
 

 

 

 

 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ! 

В края на една Ротарианска година, изпълнена с много динамика, 

непредвидени предизвикателства, приятни емоции, тревожни моменти от 

усложнената възможност за комуникиране и пред началото на Новата Наша 

Ротарианска година, от град Велико Търново ви представям моето последно, 

месечно послание КЪМ ВАС!  

 ПРИЯТЕЛИ, 

Моят път в нашата организация започна преди 17 години, когато ме приеха в 

Ротари клуб Велико Търново. Заемайки различни лидерски позиции в клуба 

и Дистрикта, получих нови възможности и познания за ротарианската ми 

служба. Тези познания споделях и с приятелите в моя клуб, които заразени 

от Магията на Ротари постигнаха това което сме в момента! 



 

 Участието ми в събитията, организирани от Клуба, Дистрикта, Ротари 

Интернешънъл, донесоха на мен и моето семейство много незабравими 

моменти. 

Тази година моето „Ротари пътуване“ и участие в организираните Клубни, 

Дистриктни и Международни събития, се превърна в „Споделено Ротари 

Пътуване“ с всеки един от вас. 

Всички невероятни хора, които срещнах по време на посещенията ми в 

клубовете и събитията: Ротарианци, Ротарактори, Интерактори и Членове на 

голямото семейство на Ротари, ще бъдат за мен вдъхновение до края на 

живота ми.  

В нашите клубове видях реализирани или подготвящи се проекти, с които 

всички ние доказвахме каузата на нашата организация: „Да правим трайни 

промени към по-добро: В нас, В общността, в която работим, В Целия 

Свят!“ 

Приоритет на нашата безкористна служба през годината бе увеличаване на 

Нашето Въздействие и Нашата Разпознаваемост!  

Нашите клубове привлякоха нови членове, които желаят чрез безкористната 

си служба да реализират СВОЯТА ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ!  

Обобщение на всичко, което правихме през годината е и темата за месец 

юни: МЕСЕЦ НА РОТАРИАНСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО. 

Приятелство, родено и затвърждавано в седмичните срещи на клубовете, в 

дистриктните и международни събития, във взаимното ни участие в 

неизброимите добри дела. 

Тази година Ротари стартира нашия нов план за действие и аз видях, че 

всеки клуб постига целите, поставени в него.  

Заредих се с много енергия от усилията да обхвана приоритетите, които 

следвахме: ангажиране на повече млади хора, на нашите семейства, 

предоставяне на възможност за служба и лидерство за всички възрасти, 



 

отбелязване на нашата обща история с Организацията на обединените нации 

през 75-ата  ѝ година и НАЙ-ВАЖНОТО: РАЗРАСТВАНЕТО НА РОТАРИ! 

С разпространението на COVID 19, се озовахме в променен свят. 

Бяхме принудени да се свързваме по начини, които никога не сме си 

представяли, поставяйки на изпитание нашата способност за АДАПТАЦИЯ. 

Взехме много трудни решения, които промениха нашето ротарианско 

ежедневие, включително и да отменяме срещи на живо в клубовете, 

дистриктните събития и за голямо съжаление, да проведем нашата 

заключителната конференция – неприсъствено!  

Нашият екип постави на първо място вашето здраве, общественото здраве и 

благополучие на всички! Ние, отново бяхме в първите редици, съпричастни 

към процесите, развили се след обявяването на пандемията. 

В повечето клубове се подобри онлайн комуникацията между приятелите и 

след сътресенията в първата половина на месец март нашият клубен живот 

и работа за общността придобиха друга форма, останавайки със същото 

съдържание.  

Някои клубове, не успяха да преодолеят предизвикателствата за нормална 

работа в променените условия за свързване. Поставиха на изпитание 

приятелството и толерантността във взаимоотношенията един с друг между 

членовете, което стана причина за оттеглянето им от активно членство.  

 Между някои от приятелите се появиха разногласия за начините и способите 

за реализиране нашата служба към общността, което стана и причина, тези 

противоречия да се задълбочат и да станат основание за инициирането на 

неизпълнение на Дистриктните и вътрешно клубни Устав и Правилници и 

произтичащите от тях права и задължения! Прибързано се взеха решения, 

които доведоха до затруднена комуникация и работа в клуба. Не се и 

съмнявам, че тези недоразумение ще бъдат преодолене, защото всички ние 

изповядваме и се придържаме към ценностите на Ротари, които поддържат 

и укрепват Организацията ни вече 115 години! 



 

ПРИЯТЕЛСТВО - Скалата, върху която е изградена Ротари! 

ПОЧТЕНОСТ, МНОГООБРАЗИЕ, СЛУЖБА и ЛИДЕРСТВО 

Приятели, 

Връзката ни един с друг се основава на взаимно уважение към нашите 

различия, както и на признателността ни за това, КОЕТО Е ОБЩО между 

всички нас! Общността ни е съвкупност от индивиди - личности, които са 

загрижени един за друг, загрижени за клуба, за организацията ни. Личности, 

които споделят и поемат отговорности! 

Въпреки всички изправили се пред нас предизвикателства ние наистина 

доказахме, че сме хора на действието! 

Всеки ден, и особено по време на тази пандемия, Ротари организацията ни, 

демонстрира своя дух на съпричастност. 

Това е дар, който трябва да споделим, всеки от нас е приносител на този дар 

на Ротари!  

Бих казал, че последната част от нашата споделена година, беше 

трансформационна. Намерихме нови начини да подобрим живота в 

общностите ни, нови начини да вървим напред заедно. И заедно ще 

продължим да разрастваме нашата организация, за да увеличим даровете 

на Ротари за нашите местни и глобални общности. 

ПРИЯТЕЛИ,  Благодаря на всички Вас – Новоприети и прохождащи в 

Ротари, Клубни офицери и Дистриктни офицери, за тази ИЗПЪЛНЕНА С 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,  НЕВЕРОЯТНА ГОДИНА!  

Година, в която ние се свързахме помежду си! Година, която свързахме 

нашите общности, свързахме света! 

С  напредване на времето, ще  прелиствам  страниците  на  историите  от  

тази незабравима, безкористна  служба  и  винаги  ще  ценя  Красотата  на 



 

истинското приятелство, което  изградих  с  вас. Това, през което 

преминахме заедно, винаги  ще  остане  в спомените ми.  

И сега, в това последно месечно послание, каня всички вас да се включите и 

проследите онлайн ТРИНАДЕСЕТАТА годишна конференция на нашия 

Дистрикт със символичен домакин РК Велико Търново!  

Абонирайте се за видеоканала на нашия дистрикт, за да сте информирани и 

да присъствате на събитието: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5UfGiuSIaYU&feature=youtu.be 

Конференцията ще бъде излъчвана и на официалната страница на дистрикта 

във Фейсбук: 

https://www.facebook.com/RotaryBulgariaD2482/ 

Нека заедно споделим постигнатите успехи на съвместната ни служба, В това 

последно от календара за годината, събитие,  под мотото: 

„РОТАРИ СВЪРЗА СВЕТА, ЗА ДА ОТВОРИ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАШЕТО 

БЪДЕЩЕ“! 

Нека споделеното ни направи повече ПРИЯТЕЛИ! Нека то ни даде 

необходимата Ротарианска енергия и се превърне в летящ старт, за 

бъдещата ни работа! 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5UfGiuSIaYU&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/RotaryBulgariaD2482/


 

 

 


