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„Въпреки, че никога няма да направим света 
идеален, ние нямаме извинение да не опитаме. 

И ако го оставим по-добър отколкото е бил 
преди нас, тогава не сме се провалили.”

Бил Бойд ППРИ

м. Ноември –  Месец на Фондация “Ротари”

Уважаеми ротариански приятели 

Приемете моите поздрави за вашата безкористна служба за Ротари в първите четири 
месеца на 2008-2009 година. 

И този месец беше наситен с много и разнообразни мероприятия 
На  04.10.2008г   в  Хисар  се  проведе  за  първи  път  до  сега  семинар  на  тема 

”Професионалната  служба  и  ротарианската  етика”.  Организатор  и  домакин  на 
семинара  беше  РК  Пирдоп.  В  семинара  участва  гост  лектор  професионалист  психолог. 
Семинара се водеше от ПАДГ Петко Йовчев, председател на комитета за професионална 
служба  на  Д  2482.  Предоставената  теоретична  разработка  и  станалите  разисквания 
позволиха на участниците да разсъждават по много интересната тема за професионалните 
възможности и етиката на ротарианците професионалисти. Темата на Ротари “Безкористна 
служба”  беше  в  основата  на  разискванията  и  оценката  на  нашите  професионални 
взаимоотношения.  Изпълнената  анкета  позволи  на  гост  лектора  д-р  Недева  да  направи 
експертна картина на участниците в семинара.

За съжаление президентите и бордовете на част от клубовете не подкрепиха идеята за 
участие  в  този  семинар  и  не  присъстваха  на  срещата,  не  осигуриха  и  участието  на 
председателите на комитетите по проекти и професионална служба в клубовете. В семинара 
взеха участие само 47 ротарианци от 23 клуба.

По  същото  време  в  спортната  зала  на  хотела  се  проведе  поредният  турнир  за 
ротарианци по Боулинг. Участваха приятели от 13 клуба с повече от 42 мъже и 12 жени 
спортисти  от  РК  Русе-Дунав,  София  Тангра,  Пловдив  Пълдин,  Димитровград,  Несебър. 
Победители станаха приятелите:  Индивидуален първенец   Светозар Пенчев от РК Русе-
Дунав , Отборен първенец   от РК Русе-Дунав – първи отбор

На  05.10.2008г  получих  писмо  от  Ротари  Интернационал  за  плащанията  на  
членския  внос  от  клубовете  в  дистрикта.  Оказа  се  че  въпреки  познаването  на 
документите и многократните напомнения за спазване на срока за плащане и този път има 
клубове които не са си изплатили задълженията и са позволили след 90 дни закъснение да 
получат  напомнящото  писмо.  Такова  писмо  получиха  дистрикт  гуверньора  и  22  от 
клубовете на Дистрикта: РК Балчик, РК Гълъбово, РК Пазарджик-Бесапара, РК Царево, 
РК Созопол, РК София-Център, РК Каварна, РК Банско-Разлог, РК Варна-Галатея, РК 
София-Тангра, РК Кюстендил, РК Попово, РК Силистра, РК Благоевград-Център, РК 
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Червен бряг, РК Момчилград,  РК Благоевград,  РК Търговище,  РК Свиленград,  РК 
Несебър, РК Сливен, РК Видин 

Убеден съм че всички Президенти от клубовете със закъснение в изплащането на 
задълженията са ангажирали себе си, своите секретари и ковчежници за ликвидиране в най 
къс срок на проблема. Възможно е до края на месеца вече част от закъснелите клубове да са 
изплатили задълженията си. Факт е обаче закъснението за повече от три месеца и това е в 
минус за тези клубове.  Очаквам че със същата сериозност работите и за ликвидиране на 
задълженията на клубовете към Д 2482. Тук е мястото да ви припомня е членският внос за 
Ротари Интернационал и за Д 2482 се отчита в началото на шестмесечието и това начало за 
следващото шестмесечие е края на м Декември

Уважаеми  приятели  през  м  Ноември  е  Световната  седмица,  посветена  на 
Интеракт. Това е седмицата в която е включена датата 5 ноември.

Интеракт, като програма на Ротари потенциала за развитие на служене на младежта е 
реализирана през 1962г, когато 23-ма ученика от Гимназията Мелбърн в Мелбърн, Флорида, 
САЩ, се събират да формират първия Интеракт клуб.

