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Уважаеми приятели,
Настоящият брой на списанието ще бъде по-
следен за тези от вас, които предпочитат да 
получават ротарианска информация на хартия.

Причините за промяната, както обикновено, са 
обективни и субективни. В обръщението си към 
вас в първия брой на списанието от 1995 г. казах, 
че думите отлитат и се забравят, а написаното 
остава… Затова тогава решихме нашето дви-
жение да има свой печатан орган. Резултатът 

днес е 6000 стр. история, написани от вас, с вашата воля, добронаме-
реност и интелект. За тези 24 години се промениха основно техноло-
гиите и това е обективната причина нашето ротарианско издание да 
премине в нов формат, адаптивен и иновативен.

Преди няколко дни приключи работата на Законодателния съвет, който 
се събира на всеки три години, обсъжда и приема предложенията за про-
мени в Ротари. В броя поместваме резюме на основните дискутирани 
въпроси. Т ова, което прави впечатление, е, че делегатите от цял свят 
категорично са отхвърлили предложенията (19/67 и 19/68) да отпад-
не задължителният абонамент, както и да спре издаването на всички 
списания и да се информираме изцяло за ротарианския живот от соци-
алните мрежи и сайтовете. Против са също и колегите с ротариански 
издания с многохиляден тираж, а тенденцията за малките списания е да 
излизат основно в електронен вид.

Дали е на книга, или в електронен вид, всяко периодично издание е 
като живо същество. То се нуждае от грижи и помощ, но най-вече му е 
необходима отдаденост! И емоция – а дали тази емоция ще се разгаря 
всеки път с намирането на броя в електронния безкрай, или с посягане-
то до близкия книжен шкаф у дома… това остава личен избор. Тук се 
появяват субективните фактори. Решението на много български рота-
рианци, дори цели клубове, да получават The Rotarian в електронен вид 
само защото е по-евтин, разклати окончателно финансовата стабил-
ност на българското издание. Това са над 370 нашенци, които загърбиха 
изданието, лицензирано от Ротари като равностойно на официоза и 
отразяващо ротарианския живот в България. 

Ако искаме ротарианското списание да излиза в печатан вид, тиражът 
не може да бъде под 2000 екземпляра, а ние отдавна сме слезли под 
тази граница; отдавна ИАК и РАК не получават списанието; отдавна 
не пращаме броеве до националните институции и обществени орга-
низации, което беше дългогодишна практика; то стига единствено до 
библиотеките в страната (задължение на издателя).

Така ние ще се върнем при държави като Гърция, Македония, Косово, 
Сърбия, Румъния, Албания, Хърватска, Унгария – общо 24 на брой, осво-
бодени от абонамент, защото не говорят английски. Ще излезем от  
световната ротарианска преса, която включва 31 държави и 25 езика и 
сме първата ротарианска страна, която публикува Ротари информация 
на кирилица. Затова, приятели, поставихме братята Кирил и Методий 
на първа корица с крилатата фраза на Дядо Вазов: „Чети: А, Б! То прави 
сляпото окато…“

Ваш в Ротари
Наско Начев
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 BETWEEN FRIENDS

Май

БАРИ РАСИН

ПРЕЗИДЕНТ, 
РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Юни

Скъпи ротарианци,
Хората, които ме познават най-добре (моето семейство) знаят, че страстта ми към 
Ротари е безгранична. Те знаят и че не очаквам от тях да се включат в Ротари като мен. 
Това е изборът, който зависи от тях. Но трябва да призная, че не мога да не се усмихвам, 
когато ги виждам да правят правилния избор.
В края на Конгреса в Торонто миналата година 12-годишната ми внучка се обърна към мен 
и каза: „Аз съм вдъхновена да направя нещо. Какво мога да направя?” Естествено направих 
това, което би направил всеки друг достоен ротариански дядо: Попитах я дали има Ин-
теракт клуб в училище. Когато откри, че няма, тя се опита да го създаде. За съжаление 
нейният директор имаше други идеи, но ние не трябва да се отказваме да помагаме на 
младежките програми на Ротари, защото тяхната стойност е неоспорима.
Вземете наградата на Ротари Rotary Youth Leadership например. Тя прави младите по-увере-
ни, фокусирани, хора с по-добро разбиране за света около тях - промени, които бях доволен 
да видя у моя 16-годишен внук след неговото участие.
Програмите на Ротари за младите лидери разширяват нашите идеали на служба, приятел-
ство и развитие на лидерството отвъд вратите на нашите клубове за стотици хиляди 

млади хора всяка година. И когато служим със и за тези млади хора (като спонсори, партньори по проекта и 
наставници), това изважда най-доброто в нас и най-доброто в Ротари.
Май е Месецът на младежката служба и има много начини, по които вашият Ротари клуб може да празнува. Спон-
сорирайте Интеракт или Ротаракт клуб и вашият Ротари клуб ще даде на младите хора във вашата общност 
инструментите, от които се нуждаят, за да предприемат действия, да станат лидери и да получат глобална 
перспектива. Свържете се с местния Ротаракт клуб за проект за служба. Запознайте се с участниците в програ-
мите на Ротари за млади лидери и споделете техните истории с вашата общност. Ще намерите повече идеи в 
тазгодишната брошура на Ротари (Awards section на Member Center в my.rotary.org.)

