия град. Предаване 
документацията на Община 
Созопол и Църковното на стоя-
телство в гр. Созопол.

Ротари клуб Созопол е с десетгодишна история в българското Ротари общество. Като „морски” 
клуб е атрактивен и привлекателен както със своята дейност, екип от професионалисти и лидери, 
възможности за контакти с ротарианци, съмишленици от Дистрикта и извън България, така и с  
местоположението си. 
Клубът разработва и реализира образователни, хуманитарни и професионални проекти всяка 
година, които посрещат нуждите на местната общност, така спазват ротарианския девиз за 
безкористна служба в полза на обществото. Популяризира Ротари като организация сред младите 
хора, сред общността. Разработват се и осъществяват планове за подкрепа на Фондация Ротари чрез 
финансови дарения и участие в програми. Поддържат се приятелски взаимоотношения с клубовете 
от зоната, страната и другите Дистрикти.           
Ротари клуб Созопол изпълнява своите цели по петте авенюта, като обръща особено внимание на 
петото авеню -  работа с новите поколения.

Чартиран на 26.03.2006 г., № в РИ 72416 xотел „Вилла Лист”, гр. Созопол
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Сряда, 18:00 ч.

Ротари клуб Созопол
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www.rotarysofia.org
e-mail: contact@rotarysofia.org

Rotary Club of Sofia

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

За децата с талант в 
с. Русаля

Подвижен мамограф Безопасност по 
пътищата

Със съвместни усилия и сред-
ства, събрани от РК София и 
РАК София е закупен и дарен 
професионален принтер и ко-
нсумативи на Училището по 
изкуства и занаяти за деца в 
неравностойно положение “Д. 
Екимов” в с. Русаля. Домът 
функционира под формата на 
пансион, в който живеят деца 
до 12. клас. 

Пример за устойчив проект 
на РК София е програмата 
“Подвижен мамограф” и оси-
гуряването на достъп до пре-
глед на млечната жлеза за 
жени в страната. По последни 
данни след реализирането  на 
този проект над 12 000 жени, 
които са преминали през така 
необходимия профилактичен 
преглед.

Един от новите проекти на РК 
София е насочен към изработ-
ването на оригинални видео-
материали, които да преда-
ват посланието за нуждата от 
безопасност по пътищата и 
внимателното управление на 
МПС. Проектът е в началото си, 
но предстои да постигне високи 
резултати в сфера с много по-
тенциал за подобрение.

Ротари клуб София е първият в България, учреден на 22 април 1933 г. от 16 приятели, които 
подписват протокола за учредяване на първия в България Ротари клуб. Първите събирания стават 
в “Юнион клуб”, а след това - в хотел “България”. През май 1933 г. се получава телеграмата от 
европейския комисар на Ротари Интернешънъл д-р Потар, в която софийските ротарианци биват 
уведомени, че на 25 май клубът е приет единодушно за член на РИ под №3596. На 4 ноември 1933 
година на клуба е връчена официално грамотата за чартирането му.    
Клубът поддържа тесни връзки в клубове от съседните страни: Белград, Любляна, Загреб, Солун, 
Атина. За по-малко от пет години четирима президенти на РИ посещават България. Един от тях - 
Морис Дюпре, е награден лично от цар Борис ІІІ с висш орден “за заслугите, които има ротарианското 
движение за приобщаването на България към света и за нейното стопанско и културно развитие”.
Днес клубът поддържа тесни връзки с побратимените клубове в Италия - Ротари клуб Малпенса, 
във Франция - Ротари клубове Егюи и Сент Жил, в Гърция - Ротари клуб Солун, и в Търция - Ротари 
клуб Одрин.

Чартиран на 01.10.1991 г., № в РИ 28356 хотел “Рила“
Спонсор: РК Солун
Седмична среща: Понеделник, 12:30 ч.

Спонсор на: Рoтари клубове Враца, Кюстендил, Монтана, Русе, Самоков, Сандански, София-Витоша, София Сердика, София-Средец, Червен Бряг 

Ротари клуб София
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e-mail: Rotary_Club_Sofia-Balkan@yahoogroups.com  
             rotarybalkan@gmail.com

Rotary Club of Sofia-Balkan

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Спонсор на: Ротари клуб Банкя, Ротари клуб Пирдоп 

Чартиран на 26.05.2003 г., № в РИ 62294 хотел Central Park
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Вторник, 18:30 ч.

Ротари клуб София-Балкан

Баскетболен клуб за хора в инвалидни колички

Баскетболният отбор за хора в инвалидни 
колички “София-Балкан” е създаден през 2007 
година от Българската федерация по баскетбол, 
Националната спортна академия, Ротари и 
Ротаракт клуб София-Балкан. Отборът помага 
за интеграцията на хора в неравностойно 
положение и им позволява да се чувстват 
пълноправни членове на обществото. Отборът 
предоставя възможност на състезателите да 
споделят любовта си към спорта, баскетбола, 

и задружно да развиват своите умения, сила и 
воля.  
В баскетболния отбор „София-Балкан“ има 
18 играчи и трима треньори. Тренировките се 
провеждат всеки вторник и четвъртък от 20:00ч. 
в адаптираната зала за инвалидни колички на 
Националния стадион „Васил Левски“.

Ротари клуб София-Балкан е един от водещите 
клубове в София. През годините клубът се е 
доказал като един от сериозните и стабилните 
в България. Проектите, по които клубът работи, 
са пряко свързани с обществото; социалното и 
икономическото подпомагане на обществени 
групи и тяхното социално интегриране.   
Ротари клуб София-Балкан спонсорира три 
Интеракт клуба: ИАК към СМГ, ИАК към Испанска гимназия, ИАК към 73-то и един Ротаракт клуб 
- Ротаракт клуб София-Балкан.
Побратиме ни сме с Rotary Trikala и Rotary Dronninglund.
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Rotary Club of Sofia-Vitosha

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 10.11.1998 г., № в РИ 51550 хотел “Маринела”, зала “Витоша”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Четвъртък, 19:00 ч.