Интеракт  означава  международно действие и днес повече от 250 000 млади хора в 
около 120 страни членуват в 12,000 клуба, превръщайки Интеракт в истински международен 
феномен.  Навсякъде  по  света,  младите  хора  разпространяват  приятелството  и 
международното  разбирателство  посредством  широк  спектър  от  Интеракт  дейности  за 
служене

Организирането на Интеракт клуб е една от най-благодарните дейности, които един 
Ротари  клуб  може да  предприеме  за  своето  общество.  Програмата  на  Интеракт  дава  на 
Ротарианците  възможността  да  ръководят  перспективни  млади  мъже  и  жени,  които  се 
интересуват  от  служене  за  своето  общество.  Ротарианците  служат  като  пример  за 
Интеракторите,  които  са  поели  по  пътя  за  изграждането  им  като  професионалисти  и 
обществени лидери. В отговор, Интеракт клуб внася нова енергия в Ротари клуба, като го 
вдъхновява  с  нови  идеи  за  служене,  увеличава  подкрепата  на  проектите  и  помага  на 
развитието на бъдещи Ротарианци. Един успешен Интеракт клуб ще формира партньорство 
за служене със своя спонсориращ клуб.

Приятели вие сте  в състояние да отдадете  нужното внимание на младите  хора от 
вашия  Интеракт  клуб.  Тези  клубове  които  работят  по  формирането  на  нови  Интеракт 
клубове могат да ускорят своята дейност за създаването им.

Младото  поколение  е  бъдещето  на  нашата  организация.  В  дистрикт  2482 
функционират    Интеракт и    Ротаракт. Поздравления за РК Тутракан и РК Пазарджик за 
техните усилия и създаването и чартирането на най младите Интеракт клубове

На  12.10.2008г  в  Бургас  се  проведе  годишната  конференция  на  Ротаракт  и  
Интеракт,  където участваха  представители  от  по  голямата  част  от  клубовете.  Младите 
приятели споделиха своите програми – от една страна тези които са изпълнили и от друга 
предстоящите за времето пред нас. Споделени бяха авангарди решения за комуникации и 
възможности за общи действия между клубовете

На 18.10.2008г се проведе чартърното тържество на РК Карнобат. Новите наши 
приятели ротарианци поеха по пътя на служба за Ротари с ясна представа за ползата от тази 
служба. Те на място още по време на тържеството усетиха подкрепата на клуба спонсор РК 
Бургас и участниците в тържеството представители на РК Бургас-Приморие, Бургас-Пиргос, 
Несебър, Поморие

На 20.10.2008г завърши програмата на Групов Образователен Обмен на екипа от Д 
2482. Групата  осъществи една невероятно богата,  разнообразна и полезна  програма сред 
ротари клубовете в Д 1130 Лондон и представи България и Д 2482 в много добра светлина. 
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Благодаря на групата и нейния лидер приятеля Димитър Качулков-президент на РК Бургас 
Пиргос за изпълнението на програмата.

 
През  м  октомври  посетих  36  Ротари  клуба от  нашия  дистрикт.  Всеки  клуб  се 

представи в своята физиономия и дейност за годината. 
Впечатляващи дейности, програми и  обществено значимо влияние в своите градове, 

показаха клубовете Пирдоп, Панагюрище, Поморие, Добрич.......................... 
Успешни програми и правилно структуриране на работните комисии установих при 

клубовете от София, София-Сердика, Стара Загора, Казанлък, Бургас-Приморие, ................  
Трудности  със  съставът  на  членовете  на  клубовете  и  от  там  изпълнение  на  по 

значими дейности установих в ротари клубовете Гълъбово, Царево .................
Особени виждания за нашата организация и глобалните цели с участието на всички 

ротарианци по света демонстрираха приятелите от РК Севлиево. Те споделиха че техните 
сили и действия стигат само за програми в тяхната общност

Представители във всички посетени клубове изразиха становище по предложението 
за  регистрация  на  Дистрикта.  Оформи  се  мнението,  че  за  сега  не  е  извършена  в 
достатъчен  обем подготовката  на  предварителните  документи  и  не  е  формулирана  ясно 
нуждата от регистрация. Предоставеният устав има много несъобразности с документите на 
Ротари и следва да се преработи основно. Изразено беше мнението че по този начин ще се 
създаде една тежка нова структура без особена нужда и с много трудна и дори невъзможна 
функция

Благодаря  на  приятелите  юристи  от  посетените  клубове,  които  предложиха  своя 
компетентен професионален опит за окончателното изясняване на въпросите. Те обещаха да 
предоставят  своите  мотивирани  виждания  по  въпросът  а  и  да  участват  в  последващата 
процедура при евентуалната форма за регистрация на Дистрикта.

Представителите от всички клубове настояват за промени на сайта на дистрикта, 
като  споделят  становището  за  разширение  на  информацията  в  него  и  създаване  на 
възможности за участие на приятелите ротарианци във форум за представяне на мнения и 
предложения. Професионалистите в тази област предложиха своите виждания и помощ при 
разработката на сайта. 