Скъпи ротарианци,
Като погледна назад към всички неща, които съм видял, и към хората, които съм срещал, откакто станах президент на 
Ротари Интернешънъл през юли миналата година, се убеждавам в несравнимата способност на Ротари да трансформи-
ра живота към по-добро. Нашето въздействие е далеч над всичко, което можех да си представя, когато за първи път 
станах ротарианец.
Струва ми се, че беше вчера, когато стоях на сцената в Сан Диего и ви помолих да бъдете вдъхновение в клубовете си, 
във вашите общности и по света. Вашият отговор беше вдъхновение за мен. Вие проправяте пътя за ротаракторите 
да станат наши бъдещи лидери, като помагате да се стартират нови Ротаракт клубове и да се работи за включване 
на ротаракторите в Ротари събития и проекти във вашите общности. Работите усилено, за да премахнете поли-
омиелита, участвайки в 4200 събития в повече от 100 страни за Световния ден на полиомиелита. Вие работите по 
трансформиращи проекти, които ще създадат трайна промяна във вашите общности и по света.
Тази година аз видях плодовете от работата на Ротари за изграждане на мир. 98-те ротариански стипендианти, които 
учат в нашите центрове за мир, скоро ще се дипломират и ще се присъединят към повече от 1200 други в усилията за 
разрешаване на конфликти и проблеми, които се нуждаят от решения. И този месец с Естер ще пътуваме до Хамбург, 
Германия, за конвенцията, където хора от всички раси, националности, религии и политически среди ще се обединят, 
защото искат да направят живота по-добър.
Да видя какво означава Ротари за хората: на общностите, на които служим, и за самите ротарианци, засили моята 
привързаност и възхищение към всичко, което Ротари е и което прави.
Скоро с Естер ще върнем у дома в Насау. Когато го направим, ще огледам огромното море, което заобикаля нашия 
остров, и то ще ми напомня за неограничените възможности на Ротари и за невероятното бъдеще, което ни очаква 
отвъд хоризонта. Очаквам с нетърпение да плавам там с вас.
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OUR WORLD

Хора на действието 
по целия свят

Канада

БЕЛИЗ
От 1977 г. РК Белиз Сити е 
подпомогнал близо 300 деца с 
вродени сърдечни заболявания, 
предоставяйки диагностични 
процедури и сърдечни операции, 
извършвани от кардиолози от 
САЩ. През 2018 г. разходите за 
хирургични и катетризационни 
про цедури за девет деца, 
на стойност 28 000 щатски 
долара, бяха покрити 
чрез набиране на средства 
и вноски от американски 
фондации и Ротари клубове 
от Алтурас, Калифорния и Тампа, 
Флорида. РК Белиз също е дарил 
медицински евакуационен са мо-
лет, пожарни коли и линейка на 
екипа за реагиране при спешни 
случаи на Белиз - нестопанска 
организация, специализирана 
в доболничната спешна помощ.

КАНАДА
Ротаракт клуб Сарния Ламтън, 
Онтарио, се присъедини към 
млади пациенти 
в психиатрично отделение 
в сесия за арттерапия, 
пресъздавайки празнични сцени. 
Шест проекта на пациенти 
бяха възпроизведени 
на празнични поздравителни 
картички. 
Продажбите на повече от 200 
комплекта карти набраха $ 750 
за болнични програми, 
казва президентът на клуба 
Рейд Айър. Много хора в нашата 
общност не знаят, 
че в местната болница има 
детска и юношеска 
психиатрична клиника, 
казва той. Беше време 
ротарианското семейство да 
влезе там и да ги подкрепи.

СИНГАПУР
В града държава, която се 
нарежда сред 10-те 
най-развити страни по 
богатство на глава от 
населението, трудностите 
продължават, особено сред 
възрастните хора. 
РК Сингапур-Север доставя 
храна на нуждаещите се 
възрастни в квартала „Тек Гхи“, 
разказва президентът на клуба 
Кок Кит Вонг. 
„Ние предоставяме хляб 
и хранителни стоки 
на жителите всяка сряда 
в четири разпре де лителни 
центъра, казва Уонг, а за тези, 
които имат проблеми 
с мобилността, ги доставяме 
до домовете им.“  Този проект 
започна през октомври 2015 г. 
със 100 бенефициенти; сега от 
6 до 10 доброволци достигат 
до 300 души всяка седмица. 

Около 400 000 
сингапурци живеят 

с по-малко 
от 5 долара 

на ден.