Ротари клуб София-Витоша

Спонсор на: Ротари клуб София-Балкан, Ротари клуб София-Център, Ротари клуб Плевен Центрум, Ротари клуб Ловеч 

Езерото с лилиите Купа на Гуверньора

Езерото и фонтанът с трите детски фигури 
беше възстановен  по повод посещението на 
президента на Ротари Интернешънъл Уилф 
Уилкинстън във връзка с честването на 75 години 
от създаването на организацията в България.

Ежегодно организиране на приятелски 
футболен турнир, за всички клубове в България, 
под името “Купа на Гуверньора”. Отборът е 
четирикратен първенец от ротарианските 
турнири на Дистрикта.

Ротари клуб София-Витоша е чартиран на 
10.11.1998 г. и е спонсориран от РК София.
Клубът има два Ротаракт клуба: РАК София-
Витоша и РАК София Витоша-Изгрев. Има и 
два Интеракт клуба: ИАК към Американски 
университет и ИАК към Национална финансово-
стопанска гимназия. Други от реализираните 
проекти на Ротари клуб София-Витоша са: 
Възстановяване на часовниковата кула на сградата на Национална финансово-стопанска гимназия; 
Изработване и поставяне на паметник на Джеймс Баучер на едноименния булевард; Залесяване 
с японски вишни в Борисовата градина Ротари клуб София-Витоша е излъчил трима дистрикт 
говерньори: ПДГ 2004-05 Калчо Хинов (действащ вицепрезидент RILI); ПДГ 2009-10 Пламен 
Минев; ПДГ 2011-12 Анелия Дошева;
Много от членовете на клуба са заемали различни позиции, като дистриктни офицери.
Клубът е с една от най-големите вноски към Фондация Ротари, с повече от 87 000$.
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e-mail: azrazhdane.rc@gmail.com 

Rotary Club of  Sofia-Vazrazhdane

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 16.05.2014 г., № в РИ 85809 хотел „Рамада“

Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб София-Възраждане

За децата без 
родителска грижа

Kът за отдих в м. 
Симеоновски езера

Международно 
сътрудничество

От чартирането си поехме 
грижата за децата от Дома за 
деца без родителска грижа в 
с. Дрен. Подпомагаме тяхната 
лятна почивка, тренировки-
те по футбол, инициативи за 
свободното им време, закупу-
ване на игри и компютри след 
даряване на приходите от бла-
готворително представление от 
Бойка Велкова.

С помощта на приятеля Сто-
имир Веселинов изградихме 
кът за отдих (масивни букови 
пейки и маси) за около 50 
души в полите на Витоша. В 
откриването участва рокпеви-
цата Милена Славова и танцо-
вият ансамбъл към читалището 
в Симеоново. Събитието беше 
посветено на подпомагане на 
децата от Дома.

Нашият клуб установи връзка 
с РК Фъндъклъ, Истанбул. 
Заедно с него се включихме в 
международен проект за оси-
гуряване на водата в Уганда. 
В момента сме единствени в 
Дистрикта с участие в такъв 
проект. Подпомогнахме и пост-
радалите от наводненията в 
Сърбия.

РК София-Възраждане е най-младият клуб в Дистрикт 2482. От момента на чартирането си се 
вляхме активно в редиците на ротарианското движение. Част от приятелите в клуба са ротарианци 
със сериозен стаж и репутация в нашия Дистрикт и чужбина. Те успяха да привлекат за членове 
достойни представители на обществото ни, доказани професионалисти. Членовете на клуба са 
активни в различни сфери на социалния и професионален живот, и чрез професионалните си и и 
морални качества способстват за развитието на ротарианската идея в България и по света. Клубът 
отговаря напълно на изискванията на Ротари. Стриктни сме към поддържането на правилни 
финанси, което способства за реалното ни участие в ротариански проекти и клубен живот. В 
ежедневната си дейност се стремим да служим на обществото, като го правим по ефективен и 
устойчив начин. Вниманието ни е насочено към развиване както на български проекти, така и на 
участие в международни. За нас е важно поддържането на Фондация Ротари, като основен канал 
за дейността на Ротари в цял свят. Неотклонно се грижим и за вътрешноклубните си отношения 
и приятелството, защото за нас то е като цвете, изискващо ежедневното ни отношение. Правим 
го, като сме заедно не само в службата, но и на срещи, екскурзии, празници, при побратимяване с 
други клубове.
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Rotary Club of Sofia-International

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Куклен театър за деца 
без родители

Wine It! и Blend It! Професионално 
обучение

От 10 години Ротари клубът 
провежда Коледна благотво-
рителна кампания за деца, 
лишени от родителска гри-
жа. Най-вълнуващото през 
годините остана Коледното 
тържество със закуска в Мак-
доналдс, посещение на куклен 
театър и раздаване на колед-
ни подаръци лично от Дядо 
Коледа.

Благотворителни вечери за на-
биране на средства за ежегод-
ните проектите на клуба, пре-
върнали се в традиционни 
събития, събиращи множество 
приятели и гости, които, освен 
че подпомагат каузите на клу-
ба, се забавляват и осъществяват 
нови запознанства.

Глобален грант с партньори от 
дистрикти във Великобритания 
за професионално обучение на 
младежи, настанени в защите-
ни жилища след навършване 
на пълнолетие. Целта на про-
екта е да създаде социално ке-
търинг предприятие, в което 
младежите да овладеят про-
фесията и да се издържат.  

В Ротари клуб София-Интернешънъл най-
важното е приятелството, взаимопомощта и 
грижата на членовете един за друг. Клубът се 
гордее със своите членове, които с охота споде-
лят личното си време в полза на различни 
благотворителни каузи. Професионализмът на 
ротарианците от клуба може да бъде проследен 
в ежегодните проекти като вино и уиски вечери, 
куклен театър за деца от домове, доставка на медицинско оборудване за болници и множество 
други.
Седмичните срещи се провеждат в топ локация в София, където се популяризира не само 
ротарианството, а и самата дума Ротари, самата организация. На почти всяка среща присъства гост 
лектор. В клуба се поощрява личното представяне на членовете и техните бизнес начинания.  
Членовете на клуба посещават срещи на клубове в най-различни кътчета на света.