Поставени бяха въпросите за качеството на списанието “Ротари България” и бяха 
обсъждани  предложения  за  начинът  организация  на  издаването  му  и  на  доставяне  на 
информация за него. Поставен беше и въпросът за начинът на набиране на абонаменти, като 
се премине от административно абониране към абониране по желание за вида списание при 
спазване на изискването за минималните стандарти за членуване в ротари клуба.  

През м септември отчитам активиране на дейността на секретарите на клубовете в 
дистрикта.  Ние имаме възможност за  постоянен  контакт.  Получени бяха  сведенията за 
седмичните  сбирки от  повече  от  половината  секретари,  но  все  още  се  налага  да 
отбелязваме  клубове  без  предоставени  сведения.  Това  е  повод  отново  да  напомня  че 
сведението  е  важно  и  необходимо  в  първите  дни  на  следващия  месец  за  да  приготвим 
общото за дистрикта сведение.  

Моля ви настоятелно, обърнете внимание на фактите: Посещаемостта на сбирките 
според изпратените от вас сведение не е в добро състояние 

През м юли от общо 2305 ротарианци в дистрикта, сбирките са били посетени от 
1209, през м август от 866 и през м септември от 1040

През м октомври в Букурещ се проведе между дистриктна среща по проблемите 
на  между  държавните  комитети.  В  Конференцията  от  Д   2482  участва  ПДГ  Калчо 
Хинов.  Много  голямо  значение  се  отдава  именно  на  тези  комитети  за  съвместните 
програми. Напомням, че ние имаме основани четиринадесет комитета, но до момента в по 
голямата си част работата е в начална фаза. Препоръчвам на председателите на комитети да 
активират своята работа за да се възползваме от възможностите на тези форми за контакт и 
общи програми
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Приятели м ноември е Месец на Фондация „Ротари”. Много се надявам, че всички 
клубове по свой начин ще отбележат този месец в дейностите си. Това е време да се отчете 
участието на клуба във фондовете на Фондацията. Това е време за подкрепата от клубовете 
на програмата Полио  с внасяне на сумата от по 1000 долара от всеки клуб, основна цел на 
Ротари Интернационал и Д 2482 за годината. През този месец във всички издания на Ротари 
Интернационал  ще  намерите  разширени  разяснения  за  дейностите  и  програмите  на 
Фондацията. През този месец ще се проведе семинарът за Фондация Ротари за Д 2482 – 
на 01.11.2008г в Смолян и на 08.11.2008г в Разград. От 26 до 30 ноември в Атина ще се 
проведе Институт на Ротари Интернационал за зоната със сесия за Фондация Ротари. Това 
са програми които всички клубове трябва да използват много пълноценно за обогатяване на 
своите знания за Фондация Ротари. 

През този месец ви моля да си припомнете едната от целите 
на Дистрикта поставени за 2008-2009 година «Всеки ротарианец  

от Д 2482 участник с вноска във Фондация Ротари»

Крайни срокове в месеца:

До 15 ноември ще осъществим номинации на клубове от дистрикта в зависимост от 
участието им във Фондация „Ротари” за отличие за заслуги в службата.

Не забравяйте: 

До 30 ноември Клубовете трябва да актуализират своите списъци с членовете в Ротари 
Интернационал, за да имат точен отчет на полугодието за януари.

Моля ви използвайте времето през м. ноември за да подготвите вашите клубове за 
предстоящето важно за живота на клуба събитие – Изборната Асамблея, която ще проведете 
през м Декември. Подгответе се за участие в тази Асамблея по правилата на конституцията, 
правилника и процедурния наръчник на Ротари Интернационал

Моля ви да не забравяте и нашите акценти за годината:

 Програми  ориентирани  за  подобряване  здравето, 
храненето,  осигуряване  на  чиста  питейна  вода  и  канализация  за  мръсната  вода, 
ограмотяване на неграмотни родители – всички те ще доведат до изпълнение на 
годишната  тема  –  “Превърни  мечтите  в  реалност” за  децата  в  нашата 
общност

 Непрекъсната  работа  насочена  към  задържане  на 
членовете  и  разширение  на  Ротари  за  постигане  на  минимум  1%  ръст  на 
членството в дистрикта

 Подпомагане  на  Фондация  Ротари  чрез  участие  с 
принос на  всеки член в  Дистрикта.  За окончат6елното  ликвидиране на  болестта 
полиомиелит участие на всеки клуб от дистрикта с вноска от  1000 долара за 
2008-2009 година 

Пожелавам на всички приятели успешна работа през нашата година, да 
осъществим нашите проекти  за да 
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ПРЕВЪРНЕМ МЕЧТИТЕ В РЕАЛНОСТ за децата по света

Хасково с уважение:
01.11.2008г Любо Атанасов

  д-р Любен Атанасов
  Дистрикт гуверньор
            Д 2482
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