Мексико

Белиз

Сингапур

Австралия
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МЕКСИКО
През август членовете на 
Ротаракт клуб Empresarial 
Piedras Negras посетиха мест ни 
болници и занесоха закуска за 
роднини на пациентите, които 
бяха прекарали там цяла нощ 
със своите близки. 
През октомври, след като 
разговаря с директора 
на началното училище 
„Ер несто Вела дел Кампо“, 
който им сподели, че училището 
се нуждае от пребоядисване, 
ротаракторите събраха 
учители, родители, приятели и 
членове на спонсориращия им 
Ротари клуб Empresarial Piedras 
Negras, за да прекарат един ден 
в боядисване на вътрешните 
и външните стени на шестте 
класни стаи. „Един местен 
бизнес дари боята, затова 
трябваше само да си купим 
четки и няколко инструмента“, 
казва президентът на клуба 
Гонсало Мартинес. 
По време на събитието 

в началното училище „Емилиано 
Сапата“ ротаракторите 
ин фор мираха учениците 
за рециклиране, засаждане 
на дър вета, събиране 
на дарения за облекло 
и измерване на кръвното 
налягане за родителите на 
децата. Клубът се ползва 
с подкрепата и съветите 
на спонсориращия ги Ротари 
клуб, който изпраща някой от 
членовете на всяка среща на 
Ротаракт клуба. „Ние сме ху-
баво ротарианско семейство“, 
казва Мартинес.

АВСТРАЛИЯ
РК Бюдезърт засади 100 
евкалиптови дървета 
в природен резерват, за да 
осигури храна и подслон за коали. 
„Броят на животните сериозно 
намалява на местно ниво, 
най-вече поради разрастващото 
се развитие на градовете и 
загубата на местообитания“, 
причинени от суша и горски 
пожари, казва президентът на 
клуба Лесли Търтон. 
Коалите са податливи на някои 
бактериални и вирусни 
инфекции, които могат 
да доведат до слепота и 
безплодие. Клубът си партнира 
и с Ротари клуб Currumbin-
Coolangatta-Tweed и други 
клубове в Дистрикт 9640, за да 
финансира ваксинациите на ко-
али в болницата за диви 
животни Currumbin. „Имаме 
шанс да постигнем реална 
промяна в бъдещето на 
коалите“, казва Туртън. 

Брад Уебър

В дивата природа 
съществуват 
по-малко от 100 000 коали, 
които австралийското 
правителство определя 
като „застрашени“.
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Наскоро научих за Четиристранния тест, един от основните 
принципи на Ротари. Той е особено интересен днес, когато истината 
или по-точно истинността, изглежда, губи своя престиж в общест-
вения живот.

Не е трудно да се намерят 
примери. Член на Сената на САЩ 
твърди, че е воювал във Виетнам, 
нещо, което реално не е правил – 
голяма лъжа, която, изглежда, не е 
възпрепятствала преизбирането 

Четиристранният тест
 в епохата на истинността

му в Сената или на него да продъл-
жава да прави тежки морални пре-
ценки за политическите си опо-
ненти. Сегашният ни президент, 
с неговия вкус към самохвалство и 
преувеличение, изглежда, действа 

извън нормалните граници на точ-
ност и прецизност на твърдения-
та, които някога се използваха за 
разкриване на истината. Накъде-
то и да се обърнете, първият от 
четирите въпроса: „Това ли е ис-
тината?“ – изглежда все повече и 
повече в опасност да изпадне зад 
борда. 

Поетесата Мариан Мур вярва, 
че „вербалното щастие е плод на 

6
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страст, на усърдие и на отказ да 
бъде невярно.“ Отказът да бъдеш 
лъжлив е прост, но някак вели-
чествен израз, който ни напомня 
Houyhnhnms в пътуванията на Гъ-
ливер, тези интелигентни коне, 
които нямаха дума за „лъжа“, а го 
описват като „нещото, което не 
е било“. 

Казването на „нещото, което 
не е“, стана малка специалност, 
почти професия. Какво друго е 
„извъртането” – тази дума е мно-
го почитана от политици, експер-
ти по връзки с обществеността 
и други, за които истината често 
е сериозно неудобство - освен из-
кривяване на истината по начин, 
който облагодетелства собстве-
ната позиция, нужди или мотиви 
на момента? 

Освен това има нова употреба 
на думата „разказ“ (наратив). Едно 
време означаваше просто „устно 
или писмено описание на свързани-
те събития; една история.“ През 
последните години тя не означа-
ва нищо повече от „моята вер-
сия“ на събитията. Разказът, как-
то е написал историкът Уилфред 
Макклей, предоставя възможност 
да се говори неутрално за събити-
ята, докато се дистанцираме от 
разглеждане на тяхната истина.“ 
Днес няколко филмови звезди, как-
то и Върховният съд твърдят или 
са били обвинявани, че променят 
наратива (историята). В статия 
във „Ванити феър“ Моника Люин-
ски пише, че възнамерява да „вър-
не разказа си и да разкрие целите в 
миналото си“ - което, след всички-
те тези години, както и за много 
други като нея, може да бъде оп-
равдание за стореното. 