Чартиран на 23.02.2005 г., № в РИ 67581 хотел “Хилтън София”
Спонсор: РК София-Тангра
Седмична среща: Сряда, 18:45 ч.

Спонсор на: Ротаракт клуб София Интернешънъл, Интеракт клуб София Интернешънъл Меридиан 22

Ротари клуб София-Интернешънъл 

http://www.rc-si.org


79

www.rotaryclubsofiacapital.org
e-mail: info@rotaryclubsofiacapital.org

Rotary Club of Sofia-Capital

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Пътят не е писта Ротари работни 
позиции

Ротари турнир по 
монополи и кешфлоу

Подпомагане на пешеходна-
та инфраструктура в района 
на Самоковско шосе. Това се 
случи след традиционния 
благотворителен турнир по мо-
нополи и кешфлоу. От Около-
връстния път на София до из-
ходната табела на с. Кокаляне 
към Самоков са реновирани и 
ремонтирани съществуващите 
11 пешеходни пътеки.

Ротарианско табло за работни 
позиции, за да може по-лес-
но да си намират работа про-
фесионалисти от дадени сфери. 
Идеята е фирми, свързани с 
ротарианци, да предоставят 
информация за работни места 
и да се гарантират качествени 
работни взаимоотношения и 
условия. www.rabota.rotary-
clubsofiacapital.org

РК София-Капитал организи-
ра през септември турнир по 
игра на монополи и кешфлоу, 
като цели повече хора да се 
ориентират към игра и научаване 
на средносложни икономически 
и финансови механизми с цел 
усъвършенстване.
Турнирът цели и да набира 
средства за различни каузи и 
клубни проекти.

РК София-Капитал е сравнително младо сфор-
мирование от успешни български предпри-
емачи, интелектуалци и общественици. Члено-
вете на клуба са пример за лидери с морални 
качества и високи професионални успехи в 
респективните им сфери на дейност. Клубът 
провежда беседи с гост-лектори по въпроси, 
касаещи както настоящето, така и бъдещето на 
българското общество. Хуманитарните дейности са основно насочени към обезпечаване на средства 
и консумативи за даден проект, като фокусните групи са основно деца, младежи и възрастни. 
Сферите на дейност: превенция на конфликти и изграждане на диалог в общностите; подкрепа за 
образованието, науката и културната дейност на общностите; създаване на арени за икономически 
подем; минимализиране на риска в участъци по пътната инфраструктура.

Чартиран на 08.05.2015 г. ресторант “Лебед”
Спонсор: РК София-Център
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч.

Спонсор на: РК София-Център и РК София-Витоша

Ротари клуб София-Капитал

http://www.rotaryclubsofiacapital.org
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Rotary Club of Sofia-Serdika

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Програма Полио + 
аерогара София

Контрол на диабет в 
училище

Дарения     на 
използвани активи

Средствата се набират в кутии 
за събиране на банкноти и 
монети, поставени на места, 
съгласувани с ръководството 
на Аерогарата. Кутиите са снаб-
дени с трайни стикери обо-
значаващи предназначението 
на даренията. За първите три 
години от началото на проекта 
са събрани и преведени  7 000 
USD.

Целта на проекта е профилак-
тика на диабета сред уче-
ниците, чрез тестване нивото 
на кръвната захар. Организи-
ра се и информационна кампа-
ния сред учениците, техните 
родители и учители относно 
необходимостта от наблюде-
ние и контол за своевремен-
но предотвратяване на услож-
нения.

Проектът има за цел с посред-
ничеството на Ротари клуб и 
РАК София-Сердика да помогне 
за безвъзмездно предоставяне 
за повторна употреба на движи-
ми дълготрайни материални 
активи (ДМА) на нуждаещи се 
социалнослаби лица на база 
на ясни правила и критерии за 
прозрачност и справедливост 
на подбора. 

В клуба понастоящем членуват седемнадесет активни членове, от които осем жени. Имаме 
четирима дистриктни офицери: ПДГ 2014-15 Иларио Астинов, Касиера на Дистрикта 2013-16 Таня 
Карабашева, както и двама ПАДГ. Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова е наш почетен член 
за 2015-16 г.
Клубът осъществява своята дейност на територията на град София, с приоритет столичният район 
Средец. 
Между дейностите на клуба е дългогодишният проект „Добролюбие” с хуманитарна насоченост, 
както и учредяването на две дългосрочни стипендии за талантливи млади музиканти. При 
осъществяване на своята дейност клубът търси и сътрудничество с други организации, пример за 
което е осъществения  заедно с КК „Стратегии” Национален конкурс „Благодеятел на годината”, 
който стартира през 2004 г.
Клубът е побратимен с РК Рома Норд Овест – един от четирите Ротари клуба на Рим, съвместно с 
който са осъществени две международни младежки стипендии за културен обмен. В продължение 
на тази традиция, понастоящем Клубът задълбочава контактите си и с РК Неапол.

Чартиран на 30.10.2001 г., № в РИ 56703 хотел “Арена ди Сердика”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Спонсор на: РАК София-Сердика, ИАК София-Сердика към 22 СОУ „Георги Стойков Раковски”, София

Ротари клуб София-Сердика
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Rotary Club of Sofia-City

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 09.04.2007 г., № в РИ 75825 хотел “Best Western Sofia City”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Вторник, 19:30 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб София-Сити „Уилям Шекспир“, Ротаракт клуб София-Сити, Ротаракт клуб СУ Климент Охридски 

Ротари клуб София-cити 

Пази децата Шахмат на открито

Проектът цели да осигури на децата правилно и 
безопасно пресичане на улиците на обозначени 
пешеходни пътеки и там, където няма мон-
тирани светофарни уредби. В много случаи 
пътната инфраструктура в районите около 
учебните завдения не осигурява необходимата 
безопасност на децата, а пешеходните на пътеки 
стават най-много инциденти с деца и юноши. 
Проектът е насочен към опазване живота на 
нашите деца чрез подпомагане намаляването 
на произшествия на пешеходни пътеки.

