
 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОРА ОТНОСНО СПОМЕНАВАНЕ НА „РОТАРИ“ В МЕДИИТЕ 

 
 
 
 
Взимам повод от някои публикации, в които „Ротари“ беше цитиран, свързано с участие в „Национално 
честване Шипченска епопея“ 2020 г . 
 
Какво е известно на българското ротарианство, свързано с темата досега: 
 
РК Габрово е приел участието си в „Национално честване Шипченска епопея“ за своя кауза още от 2010 

г. От 2013 г. клубът е и член на Организационен комитет за провеждане на събитието, чиито патрон, 

оттогава до днес, става актуалният Президент на Р България. През годините, в честванията са се 

включвали и членове на други клубове – основно от РК В.Търново, РК Ст.Загора, РК Н.Загора, РК 

Севлиево, РК Казанлък, РК Сливен. За последните четири години събитието присъства в дистриктния 

календар, а през последните две години (2018-2020) е отбелязано и като „дистриктно събитие“. 

Какво предизвика необходимостта да споделя това свое становище тази година (информацията по-долу 

е почерпена от медийните публикации)  : 

През юни т.г., Областна управа (основен член на Организационния съвет) препоръчва отмяна на 

честванията за 2020 г., във връзка със становище на ОК Щаб за борбата с Covid19.  

В навечерието на честванията (при известната за всички изострена политическа ситуация в страната), 

политическа структура от гр. Габрово разпространява декларация, че въпреки отмяната, протича 

организация за честванията, които всъщност, преследват политическа пропаганда и реализиране на 

политически цели, прикривани зад действия на политически неангажирани „родолюбиви граждани“. 

На 21.08. БНР разпространява изявление на Кольо Йорджев, член на РК Габрово (посочен като „местен 

бизнесмен и ротарианец - инициатор на честванията“), че (цитирам публикацията) : „след като 

държавната и местната власт, под предлога за епидемичната обстановка, са решили да отменят 

тържествата, с тяхната организация са се заели Ротари клубове от цялата страна, като в това 

нещо няма никаква партийност“. Това изявление, впоследствие е многократно цитирано от редица 

местни и национални медии.  

Резултатът: публикувани са редица журналистически тълкувания, свързани и с участието на Ротари, като 

най-изразителното обобщение се съдържа в заглавие на „168 часа“ : „Радев ще води битката от 

Шипка, където сбор свирят БСП и ротарианци“ (https://www.168chasa.bg/Article/8930576). 

Моите разговори с АДГ на Зона XII Калоян Ганев, Президента на РК Габрово Диана Гатева, членът на РК 

Габрово Кольо Йорджев и други ротарианци установиха, че по време на честванията са присъствали ок. 

15-20 ротарианци и ок. 10 ротарактори – т.е. вероятно, общо под 30 човека (част от които, ознаменуват 

финала на честванията с обед в един и същ ресторант с групата на Патрона на събитието, за което има 

редица снимки – частни публикации в социалните мрежи).  



Не можа да бъде установено, какво по-различно от обичайното участие в събитието са взели нашите 

ротариански приятели именно в тази година, но като се има предвид и броя на участниците, едва ли 

може да бъде прието за вярно - както е обявено пред медиите - че с организацията на честванията са се 

„заели Ротари клубове от цялата страна“.  

Допълнително споделям, че от последните години не беше намерено валидно решение, което да 

определя участието в честванията като „дистриктно събитие“. 

Обръщам внимание върху горните факти, защото не мисля, че следва да останат пренебрегнати.  

Не бих искал да се съмнявам в добронамереността на нашите приятели ротарианци, които може и 

несъзнателно да са  провокирали този негативен медиен ефект (особено за съответна част от 

аудиторията – еднакво важна за нас,  но най-важното – политическо внушение (без значение за коя 

политическа сила става дума), напълно несъвместимо с принципите на Ротари !).  

Повдигам този въпрос, единствено в желанието си, да го посоча като пример, чието повторение, 

старателно следва да бъде избягвано ! 

 

 

 

PS. Скъпи приятели, изрично моля, това становище да бъде възприето само за информация, 

предизвикваща съответен размисъл, но в никакъв случай да не се превърне в повод за обяснения или 

дебати, които намирам за крайно нежелателни. 

София, 01.09.2020. 

 

 

 

 

 
 

арх.  Илиян Николов 
Дистрикт Гуверньор 2020-21 

 

 