Нека не забравяме и съвремен-
ната представа за личното „пре-
откриване“, сякаш хората лесно 
биха могли да се абстрахират 
от личността, характера си, от 
всичко, което е минало в живота 
им, като сменят работата си, 
кварталите, съпрузите. Аз винаги 
съм обичал поговорката, която е 

обратна на идеята за преоткри-
ване на себе си: „Където и да оти-
деш, там си си ти.” 

Увъртането, новата употреба 
на наратива (разказа) и поняти-
ето за преоткриване са всички 
подгрупи на релативизма. Рела-
тивизмът е доктрината, която 
твърди, че извън математиката 
и някои физически закони няма 
централни истини, а само про-
тиворечиви версии на това, кое-
то минава за истината. При ре-
лативизма едно мнение може да 
не е толкова информирано като 
друго, но нито една гледна точка, 
религия или философия не държат 
монопола върху истината. Това е 
всичко, така да се каже, относи-
телно, в зависимост от времето, 
предисторията или позицията на 
човека в живота. Истина? За ре-
лативистите, които играят ва-
жна роля в съвременното висше 
образование, думата носи малко 
тегло, няма реална власт. Още 
повече, разбира се, за онези от 
нас, които вярват в истината и 
я защитават, което, разбира се, 
е едно от главните намерения зад 
Четиристранния тест.

Вторият въпрос: „Справедли-
во ли е за всички, които засяга?“ 
– разбира се е неразривно свързан 
с първия. Истината може да бъде 
трудна, опитваща се, болезне-
на и много други неща, но ако е 
несправедлива, това не е съвсем 
истина. Защото истината е без-
пристрастна, незаинтересована, 
по своята същност без фаворизи-
ране и следователно справедлива. 
Ако сте несправедливи в своите 
преценки или изявления, вие сте 
сами по себе си по-малко честни, а 
ако сте справедливи, отново сте 
сами по себе си честни. Двете: 
истината и справедливостта, не 
следват толкова много една след 
друга или една от друга, но пъту-
ват като добре обучени коне, в 
тандем. Трети кон, който образу-
ва тройка (като руска тройка), е 
да попитаме: „Успях ли да разгле-

дам темата в дълбочината, коя-
то заслужава?“ 

Често когато си мислим, че 
сме искрени, не сме честни. Това 
изглежда така най-вече в поли-
тиката. Политиката никога не 
е предоставяла полезна основа 
за истината, точно обратното. 
Няма друга група така забележима 
за последователна неистинност 
от политиците. Причината за 
това е, че политиката, изглежда, 
не позволява неутралност; в по-
литиката хората редовно са мо-
лени (по-точно „принуждавани“) 
да избират страна. Веднъж щом 
го направят, версията им на ис-
тината придобива оцветяване, 
което може да изключи справед-
ливостта към хората с различна 
политика от тяхната. 

Истината и справедливостта 
са най-неуловими, когато са ан-
гажирани страсти, а малко неща 
ангажират страстите по-лесно 
от политиката. Ляв/десен, либе-
рален/консервативен, демократ/
републиканец – всяка страна в 
политическия дебат съдържа 
версия на добродетелта: ако сте 
отляво, то добродетелта на со-
циалната справедливост е цен-
трална за вашите вярвания; ако 
сте от десницата, то свободата 
е централна. Причината, поради 
която аргументите на полити-
ката могат да стигнат до етапа 
на високия тон по-бързо от аргу-
ментите във всяка друга област, 
е, че те наистина са аргументи за 
конкуриращи се идеи за доброде-
телта. Атакувай политиката ми 
и атакуваш моята добродетел. 

Какво трябва да се направи 
тогава? Едно нещо, което трябва 
да направите, е да имате предвид 
амбициозния импулс зад третия и 
четвъртия въпрос. Вероятно ще 
изградите добра воля и по-добри 
приятелства, за да бъдете полез-
ни на всички засегнати само ако, 
дори и когато политическите 
страсти се навъртат наоколо, 
вие следите за целите на истина-

7



8

та и справедливостта. По-лесно е 
да се каже, разбира се, отколкото 
да се направи. И все пак се чудя 
дали причината, поради която на-
шата страна е толкова разделена 
и нашата политика толкова раз-
деляща, е, че духът на Четирис-
транния тест до голяма степен е 
изоставен от нацията като цяло. 

Изграждането на добра воля и 
по-добри приятелства в история-
та се оказва по-трудно, отколко-
то да бъдете от полза за всички. 
Помислете за великите истори-
чески герои на истината: Сократ, 
Галилео, Джордано Бруно и др. 
Това са мъже, чиито истини не са 
намерили лесно приемане в своето 
време: Сократ е принуден да се 
самоубие, Галилео е заглушен от 
църквата, Бруно увисва с главата 
надолу и е изгорен от римската 
инквизиция… но техните идеи са 
признати и са основата на запад-
ната философия и наука. 