Целта на проекта е да се създаде интерес към 
шахматната игра сред младите поколения ка-
то форма на културното и личностното им 
развитие, да се развие интелектуалния потен-
циал на децата, като се стимулира креативното 
и творческото им мислене, ”защото шахът е като 
любовта и музиката и има силата да прави хората 
щастливи”. Важно е децата да научат, че шахът 
развива ценни качества като - прозорливост и 
проницателност, логика, интуиция, математи-
чески умения и много други.

РК София-Сити обединява млади и мотивирани 
хора – доказани професионалисти в своите 
области, забавни, търсещи и активни. Ние 
отделяме от нашето време и опит, за да служим 
на местните общности, да ги подкрепяме и 
обучаваме.
Дейностите на клуба варират от организиране 
на събития за набиране на средства в под-
крепа на местни инициативи, срещи с нови хора и интересни лектори, обмяна на идеи и други 
хуманитарни проекти. Работим активно с младите поколения за тяхното професионално и кариерно 
ориентиране и развитие.
Клубът ни играе активна роля в подкрепа на идеите на Ротари и насърчава и развива идеала за 
служба като основа на достойно начинание. Всички наши членове са обединени от идеята да 
помагат където и както могат, да служат безкористно на обществото и да внесат приятелството и 
ротарианския дух в своите общности.
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e-mail:  c.kadiyski@abv.bg

Rotary Club of  Sofia-Sredets

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Протегни ръка Бъди лидер Паметта на София

Съвместно с РК Кобленц за-
радвахме отец Иван с необ-
ходимата за дейността на дома 
в с. Нови Хан кола. Стотици са 
дарените книги за библиотеки 
и училища, с които запознахме 
деца и юноши с един нов свят. 
А асансьорът за тежко болни 
деца в Александровска болница 
облекчи работата на лекари и 
сестри.

Учредени са три ежегодни 
награди на клуба (за принос в 
биологичните науки и за обе-
щаващо професионално начало 
на млади хора в инженерните 
и фармацевтичните науки). А 
подкрепата на млади таланти в 
изкуството откри пред тях нови 
пътища за творческа изява.

Откриването на реставрираната 
гробница на Хонорий се пре-
върна в паметно събитие в 
културния живот на столицата 
през 2015 г. 
Традиционното сътрудничест-
во със Софийския исторически 
музей е изключително високо 
оценено и от кмета на града 
Йорданка Фандъкова.

Основан през 2005 г, клубът е един от малките, но много активни софийски клубове. Наред с 
традиционните ротариански проекти в здравеопазването - безплатни офталмологични прегледи, 
подпомагане на детската пулмологична клиника, ваксинации срещу хепатит на рискови групи,  в 
образованието - ежегодни стипендии, награди за млади лидери в професията, даряване на детски и 
юношески книги за училищни и читалищни библиотеки, хуманитарни - подкрепа на Дома за деца 
и самотни майки в Нови хан. Подкрепа на SOS селището в Трявна и популяризиране на Ротари - 
информационната витрина в центъра на София, засаждането на алея „Пол Харис“, поставяне на 
паметни плочи за личности и събития свързани с Ротари. Клубът има и една специфична програма - 
“Култура и историческо наследство“, в рамките на която подпомага опазването и популяризирането 
на историческите паметници в София - реставрация на гробницата на Хонорий в София съвместно с 
РК Рим. Дарения за софийските културни институции: книги, техника, архивни документи, картини;  
спонсориране на изложби; организиране на вечери за България в Лондон, Клуж, Рим, Кобленц; 
патронаж над галерията към Софийската филхармония. С програмите Ротаракт и Интеракт имаме 
възможност за привличане на  млади хора и за активна работа с тях. Клубът е побратимен с РК Рим 
ЕУРО.

Чартиран на 17.05.2005 г., № в РИ 69355 хотел “Арена ди Сердика”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Сряда, 13:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт клуб Средец, Интеракт клуб Средец

Ротари клуб София Средец
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e-mail: rotary.tangra@gmail.com

Rotary Club of Sofia-Tangra

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 20.05.2003 г., № в РИ 62293 хотел “Рила”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Вторник, 18:30 ч.

Спонсор на:  Ротаракт клуб София-Тангра, Интеракт клуб Първа Английска Езикова Гимназия, Интеракт клуб Италиански Лицей

Ротари клуб София-Тангра

Ранна диагностика на рака на 
простатната жлеза

Информационна кампания   
„& Аз знам!” 

Проектът се осъществява чрез ранна диагностика 
на специално простатен специфичен антиген 
при мъже над 50 години и ректално туширане 
на простатата. Участие взеха доц. Красимир 
Нейков, Началник Урологична клиника при 
Онкологична Болница в София, д-р Юлиан 
Щерев, уролог от Русе, д-р Димитър Бушандров, 
уролог от  Сливен, д-р Стойчо Кацаров, д-р Бушка 
Захариева, Лаборатории БОДИМЕД и др. 
Бяха осигурени финансови средства за ранна 
диагностика на около 5000 мъже в София, Русе, 
Свищов, Сливен, Стара Загора и Ямбол. 

Проектът Национална информационна кам-
пания за насърчаване изследването и ранното 
диагностициране на ХИВ/СПИН „& Аз знам!” 
стартира през 2010 г. и се превърна в ежегоден 
проект. Кампанията „& Аз знам!” е отговор 
на тревожната статистика, свързана с ХИВ в 
България, която сочи изключително малък брой 
изследвани хора поради различни причини. 
Кампанията се организира от РАК София-Тангра 
със съдействието на Ротаракт клубове от цялата 
страна, СТИНГ АД и Национална пациентска 
организация.

Ние, ротарианците от клуб София-Тангра, сме 
обединени от идеите на Ротари да служим на 
обществото, всеки от нас прилага идеала за 
служба в своя личен и професионален живот. 
Ротари клуб София-Тангра е сред водещите 
клубове в България и организира своята работа 
в няколко направления: клубна дейност чрез 
реализирането на проекти, професионална 
служба и служба в подкрепа на младото поколение чрез спонсорираните от него Ротаракт и Интеракт 
клубове София-Тангра. Стремим се да реализираме успешно нашите проектни идеи и идеите на 
младите ни приятели, да развиваме и подкрепяме лидери сред нашите членове, да обогатяване и 
самите нас чрез участието на различни водещи личности и лидери като лектори на ежеседмичните 
ни сбирки.
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e-mail: rotarysofiacenter@gmail.com

Rotary Club of Sofia Center

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 15.11.2005 г., № в РИ 71178 хотел „Рамада София”
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Сряда, 19:30 ч.

