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1. Комитетът е отговорен за провеждането и администрирането на Програмата на РИ за 
международна служба на дистриктно ниво и за оказване на  подкрепа на Ротари 
клубовете при организиране на нейното изпълнение; 
 

2. Комитетът стимулира Ротари клубовете за създаване на връзки с клубове от 
дистриктите на близките до България държави, Балканските държави, държавите на 
Европейския съюз, съвместно с Международните комитети (ICC)* : 
 

- За мир и разбирателството в региона 
- За участия в съвместни ротариански събития 
- За осъществяване на съвместни проекти за служба за общностите  

 
3. Комитетът стимулира Ротари клубовете за участие в програмите за 

краткосрочен/дългосрочен международен младежки обмен, съвместно с Подкомитета 
за младежки обмен към Комитета за служба на младите поколения. 

 
4. Комитетът стимулира Ротари клубовете за участие в проекти с клубове от дистриктите 

на Балканските държави, за привличане на деца и младежи (до 18 годишна възраст) с 
интереси в сферата на изкуствата, за общуване, осъществяване на изложби, концерти и 
др., съвместно с Д-2482 Интеракт. 

 
5. Комитетът стимулира Ротари клубовете за организиране на международни RYLA 

(Rotary Youth Leadership Awards), съвместно с Подкомитет за RYLA към Комитета за 
служба на младите поколения. 

 
6. Комитетът стимулира Ротари клубовете за организиране на Международни 

професионални връзки, съвместно с Комитета за Професионална служба. 
 

7. Комитетът стимулира Ротари  клубовете за осъществяване на обмен на Ротариански 
семейства с клубове от дистриктите на близки до България държави, Балканските 
държави, държавите на Европейския съюз.  

 
8. Комитетът организира международни студентски пленери с цели в служба на региона 

на Балканските държави, стимулиращи създаване на приятелства, професионално 
усъвършенстване, споделяне на културни и исторически прилики, споделяне на 
интереси в областта на език, храна, музика, архитектура. 

 
9. Комитетът насърчава и подпомага публикуването на постиженията на Ротари клубовете 

при изпълнение на Програмата за международна служба в убсайта на дистрикта, 
Регионалното списание, уебсайта на РИ, социалните мрежи, както и в подходящи 
неротариански медии. 

 

*ICC (Inter Countries Committees) – България-Канада (Наско Начев, РК Пловдив-Пълдин); България-Франция 
(Николай Болтаджиев, РК София); България-Гърция (Симеон Кондов, РК София-Витоша/РК Банско Разлог); 
България-Израел (Калчо Хинов, РК София-Витоша); България-Словения/Северна Македония (Николай Шушков, 
РК Благоевград Центрум); България-Русия (Любозар Фратев, РК Пловдив Пълдин); България-Сърбия (Мая 
Владимирова, РК Монтана!; България-Турция (Джевдет Адем РК Кърджали); България-Украйна (Николай 
Шушков, РК Благоевград Центрум); България-Германия (в проект) 

 