Малко хора от всяко време са 
подготвени да търсят истината 
от мащабите на Сократ, Галилео 
и Бруно. Най-доброто, на което 
повечето от нас могат да се на-
дяват според Мариан Мур е „да 
откажат да бъдат фалшиви“. 

Епископ Джордж Бъркли, ир-
ландски философ от 18 век, пише: 
„Малцина мислят, но всички имат 
мнение.“ Да бъдеш в състояние да 
различиш мисълта от мнението, 
не е лесна задача и е може би пър-
вата стъпка по пътя към истина-
та и справедливостта. Втората 
стъпка може да бъде култивира-
нето на определено откъсване, 
което позволява на хората да из-
лязат извън себе си, за да погле-
днат истината извън личния си 
интерес. 

В своя шедьовър „Светът ка-
то воля и представяне“ филосо-
фът от 19 век Артур Шопенхауер, 

приемайки концепцията за възви-
шеното, описва това, което той 
нарича „възвишен характер“: 

Такъв характер съответно ще 
разглежда мъжете в чисто обек-
тивен план, а не според отноше-
нията, които биха могли да имат 
с неговата воля. Например той 
ще наблюдава техните недоста-
тъци и дори тяхната омраза и 
несправедливост към себе си, без 
да изпитва омраза от самия себе 
си. Той ще съзерцава щастието 
им, без да чувства завист; ще 
разпознава добрите им качест-
ва, без да иска по-тясна връзка с 
тях; ще възприема красотата на 
жените, без да ги желае. Негово-
то лично щастие или нещастие 
няма да го засегне пряко… тъй 
като в хода на собствения му 
живот с неговите неудачи той 
ще гледа по-малко на себе си, от-
колкото на човечеството като 

цяло, и съответно ще се държи 
в това отношение по-скоро като 
познавач, отколкото като стра-
далец.

Когато става въпрос за Чети-
ристранния тест, Шопенхауер, 
този най-мрачен от философите 
и дълбок песимист, щеше да бъде 
добър ротарианец.

Последната книга на Джоузеф 
Епщайн „Очарование: неуловимо 
очарование“ беше издадена през 
октомври от Lyons Press.

Илюстрации: Дейвид Бонази
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Над вратата на гаража на Джордж Щайнмец висят 
два необичайни пътни знака: единият предупреж-
дава за лами от високата пустиня Алтиплано в Бо-
ливия, другият за камили, които е снимал по време 
на пътуванията си из Арабската пустиня. Вътре в 
къщата е претъпкано с книги и колекции от пътува-
нията му, включително пеперуди и гигантски насе-
коми, шапки и бутилки с пустинни пясъци. Неговото 
слънчево студио гледа към върховете на дърветата, 
а шкафовете, пълни с фотографски фолиа, опасват 
стените. Достойните за музей рамкирани фотогра-
фии са навсякъде, някои са негови, други - от него-
вите талантливи и известни приятели и колеги от 
цял   свят. За повече от 40 години като фотограф 
Щайнмец е заснел панорамни въздушни снимки на 
равнините на Африка, пустинята Гоби, обширните 
пясъчни дюни на Бразилия и ледените пространства 
на Антарктида. Той е снимал градския пейзаж в Ню 
Йорк, пшеничните полета на Канзас и насаждения-
та за палмово масло в Индонезия. Свършил е голяма 
част от работата си, докато е висял от парапла-
нер в нещо като крехък моторизиран тревен стол. 
Неговите снимки са публикувани в списанията New 
Yorker, Smithsonian, Time и New York Times, редовен 
сътрудник е на National Geographic. Публикува и ня-
колко книги: „Африкански въздух“, „Празен квартал“, 
„Пустинен въздух“ и „Нюйоркски въздух“. Щайнмец 

е свикнал да бъде наблюдател, а не наблюдаваното. 
Говоренето за себе си не е от най-предпочитаните 
дейности, но той се оказва оживен събеседник, ко-
гато седна с нашия кореспондент Джули Бейн в дома 
си в Ню Джърси, където живее със съпругата си Лиза 
Банън, дъщеря им  и момчета близнаци. В дълъг разго-
вор, прекъснат от обиколка на къщата и фотошоу 
на компютъра в студиото, той описва какво е искал 
да улови по света от въздушна перспектива.
The Rotarian: Вие сте израснали в Бевърли Хилс с 
всички привилегии, които това Ви дава, след това 
сте изучавали геофизика в Станфорд. Кога и как 
се появи иконоборческата авантюристка страна?
Щайнмец: Бевърли Хилс не е нормално място и аз ис-
ках да се измъкна от него. Почти случайно завърших 
геофизика. Осъзнах, че повечето от курсовите ра-
боти вече съм ги правил, и някой ми посочи, че това 
е най-високоплатената специалност по това време, 
защото цените на петрола бяха наистина високи. 
Това беше в края на 70-те години. През 1977 г., след 
втората ми година отидох на лятно пътуване до Ев-
ропа с приятел. С нашите железопътни студентски 
карти можехме да отидем безплатно навсякъде в ев-
ропейската мрежа, плюс Мароко. Мислех си: „Мароко? 
Готино! Това може да е интересно!“ И така отидох в 
Мароко. Докато бях там, срещнах човек, който то-
ку-що беше прекосил Сахара с мотоциклет. Не можех 