Спонсор на: Ротари Клуб София-Капитал, Ротаракт София-Център, Интеракт I-ва Немска гимназия 

Ротари клуб София-Център

Да бъдеш гражданин Ротарианска гора

През ротарианската  2010/2011 г. заедно с 
фондация „Просвета” стартира реализацията 
на проекта „Да бъдеш гражданин” - създаване 
на учебно помагало за гражданско образование 
на децата от първи до четвърти клас, което 
дава възможност на учителите под формата 
на занимателни игри, анализи и тестове да 
изграждат устойчиви морални, родови и 
национални ценности у децата, да ги подготвят 
за достойни граждани на България и света.

Основен по мащаб и устойчивост на развитие 
проект на клуба е създаването на “нашата” 
Ротарианска гора. Горди сме, че в планината 
Витоша, която е белите дробове на София в 
местността Офелиите растат малки дръвчета, 
които ще станат голяма гора и с чистия въздух 
и прохлада ще радват поколения софиянци и 
гости на София, далеч в годините напред.
Проектът е стартиран 2007/2008 г., като до 2016 
г. са залесени  38 декара.

РК София-Център е един от клубовете със стремеж за устойчиво и успешно развитие в служба на 
обществото и в утвърждаване взаимната грижа и приятелство между ротарианците в клуба, както 
и към всички останали ротарианци.
Проектите, по които клубът работи, са в полза на общността. Членове влагат лични усилия, време 
и средства, опита, професионалните умения и контакти, висок морал и социална ангажираност за 
успешно реализиране на хуманитарни проекти в полза на обществото и за утвърждаване и издигане 
имиджа на Ротари Фондацията. Клубът развива активна клубна дейност: ежеседмични приятелски 
срещи, срещи с гост-лектори и с други клубове от София и страната. Развива международно 
сътрудничество и управлява адекватно финансите си. В подкрепа на младото поколение работим 
активно за подпомагане дейността на двете младежки програми Ротаракт и  Интеракт, стимулираме 
изграждането на лидерски качества, направляваме и контролираме успешната реализация на 
техните проекти.
Подпомагат финансово Ротари Фондацията и участват в проекти съфинансирани от нея,като със 
своето активно и отговорно отношение работят за обществената й значимост. За укрепване на 
приятелството и близостта в голямото семейство на Ротари, в което Ротари е начин на живот, се 
организират срещи, екскурзии, културни събития и общи празници.
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e-mail: rotary.st.zagora@gmail.com

Rotary Club of Stara Zagora

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Възстановяване на 
сензорна зала

Фетални монитори 
за АГ клиниката

Годишна стипендия 
за изявени младежи

С реализирането на Глобален 
грант, подпомогнат от Фондация 
Ротари и изпълнен заедно с Ро-
тари клубовете Синт Питерс 
Леу, Белгия, Крушевац , Сърбия 
и Нова Загора и с партньорството 
на Община Стара Загора, бе въз-
становена най-модерната сензор-
на зала в Южна България, която 
обучава и над 100 студенти 
годишно.

Ротари клуб Стара Загора 
изпълни свой проект през 2016 
година, попадащ  в Зона на фо-
кус „Майчино и детско здраве”, 
осигурявайки два фетални 
монитора, включително един 
пригоден за близнаци. Те бяха 
предоставени на АГ клиниката 
в града по случай Бабинден.

Всяка година Ротари клуб 
Стара Загора дава стипендии 
на изявени ученици в различ-
ни области на науката и 
изкуството. 
Подкрепяйки младите поко-
ления, клубът подобрява поло-
жителния имидж на Ротари за 
развитие на местната общност 
и стимулира даровитите деца 
на Стара Загора.

Ротари клуб Стара Загора има над 20 години 
история. Петият поред, след възраждането на 
ротарианското движение в България, клуб е 
чартиран на 31 май 1994 г. Гордост на Ротари 
клуб Стара Загора е първият старозагорец 
Дискрикт гуверньор на Дистрикт 2482 България 
Валентин Стоянов, както и петимата асистент 
дистрикт гуверньори: Стефан Терзиев, Тодор
Грудев, Николай Гаджев, Валентин Стоянов и Николай Шопов, и много други дистриктни офицери.
Членовете на Ротари клуб Стара Загора помогнаха активно за създаването на други клубове в 
семейството на Ротари. Обърнаха и специално внимание на младите хора, които идват след тях - 
Ротаракт и Интеракт, - и не на последно място на нежното присъствие в дамския Инер Уийл клуб. 
Всички те се развиват успешно, за да бъдат полезни на обществото.

Чартиран на 31.03.1994 г., № в РИ 30205 комплекс „Верея”
Спонсор: РК Кавала, Гърция
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: Ротари клуб Хасково, Ротари клуб Раднево, Ротаракт Стара Загора, Интеракт Стара Загора

Ротари клуб Стара Загора
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www.rotary-troyan.org
e-mail: rctroyan@gmail.com

Rotary Club of Troyan

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Майчино и детско 
здраве

Подкрепа на 
културната дейност

Подпомагане на 
талантливи деца

Клубът работи в партньорство 
с Общината и МБАЛ за подо-
бряване на майчиното и дет-
ското здраве. През февруари 
ценно дарение получи нео-
натологичният сектор на 
Акушеро-гинекологичното 
отделение в троянската бол-
ница, нов билирубинометър и 
консумативи за изследване на 
С-реактивен протеин.

Подкрепа на културната дей-
ност в града и популяризиране 
програми на Ротари. Чрез 
организиране на артпленери 
и с участие в традиционни об-
щински мероприятия клубът 
подпомага творчеството на де-
цата и популяризира програ-
мата ПолиоПлюс.

