
 

 
 

Скъпи ротариански приятели, 
 
От сърце ви честитя настъпилата Нова 2020 година!  
Свършеното от нас до тук ни дава надежда, че ще съхраним 

идеала си като ротарианци, високите постижения на Ротари в нашия 
дистрикт и с още по-голям ентусиазъм ще служим на нашата общност и 
на света, в който живеем и работим! 

Желая ви крепко здраве, лични и професионални успехи, светлина 
и топлина в семействата!  

На нашите млади партньори и приятели, ротарактори и 
интерактори, пожелавам да сбъднат своите мечти за реализация в 
живота и професията. Да знаят, че принадлежността ни към голямата 
световна организация на лидери, наречена Ротари, означава преди 
всичко чест, достойнство и готовност, безкористно да се служи в името 
на общото благо! 

 
Януари е месец на Професионалната служба. 
Това Авеню на служба остава в сянка, и понякога пренебрегнато в 

дейността на нашите клубове. 
Пол Харис и неговите приятели чрез Ротари популяризират 

благородните идеи за хуманитарна служба, добра воля и световно 
разбирателство. Тези достойни стремежи са дошли по-късно. Ротари е 
започнала своя път като организация за бизнес и постигане на 
професионални цели. Началото на двадесети век е време, в което 
бизнесът е бил в среда на агресивна конкуренция, и простото правене 
на пари е изтласквало встрани понятия като професионални стандарти и 
бизнес етика.  

Идеята на Пол Харис е била да събере представители на различни 
браншове и професии, които да забравят враждите и съперничеството, 
да се срещат като приятели и да си помагат един на друг. Така се е 
развила идеята за клуб, който комбинира приятелството и бизнеса. 



 

С годините стойността на професионалната служба нарастна 
значително. Ротари  клубовете вече са средище на изключителни 
професионалисти с нагласа да споделят своите умения, способности и 
таланти чрез клубните проекти в полза на общността и на онези групи в 
нея, които се нуждаят от подкрепа и солидарност. 

Професионалната служба е и насърчение да прилагаме високи 
етични стандарти в нашите бизнес дела и професионална практика, 
така че думата „ротарианец” да е техен синоним в света на бизнеса. На 
това ни учи и простата философия на Четиристранния тест, създаден в 
1934 от Хърбърт Тейлър. Той е трябвало да поеме управлението на 
компания пред непосредствен банкрут. Оздравява я със създаването на 
теста като мерило за откритост, честност и почтеност във всичките й 
бизнес отношения. 

Приятели, всички знаем, че работата, която вършим ежедневно, 
е толкова важна за Ротари, колкото работата, която вършим в 
организацията. Нашите ротариански ценности и най-вече 
професионалната етика, почтеноста и толерантноста са винаги с нас. 
Високото ниво на нашата професионална експертиза ни помага да 
градим позицията на Ротари всеки ден, когато влизаме на работното си 
място.  
 Всеки от нас е бил отличим с високия си професионализъм, за да 
бъде забелязан и поканен в клуба. В нашата организация са добре 
дошли представители на тези професионални квалификации, които са 
огледален образ на общността ни. Сред тях ние търсим и откриваме 
ротариански ценности и най-вече висок професионализъм и желание за 
безкористна служба. Нашето многообразие от опит, умения и знание е 
нашата сила! 
 Като ротарианци ние сме активни, мислещи, съпричастни, 
загрижени за доброто бъдеще на нашите общности. Ние сме успели 
хора и професионалисти. В днешно време професионалната служба е в 
основата на нашата организация и ни предоставя широк спектър от 
възможности за дейност. 