ПОГЛЕД ОТГОРЕ
Фотографът Джордж Щайнмец „се качи на небето“,

за да ни покаже общата картина



10

да спра да мисля за това, какво приключение би било 
само. На следващото лято си намерих работа като 
стажант за Texaco. Спестих около пет хиляди и си 
помислих: „Това са моите пари за Африка.“ Вместо да 
се връщам в Станфорд за последната година, купих 
използвана камера и реших да прескоча до Африка за 
една година, или докато ми стигнат парите.
TR: Как този опит се отрази на живота Ви?
Щайнмец: Честно казано, отидох в Африка, за да се 
измъкна от привилегията на възпитанието си. Но 
когато отидох там, осъзнах колко много трябва да 
се научи и разбере. Понякога не можех да се прид-
вижвам в продължение на дни, така че селяните ме 
канеха на гости у тях. От селяни и шофьори на ка-
миони се научих да разговарям на суахили, френски и 
арабски. Беше вълнуващо да съм на 21 години и сам 
в място като Заир. Отидох от Лондон до Заир и се 
върнах сам. За мен беше като да завърша училище. 
TR: Кога Ви плени фотографията?
Щайнмец: Мислех, че ще видя сцени от вида, с които 
съм израснал по страниците на National Geographic, 
като гологърди жени и хора с плочи в устните, така 
че реших, че трябва да имам камера. Не открих много 
от това, но видях неща, които никога не бях виждал. 
Попаднах на туареги в Северен Нигер. Те са полуно-
мадски народ, който отглежда камили и кози. Инте-
ресувах се от разбирането на традиционните начи-

ни на живот на хората в Африка и започнах да търся 
такива култури, за да се опитам да документирам 
техния живот.
TR: Имали ли сте някакъв фотографски опит, кой-
то да Ви води?
Щайнмец: Наистина не знаех какво правя! Нямах обу-
чение по фотография. Току-що бях започнал да сни-
мам и се влюбих в това. Това ме принуди да разширя 
хоризонтите си. Разбира се, трябваше да изчаквам, 
за да получа филма, за да разбера какви грешки съм на-
правил. Никой не ми казваше: „Не снимай по средата 
на деня в Африка.“ Спомням си, че се върнах в къщата 
на майка ми след една година пътуване, прекарах цяла 
нощ, преглеждайки около 80 кутии с филми, и видях, 
че съм се провалил много пъти. Снимах невероятни 
неща, но светлината беше лоша и снимките бяха 
предимно боклук. Все пак намерих няколко снимки, 
които ставаха. Така се научих. След като пътувах 
почти година, се върнах в Станфорд и завърших ко-
леж, след това се върнах в Африка за още година и 
половина. Видях 20 страни, много бавно. Развих ин-
туитивно усещане за Африка. Трябваше да я разбера 
на нивото на обикновените хора. 
TR: Как като необучен, недоказан фотограф сте 
намерили начин да си изкарвате прехраната от 
това?
Щайнмец: Когато се върнах, се преместих в Сан 
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Франциско с приятели от колежа. Показвах работи-
те си от Африка на местните редактори на списа-
ния, а те възкликваха: „Е, това е страхотно, но не 
се нуждаем от снимки на хора в Африка. Имаме нужда 
от снимки на неща тук, в Сан Франциско.“ Така на-
правих нов проект за себе си: да снимам само блока, в 
който живеех. На улицата имаше евангелска църква 
и магазин за мотоциклети, където редовно идваха 
Hells angels. Беше през 80-те по време на началото на 
кризата със СПИН, а моите съседи на горния етаж 
бяха травестити, които излизаха на ролкови кънки, 
облечени като монахини и раздаваха презервативи. 
Започнах да ровя и открих неща, които никога не бих 
очаквал. Показах тази си работа на редакторите и 
бавно започнах да работя. Оттогава съм на свобод-
на практика. Никога не съм имал работа. Когато сте 
фрийлансър, казва един мой приятел, вие сте като 
котка в джунглата - винаги сте малко по-гладни и 
стъпвате по-леко на краката си.
TR: Какво Ви накара да напуснете земята и да сни-
мате от въздуха?