Клубът е учредил стипенди-
атски програми за талантливи 
деца и студенти в области кул-
тура, академични знания и 
иновации.

РК Троян е клуб с 15-годищна история. Състои от 31 активни членове и трима почетни.
Клубът осъществява успешни проекти, издига обществената значимост на Ротари, подпомага 
Фондация Ротари, както и програмата ПолиоПлюс.
От началото на съществуването си клубът работи усилено по проекти за опазване на културното 
историческото наследство, подпомага културно-образователни институции, даровити деца и 
студенти.
Клубът подкрепя културната дейност в града в партньорство с Общината, Националната гимназия 
за приложни изкуства, чрез участието си в ежегодни артпленери и симпозиуми.
Като основен приоритет клубът си е поставил разработването на проекти, свързани с майчиното 
и детското здраве, подобряване условията за спорт и креативни дейности на децата от местната 
общност, подпомагане даровити деца и студенти като проекти за прогрес на младото поколение.

Чартиран на 25.10.2001 г., № в РИ 56702 хотел-ресторант “Троян Плаза”
Спонсор: РК Габрово
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб Троян 
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Rotary Club of Tutrakan

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Кувьоз и реанимационна маса 
за неонатологичното отделение

Часовникова кула

Тутракан е утвърдена дестинация за родилна 
помощ и майчино здравеопазване. През 2009 
г. Ротари клуб Тутракан реши да даде шанс на 
повече повече недоносени и бебета от проблемни 
бременности да започнат живота си нормално.

По случай 10-годишния си юбилей Ротари клуб 
Тутракан реши да подари на града часовникова 
кула. Тази кула заедно с намиращата се в 
непосредствена близост римска крепост има 
всички шансове да се превърне в един от 
символите на Тутракан.

От 2005г. насам Ротари клуб Тутракан обе.
динява хора, изпълнени с ентусиазъм да про-
менят към по-добро средата около себе си. 
Клубът е съставен от успели професионалисти 
от две общини: Тутракан и Главиница. Ос-
новните акценти в дейността са насочени 
към младите поколения, от раждането и по-
доброто здравеопазване през образованието 
до проекти свързани със изграждане на лидерски качества и умения. Ротари клуб Тутракан 
поддържа и развива активни връзки с приятелски и побратимени клубове от България и чужби-
на. Усещането за общност и приобщаване към ценностите на Ротари Интернешънъл е важно и 
Ротари клуб Тутракан активно работи за културната, историческата, здравната и еко идентичност 
на региона.

Чартиран на 24.06.2005 г., № в РИ 69922 ресторант „Приятели”
Спонсор: РК Силистра
Седмична среща: Сряда, 20:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Тутракан

Ротари клуб Тутракан
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e-mail: t_tv@mail.bg

Rotary Club of Тargovishte

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Два туристически 
заслона „Ротари”

Войнишкият паметник 
върна блясъка си

С грижа за природата

Два туристически заслона 
изградиха ротарианците в 
Търговище през последните 
три години със средства от 
благотворителните  великден-
ски  балове на клуба. Разполо-
жени са в местността Парка и 
по пътя за древния исторически 
град Мисионис. Имат открити 
огнища и кътове с пейки и ма-
си, и са любимо място на ту-
ристите за пикник и отдих. 

През 2015 г. по идея и със 
средства на РК Търговище е 
възстановен Войнишкият па-
метник, най-ранната творба 
на известния  ни скулптор Лю-
бомир Далчев. За съживяване 
на историческата памет бяха 
дарени 15 000 лв. 
Поставени са информационни 
табели, изградена е алея и ху-
дожествено осветление.

С грижа за природата РК Тър-
говище проведе акция по по-
чистване на брега на яз. „По-
ляница”. В нея се включиха 
10 скаути от местния клуб 
„Герил войвода”, 11 ученици 
от баскетболния отбор „Свет-
кавица” от Спортното учили-
ще, начело с техните треньори. 
Заразени от добрия пример в 
хигиенизирането спонтанно се 
присъединиха и рибари.

Ротари клуб Търговище е чартиран на 30.11.2001 
година. В него членуват 30 души. За изминалите 
години сме реализирали над 40 общозначими 
проекти, като се стараем да въвлечем в 
тяхната реализация много съмишленици, сред 
които местната власт, бизнес и граждански 
организации. Начинанията ни са били в под-
крепа на майчино и детско здраве, културно-
историческо наследство, туризъм, превенция и лечение на заболявания и др. Благодарение на 
разнообразието от професии идеите се случват с лекота.  Проектите засега осъществяваме със 
собствени средства и дарителски акции, не сме участвали в грантови проекти, но с желание бихме 
работили.

Чартиран на 30.11.2001 г., № в РИ 56858 ресторант „Нова Мизия”
Спонсор: РК Варна 
Седмична среща: Четвъртък, 18:00 ч.

Ротари клуб Tърговище
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e-mail: rkharmanli@abv.bg 

Rotary Club of Harmanli

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 23.11.2001 г., № в РИ 56902 бистро „Класик”
Спонсор: РК  Хасково
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч.

Ротари клуб Харманли

Вечер на виното и 
приятелството

За  децата на Харманли

Особено популярна стана Вечерта на виното и 
приятелството, провеждана през месец ноември 
всяка година. Представят се вина, произведени 
от благодатния Южен район Сакар от всички 
винарски изби.

Частично финансиране за възстановяването на 
амбулаторията до Спешна помощ; Подпомагане 
на успешни спортни клубове в града - лека 
атлетика, кану-каяк (закупуване на лодка); 
Закупени dvd плеъри за всички детски гра-
дини в града; Закупени учебни карти на учи-
лищата в града; Спонсориране издаването на 
CD на групата за народни песни; през тази 
година РК Харманли предвижда подпомощ и 
популяризиране на проекта “Превенция и борба 
с рака на гърдата”.

