
 

 
 
Здравейте приятели! 
 
 
 През изминалия месец октомври продължихме успешната си служба, 
водени от визията на Ротари за трайни промени към по-добро в себе си, в 
общностите, в които работим, по целия свят! 
 
 Успешно приключихме първата фаза от обучението на екип 2020-2021 
съвместно с провеждането на трите асамблеи на приятелството във Варна, 
София и Ямбол. Подобаващо, с организирани събития в общностите на почти 
всички клубове, и със силна кампания в социалните мрежи беше отбелязан 
деня на борбата ни с Полиомиелита - 24 октомври. Значителни суми бяха 
набрани и внесени по сметката на този фонд във  Фондация Ротари.  
 

Заедно с нашите партньори от РАК и с енергията и активността на 
младите ни приятели от младежката ни програма Интеракт посрещнахме и 
Деня на Народните будители.  

 
 Приятели, 
 

Периодът 04-10.11.2019 г. е обявен за Световна седмица на Интеракт в 
Ротари. При нас тя започна с много успешна асамблея на всички Интеракт 
клубове на 02.11.2019 г. в гр.Смолян. Отлична организация от страна на 
приятелите на РК Смолян, блестяща програма, подготвена от Комитета за 
подкрепа на младите поколения и отлично представяне на нашите деца!  

 
Призовавам ви през тази седмица да  поканите на своя редовна среща 

спонсорираните от вас Интеракт клубове и да разберете повече за хода на 
техните проекти и инициативи, да потърсите възможности за съвместни 
проекти. Клубовете, които не спонсорират Интеракт могат да поканят лектори 
ротарианци или да се подготвят сами с теми за Интеракт. Добре би било да се 
насочат усилия за създаване на нови Интеракт клубове там, където има 
потенциал и възможности. В края на месец октомври бе обявено и 
чартирането на Интеракт клуб към РК Карнобат и беше възстановена работата 



 

на Интеракт клуба към РК Плевен Центрум с обновен и разширен състав. Това 
е една истинска възможност да направим нещо полезно за бъдещето на 
Ротари и на нашето голямо Ротарианско семейство. 

 
Ноември е месецът на Фондация Ротари - моторът на нашата 

организация! През този месец  можем да направим повече за пълното 
опознаване на програмите на ФР, за поощряването на  дарителството и 
споделяне практиката на клубовете, които знаят как да набират средства за 
реализиране на успешни местни проекти и такива, финансирани чрез 
фондацията. Нейните програми са разработени така, че да бъдат в услуга на 
развитието на приятелство, чрез служба между отделните дистрикти, техните 
клубове и дори между самите ротарианци. Един добър пример и добра 
новина е, че РК Петрич получи исканото финансиране в размер на 89 000 
долара и в следващите два месеца ще завърши реализацията на проекта „В 
Петрич се ражда живот“. 

 
 Не забравяйте да се подготвите отсега за следващия месец в Ротари и 

организирайте клубните асамблеи през декември, празненствата за Коледа и 
Нова година и обявете навреме за вашата общност, каузите и програмите за 
тях. Време е клубните секретари да актуализират членския състав и да отразят 
своевременно промените в www.rotary.org до 20.12.2010 г., което ще бъде 
база за заплащане на членския внос за второто полугодие на ротарианската 
година.  

  
Приятели! 
Имам удоволствието да ви поканя на първи по рода си семинар, 

организиран от Дистрикт 2482 – България, който ще съчетае в едно три панела 
– Фондация Ротари, Членство в Ротари и Публичен имидж, за да покажем 
потенциала и възможностите чрез работата по тези три направления да 
реализираме целите на нашия стратегически план за Ротари в променения 
свят. 

Семинарът ще се проведе на 30 ноември и 1 декември 2019 година в 
комплекс „РИУ Правец Ризорт” – град Правец, а своеобразен домакин на 
събитието ще бъде Ротари клуб – Ботевград. Очакваме във форума да се 
включат представители на 90 Ротари клуба и 32 Ротаракт клуба. 

 
Дистриктният екип е убеден, че комплексното представяне на темите, 

дискусиите и неформалното общуване по време на семинара, ще допринесат 
за нашето общо израстване в добиването на знания и нови приятелства, за 
ефективно реализиране на мисията ни изведена от Стратегическия план на РИ, 
като хора на действието.  



 

 
Вашето присъствие ще ни позволи да споделим опита и вдъхновението 

си, за да свържем света! 
 

03.11.2019г.   
  Велико Търново  

               
 

Ваш  в Ротари, 
Митко Минев 
Гуверньор 2019 – 2020 
Дистрикт 2482–България

      
 