Какво можем да направим в този месец и през годината в 
направлението Професионална служба?  
- Да представим професията си в клуба или поканим приятелите си 
там, където работим; 
- да поканим на клубни сбирки изявени професионалисти от нашата 
общност; 



 

 
- да  разработим менторска програма за нашите млади партньори в 
Ротаракт и в нашата общност; 
- да  участваме в дистриктните събития и създаваме контакти и 
приятелства с нови хора; 
- да се присъединим към към някоя от ротарианските приятелски 
общности, в която се споделя нашата професия или нашето хоби; 
- да се запознаем, ползваме или се включим в програмата Rotary 
Global Rewards. 
  

Приятели, 
Голямата новина за изминалото полугодие, е че Световната 

здравна организация е сертифицирала тип 3 от дивия полиовирус като 
изкоренен! Изминаха също три години без див полиовирус на 
континента Африка. Той скоро може да бъде обявен за континент без 
полиомиелит. Не трябва да губим фокуса или да мислим, че борбата ни 
вече е приключила. Огнищата в Пакистан и Афганистан все още са 
големи предизвикателства за нас. Заедно, ние знаем как да ги 
преодоляваме успешно! Всеки път, когато дадена цел изглежда 
непостижима, ротарианците застават един до друг, отговарят на 
призива и я постигат. 

 
Приятели,  
Асистент дистрикт гуверньори, Председатели на Комитети и 

Подкомитети, Клубни президенти,  с нетърпение очаквам вашите отчети 
за полугодието, за да мога да координирам усилията Ви за успешно 
постигане на поставените от вас цели за успешно приключване на 
Ротарианската ни година. Няма да скрия, че все още има клубове, в 
които животът тече формално и от дълго време не се организират 
събития, заслужаващи интереса и уважението на общноста им. 

Приключиха клубните асамблеи за избор на бордове за 2020-2021 
г. и президент номини за 2021 – 2022 г. Честито на тези, които получиха 
доверието да работят в бордовете на своите клубове през следващата 
ротарианска година. Бих искал в същото време да ги предупредя, че 
постът в борда не е само титла, а задължение и отговорност. Тяхната 
служба ще бъде на показ и за пример. 

Напомням, че всеки клуб трябва да регистрира в двата сайта 
избраните клубни офицери за Ротарианската 2020-2021 г.  



 

Напомням, че процедурата за избор на Дистрикт гуверньор 
номини за 2022-2023 е открита! Резолюциите се изпращат до Дистрикт 
гуверньора на електронна поща adv.mitkominev@gmail.com. Крайният 
срок е 00:00 часа на 04 февруари 2020 г. Чрез връщане на отговор ще 
бъде потвърдено получаването на резолюцията. 

До 30-ти юни ни предстоят интересни и изпълнени с приятелство и 
служба събития: 

- на 08-09 февруари ще се състои тренировъчният  семинар 
дистриктния екип на Дистрикт 2482 за 2020-2021г. на Старозагорски 
минерални бани; 

- Рожденият ден на Ротари – 23 февруари; 
- Тренировъчният семинар за президенти елект,  секретари 

елект и Семинара за квалифициране на клубовете за ФР е на 27-29 март 
в гр.Пловдив;  

- Световната седмица на Ротаракт – 08-14 март; 
- „Мир, за младите поколения“ - 24-26 април;  
- Конференцията на Дистрикта – 15-17 май в гр. Велико 

Търново; 
- както и Конвенцията на РИ – 06-10 юни, Хонолулу, Хавай. 
 
Приятели, нека да се планират навреме организационните 

дейности във връзка с посочените по-горе събития, за да се даде 
възможност за участие в тях на ротарианци от всички клубове. 

Скъпи приятели, до края на Ротарианската 2019-2020 година ни 
предстои още много работа. Нека обединим усилията си, за да 
докажем, че можем да работим не само в общностите си и Дистрикт 
България.  Нека със стремеж и възможност да се впишем подобаващо в 
Глобалния девиз на ротарианската 2019-2020 година: „Ротари свързва 

света!“ 
 

06.01.2020г.   
 Велико Търново   
  
    Ваш  в Ротари, 
    Митко Минев 
    Гуверньор 2019 – 2020 
    Дистрикт 2482–България  
    