Най-значимите проекти са осъществени на 
територията на града: Закупен кардиограф на 
МБАЛ Харманли; Закупени камбана, трон и 
бокали на параклис “Свети Трифон” край град 
Харманли; Закупуване на плащеница на църква 
“Свети Георги” в Одрин; Два нови пътнически 
автобуса, дадени на Община Харманли за 
извозване на ученици по Мечинг грант проект 
с РК в Испания и Франция; климатизация на 
МБАЛ Харманли; Компютри и ортопедични легла за МБАЛ Харманли, дарение от РК от Франция; 
Заедно с РК София закупен мобилен мамограф; Възстановяване на чешма край местността 
“Малката Звезда” ; По повод 10-годишния юбилей закупуване и поставяне на часовник в центъра 
на Харманли; детски плащадки в Харманли и село Бисер; Закупуване и даряване на книги на 
градската библиотека; Съвместно с фондация “Българска памет” закупуване на интерактивни дъски 
и компютри за училищата в града; Залесяване на градски стадион; Изографисване и оборудване на 
стая за вероучение в СОУ “Неофит Рилски”
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e-mail: rotaryh@gmail.com

Rotary Club of Haskovo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Третомартенски 
футболен турнир

Ритуална чешма и 
двора на църква

Опознай родината и 
се грижи за нея

Този спортен празник се про-
вежда във връзка с национал-
ния празник на България и с 
грижа за здравето на децата 
чрез допълнителна физичес-
ка активност. Футболът е лю-
бима игра на децата и чрез 
него те научават и затвърж-
дават спортния дух и последо-
вателното постигане на целите.

Във връзка с християнския праз-
ник Свето кръщене се беше 
построена ритуална чешма и се 
облагороди дворът на църква 
“Св. Димитър” в Хасково, за да 
могат гражданите на града ни 
да бъдат улеснени при участието 
си в този ритуал.Проектът се 
осъществи със съдействието на 
съдействието на Водно строител-
ство–Хасково АД.

Запознаване на децата от ОУ 
”Св. св. Кирил и Методий”, с. 
Конуш с исторически събития 
от родния край, исторически 
забележителности и природни 
дадености с цел възпитанието 
им в родолюбие, обич и грижа 
за родината и родния край. 
Засаждане на дръвчета с цел 
полагане на грижи към приро-
дата.

РК Хасково е създаден на 23.04.1995г. и е утвърден за редовен член на Ротари Интернешънъл на 
11.04.1996г. Чартърният лист на клуба е връчен на тържествена сбирка, провела се на 08.06.1996 г. 
Първоначално клубът е в състава на Дистрикт 2480 Северна Гърция-България, 10 зона Централна 
Европа-Източна Африка. РК Хасково е единадесетия ротари клуб в България. 13 члена от РК 
Хасково са носители на отличието Пол Харис Фелоу. Член на РК Хасково е и ПДГ Любен Атанасов. 
В момента в надклубна дейност е ангажиран и приятелят Динко Атанасов като АДГ. РК Хасково е 
побратимен с два клуба: РК Одрин, Турция, и РК Александрополис, Гърция. 
Традиционни проекти:
1. За началото на новата учебна година се даряват учебни помагала – ученически раници, тетрадки, 
флумастри, моливи, химикали и ученически комплекти на дом „Асен Златаров“
2. Третомартенски футболен турнир – участват ученици от училища от Хасково и общината.
3. Материално подпомагане на материално затруднени абитуриенти, показали високи резултати в 
учебния процес.
4. Кутията на успеха – събирани през годината средства, с които се подпомага ученик или отбор, 
спечелили надпревара в олимпиада или в международно състезание.

Чартиран на 11.04.1996 г., № в РИ 31494 хотел “Хасково”
Спонсор: РК Стара Загора
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: РК Харманли, РК Видин, РК Свиленград, РК Хасково Аида, Ко спонсор на РК Димитровград, Ротаракт – Хасково

Ротари клуб Хасково



91

e-mail: secretary@rotary-haskovo-aida.org

Rotary Club of Haskovo-Aida

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Монумент знамена Ротарианска гора Благотворителни 
балове

В чест на 100 години - РИ и 
създаването на клуба, през 
2004 г. изградихме “Монумент 
знамена” с чартърна плоча в 
центъра на гр. Хасково. Това 
беше нашето начало. Полагаме 
грижи за този мономент, в 
който е закодирана историята 
ни и възпитава младите по-
коления в родолюбие и на-
ционална гордост. 

“Засади дърво и дай живот” - 
под този надслов създадохме 
Ротарианска гора. Засадихме 
100 дръвчета червен канадски 
дъб в парк Кенана. Този проект 
обедини цялото ротарианско 
семейство в града: ротарианци, 
интерактори и ротарактори. 
Обгрижваме я с много любов 
- за чист въздух и екологична 
околна среда!

С уникалните си програми на 
талантите в клуба тези балове 
се превръщат в празник на 
радостта и приятелството.
Провеждаме ежегодни Про-
летни и Коледни балове за съ-
биране на средства за социа-
лни дейности, програми за 
здравеопазване, околна среда, 
образование, за деца в неравно-
стойно положение.

Ротари ни събра различни и непознати, но направи от нас приятели! Няма нищо по-ценно от това! 
Ротари клуб Хасково-Аида е чартиран в чест на 100-годишнината от създаване на Ротари. 
През 2004 г. клубът събира професионалисти с висока етика и почтеност, с много лични качества и 
умения, обединени от идеята за безкористна служба на обществото. През всички години до днес в 
клуба цари атмосфера на приятелство, разбирателство, градация на добри идеи и разбира се, много 
осъществени проекти. Похвална е активността на членовете от клуба, като всеки един се включва 
в различните проекти и дейности на клуба с ентусиазъм, завладяваща страст и огромно желание.
Клубът има добър имидж в местната общност и се стараем всеки един проект да е устойчиво 
значим и в полза на общността.В клуба се изграждаме като лидери, включително и в надклубно 
ниво. Участваме редовно с вноски за Фондация Ротари и 13 членове са отличени с ПХФ, участваме 
в Дистриктни събития и семинари, в регионални срещи и национални програми. Осъществяваме 
международна дейност чрез побратимяване с Ротари клубове от Сърбия и Турция.
Всичко, което правим, е мотивирано от желанието ни за служба на човечеството!
За нас Ротари е приятелство, Ротари е кръг, в който всички сме равни, Ротари е себераздаване, в 
което всички участваме! 