Щайнмец: Когато пътувах на автостоп в Африка, 
често се качвах на върха на камион, откъдето се раз-
крива страхотна гледка. Помислих си: „Не би ли било 
удивително, ако мога да прелетя над този пейзаж и 
да го видя по този начин?“ Не бях толкова заинтере-
сован да ходя в авиационно училище, за да бъда пи-
лот. Исках да летя като птица с фотоапарата си. 
Също така исках да летя на ниско, колкото се може 
по-бавно и тихо, за да се вмъквам, без да безпокоя 
никого или каквото и да било долу. Това беше много 
преди да дойдат дроновете, разбира се. Така чух за 
моторизирани парапланери и започнах да вземам уро-
ци. Цялото нещо се състои от три торби с тегло 
под 36 килограма, така че успявах да го взема със себе 
си на повечето летища и страни като стандартен 
багаж. 
TR: Веднъж разбрали как да летите над нещата, как 
по дяволите решихте над какво да се фокусирате?
Щайнмец: Аз правя много изследвания, преди да пъ-
тувам. Преди Google Earth намирах начини да полу-
чавам сателитни изображения от учени и разглеж-
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дах подробни карти, търсещи интересни черти. И 
правя много телефонни обаждания. Събирам много 
информация. На място започвах и да колекционирам 
неща като буболечки или мъжки шапки. Никога пре-
ди не съм мислил за това, но фотографията е нещо 
като събиране на неща. Особено обичах да летя над 
пустини. Всички мислеха за тях като за пустини, но 
за мен те бяха зрелищни, изящни пустини. Открих, 
че никой не е писал книга за световните пустини и 
се чудех: „Е, може би това е така, защото никого не 
го е грижа.“ Но аз го направих и вярвам на преценката 
си. Реших да се съсредоточа върху най-необичайни-
те пустини, защото те бяха най-причудливи, като 
Земята с живата й кожа, разкъсана на места. Всяко 
място, което изследвах, беше по-интересно от пре-
дишното. Тогава си казах: „Ами, по дяволите, ще се 
опитам да отида при всички тях.“ Това е бавен про-
цес с планера и аз не осъзнавах, че ще отнеме 15 год.
TR: Някои от вашите снимки на Антарктида из-
глеждат като от друга планета. Този континент 
наистина ли се квалифицира като пустиня?
Щайнмец: Нарекох ги „необичайни“, защото забе-
лязах една граница от 10-сантиметрово утаяване, 
характерно за по-голямата част от Антарктика. 
Кандидатствах за безвъзмездна помощ от Нацио-
налната научна фондация, като описах Антарктида 

като „ледена пустиня“ –  начин, по който никой досе-
га не е мислил. Бях там в продължение на 10 седмици, 
което е около месец повече, отколкото обичам да 
съм далеч от семейството си. Но беше невероятно.
TR: Успяхте ли да използвате парапланера над Ан-
тарктика?
Щайнмец: Мислех за това, но Националната научна 
фондация беше загрижена за безопасността ми по-
ради силните и студени ветрове. Те ми дадоха 15 
часа специално време с хеликоптери, за да мога да 
контролирам къде отиваме, а след това се развихрях 
с учените. NSF обича да популяризира това, което 
правят техните учени. Ако снимки на техните учени 
се появяват в публикации, това им помага да полу-
чат финансиране.
TR: Какъв е факторът на страха в планера? Вие от 
онези смели адреналинови наркомани ли сте?
Щайнмец: Често когато летя, наистина се плаша. 
При първото ми пътуване в Африка с планера аз се 
изкачих на около 1.5 км, за да разгледам голям вулка-
ничен кратер и това ме изплаши. Хората просто не 
са добре дошли там. По принцип седите на градин-
ски стол със сбруя и е доста страшно, а аз си поми-
слих: „Мога да умра тук, но поне трябва да си направя 
снимките, преди да умра“. Това беше най-голямата 
височина, която съм опитвал.
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TR: Взимате много предпазни мерки за безопас-
ност, но все пак сте имали някои злополуки. Най-
добрите истории за катастрофи?
Щайнмец: Всеки иска разкази за катастрофи. Добре. 
Моята история беше в Мексико, където снимах ки-
тове в Калифорнийския залив. Това е едно от най-
големите места за развъждане на калифорнийски 
сиви китове и майките бяха там с новородените си. 
Мислех, че мога да получа уникален образ от ниско, 
на стотина метра над водата. Тогава двигателят 
спря. Имах със себе си световен шампион по мото-
рен парапланеризъм като помощник в лодка долу, 
свързан по радиото. Веднага щом моторът спря се 
обадих на Ален по радиото. Лош ход. Трябваше да се 
насоча направо към брега, където можех да се призе-
мя на безопасно място. Спасявайте се, преди да се 
обадите за помощ! Аз се разбих във водата. Ален не 
ме наблюдаваше от лодката, когато моторът спря, 
но все пак ме достигна за няколко минути и ме из-
дърпа, преди да потъна. Имах много предпазни сред-