Чартиран на 07.02.2004 г., № в РИ 67180 ресторант „Родопи“
Спонсор: РК Хасково
Седмична среща: Четвъртък, 18:00 ч.

Ротари клуб Хасково-Аида
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Rotary Club of Cherven Bryag

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 18.12.2001 г., № в РИ 56900 хотел-ресторант “Таганрог”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Четвъртък, 19:00 ч.

Ротари клуб Червен бряг

Подвижен мамограф В помощ на приемните 
семейства

През 2012 г., със съдействието на 5 ротариански 
дистрикта, 4 български ротари клуба и 16 френски, 
чрез международния комитет Франция – България, 
РК София в лицето на тогавашния президент дари 
на болницата в Червен бряг подвижен мамограф 
на стойност 70 000 евро. С него вече се извършва 
скрининг на рака на млечната жлеза дори и в най-
малките населени места от региона.

Друг голям проект е ежегодното спонсорство на 
приемните семейства на територията на община 
Червен бряг с дрехи, завивки и възглавници. 
Този проект се осъществява със съдействието на 
местното представителство на фирма Калинел, 
чийто управител е член на нашия клуб.  Клубът 
осъществява и множество други малки проекти, 
с което е от съществено значение за общността, 
в която е създаден.

Ротари клуб Червен бряг е чартиран на 18.12.2001 г. Спонсор на клуба е РК София, с дейното участие 
на д-р Николай Болтаджиев. 
Един от най-големите проекти на клуба е ежегодното спонсорство на болницата в гр. Червен бряг с 
медикаменти и медицински материали (легла, инвалидни столове и др.) на стойности от порядъка 
на 100 до 500 хиляди лева, което се осъществява с любезното съдействие на Ротари клуб от Екс ан 
Прованс - Франция.            
Ротари клубът ни успя да създаде и чартира и Ротаракт клуб, но за съжаление не успяхме да го 
задържим, поради сериозното текучество на младите хора от града.
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Rotary Club of Shoumen

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 02.03.1999 г., № в РИ 51804 хотел “Контеса”
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Ротари клуб Шумен

В помощ на 
възрастните

Освети миналото, за 
да видиш бъдещето

Нов блясък за 
старата зала

Благодарение на този проект, 
Домът за стари хора в Шумен 
се сдоби с модерно кухненско 
обзавеждане. Средствата бяха 
осигурени съвместно с наши 
приятели от Шотландия и 
фондацията на Ротари Интер-
нешънъл.

В периода 2005-2010 г. бе из-
градено декоративно осветле-
ние на редица знакови сгради 
и паметници. Началото беше 
поставено с осветяването на 
едно от първите български чи-
талища ‘’Добри Войников’’.
Последваха го паметниците на 
Панайот Волов, Васил Левски 
и др.

Проект с изключително зна-
чение за съхраняване на тра-
дициите и запазване мес-
тата, които правят града ни 
привлекателен за младите 
хора. След основен ремонт на 
единственната по рода си зала, 
посещаемостта в различните 
танцувални, певчески и спорт-
ни състави нарасна многок-
ратно.

Ротари клуб Шумен е официално чартиран през 
1999 г., но верни на идеалите, последователи 
на нашия съгражданин д-р Николай Николаев 
осъществяват първата редовна сбирка през 
1996 г. През изминалите 20  години клубът 
показа как трябва и може да се работи в полза 
на обществото. Наличието на изключително 
активните Интеракт и Ротаракт, само пот-
върждават последователността и разбирането за важните връзки между минало и бъдеще. 
Осъществяването на много значими проекти допринесе името Ротари да се споменава с респект, 
уважение и благодарност.
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Rotary Club of Yambol

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Памет за будителите “Не на нея” - против 
наркоманията

Юнска 
профилактика

РK Ямбол учреди награди и 
ученически стипендии, кои-
то се връчват всяка година за 
Деня на народните будители. 
Носителите им са заслужили 
дейци на културата, изкуството 
и образованието от Ямбол с 
принос към културния жи-
вот на града. С награди или 
стипендии се удостояват и та-
лантливи деца и младежи.

Всяка година в началото на 
май РK Ямбол  заедно  с Инте-
ракт се организира концерт 
против разпространението и 
употребата на наркотици. Про-
явата е празник, на който с много 
музика, песни и тематични 
рекламни материали младите 
хора се събират и демонстри-
рат съпричастност и воля да 
живеят без наркотици.

Ежегодно през месец юни клу-
бът организира дни на про-
филактика на заболяванията 
на простатната жлеза. За мъ-
жете над 50 години в Ямбол се 
осигурява преглед от уролог, 
ултразвукова и имунологична 
диагностика със съдействието 
на МБАЛ „Свети Йоан Рилски”  
вече 10 години. Клубът дари 
имунологичен анализатор.

РК  Ямбол е чартиран на 19.11.1997 г., и е 14-
ият български клуб в най-новата ротарианска 
история. На 14.03.1998 г., гуверньорът на 
Дистрикт 2480, Панайотис Дзумас връчва 
тържествено чартърния лист на първия пре-
зидент на клуба Юри Чобаников. В следващите 
близо две десетилетия от съществуването на 
клуба негови членове са едни от най-видните 
личности на Ямбол, доказани и водещи професионалисти в своята сфера на дейност. Основните 
насоки в дейността на РК Ямбол са разработване, финансиране и осъществяване на инициативи, 
насочени изцяло в услуга на обществото и свързани с развитието на културата, образованието, 
здравеопазването и подобряването на естетиката на градската среда в Ямбол. През годините 
са изградени градски часовник, чешми пред църквите „Свети Георги” и „Свети Николай”, 
реализиран е проектът Дневен център за рехабилитация на зрително затруднени лица, дарявана е 
специализирана медицинска апаратура на болниците в града, както и учебни пособия и хардуер на 
учебните заведения в областта.

Чартиран на 19.11.1997 г., № в РИ 50837 хотел „Диана Палас”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: Интеракт Ямбол

Ротари клуб Ямбол
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