ства - носех спасителна жилетка, която се надува 
при контакт със солена вода с CO2 патрон, така че 
тя се наду автоматично - и аз вероятно не бих се 
удавил, но беше много скъпа и голяма катастрофа. 
Двигателят беше за изхвърляне, както и моята ка-
мера и радиото. Трябваше да си вземем поука; няма 
лиценз за този вид полети.
TR: Сигурен съм, че разбиването във водата е 
страшно, но нима падането на земята не е по-ло-
шо?
Щайнмец: За съжаление и това съм го правил. През 
2006 г. бях назначен да направя въздушно портфолио 
на Китай за National Geographic. Беше страхотен 
проект, да се покрие цялата страна. Реших да за-
почна в пустинята Такламакан в провинция Синцзян. 
Беше сухо речно корито в стръмна долина, с тополо-
ви дървета от двете страни и голям чакълен пояс в 
коритото на реката. Ален и аз пристигнахме късно 
предната вечер, така че не можахме да проучим мяс-
тото предварително. На следващата сутрин бърза-
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хме в сумрака и трябваше да работим чевръсто, за 
да мога да съм във въздуха преди изгрев слънце. Бяхме 
малко замаяни и оборудването вероятно не беше пра-
вилно настроено. Точно когато излязох от чакълес-
тата ивица, крилото се вдигна и - бум -  право в едно 
дърво. Опитах се да го избегна, но бях на пълна газ 
и ударих върховете на дърветата няколко секунди 
по-късно. Събудих се на земята в  една кървава каша. 
Първоначално Алън си помислил, че съм парализиран, 
но бях добре. Отведоха ме по спешност в болница-
та с отделение за лицева хирургия и аз бях приет с 
предимство. Лекарите, които ме зашиха, свършиха 
чудесна работа и ми струваше четири долара. След 
един ден почивка продължихме нашето пътуване.
TR: Вие казахте, че малко случайно сте станали за-
щитник на околната среда. Как се стигна от же-
ланието да видите света до това, да искате да го 
спасите?
Щайнмец: Не започнах като хората, които прегръ-
щат дърветата. Но докато пътувах из пустините, 
виждах признаци на изсушаване и чух стари хора да 
говорят за това, как се променя тяхната естестве-
на среда. Тогава бях помолен от National Geographic 
да направя голям проект за глобалното снабдяване 

с храна и как да посрещнем нарастващите изисква-
ния на населението, които до 2050 г. могат да дос-
тигнат 9 милиарда души. Казах им, че за интересни 
снимки трябва да потърсим мегаземеделие, и тогава 
стана интересно. Представях си въздушни снимки 
на едър рогат добитък, докъдето окото може да 
види. Първото място, на което отидох, беше Кан-
зас. През първата седмица там се озовах в затвора. 
Една сутрин летях с парапланера над поляна с хиляди 
крави, които пасяха там. В това време управителят 
на стопанството се обърна към асистента ми на 
земята и искаше да разбере какво правя. Помощни-
кът ми му обясни, че работя за National Geographic, но 
мъжът настояваше да сляза. Отговорих по радиото: 
„Ще се радвам да говоря с него, но след като завър-
ша полета си“. Човекът заплаши, че ще се обади на 
шерифа. Отвърнах: „Ако иска, да се обади на шерифа. 
Това е свободна страна.“ Е, той се обади на шерифа 
и аз бях арестуван, когато кацнах. Бях изпратен в 
окръжния затвор за криминално навлизане в частна 
собственост. Ние пристигнахме преди изгрев слън-
це и нямаше никого наоколо, никой, когото да пита-
ме. Нямаше знак за „частна собственост“, нямаше 
ограда, нямаше порта. Просто отбихме от пътя и 
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намерихме празна поляна със стърнища и излетях. 
Няма никакви щети на мястото. Беше фалшиво об-
винение и трябваше да се откажат от делото. 
Влязох в проблемите, свързани с екологията, чрез 
храната. Когато започнете да разглеждате парни-
кови газове, повечето хора пренебрегват факта, че 
селското стопанство допринася почти толкова кол-
кото и транспортът. Според мен изхранването на 
хората е по-малко разказваната история. Като жур-
налист за мен това е най-интересното: да разкрия на 
хората каквото не знаят. 
TR: Как и кога се поддадохте на примамката на дро-
новете за фотография?
Щайнмец: Дроновете дойдоха, докато работех по 
моя проект за храната. Много условия не са безопасни 
за планера, като например над вода или промишлени 
съоръжения, и мислех, че използването на дрон може 
да е по-добър вариант. Отидох на няколко пътува-
ния, където имах два парапланера и два безпилотни 
самолета. Напълних цялата кола Chevy Suburban с 

всичките ми джунджурии. Осъзнах, че качеството 
на снимките на дроновете не е толкова високо, 
колкото на моите фотоапарати. Но не мога да ма-
неврирам парапланера до точната точка в небето 
толкова лесно, колкото мога с дрона, така че това 
е компромис. Дронът отвори нови възможности, но 
не е толкова добър за проучване, защото има само 
няколко километра обхват и всичко, което можете 
да видите, е малкият екран пред вас. Често, докато 
летя с планера, откривам неща, които никога не бих 
могъл да си представя от земята. Обучавате очите 
си чрез редактиране и обратна връзка, докато се 
опитвате да разберете какво работи за вас. От-
нема много време и мисля, че това е, което разгра-
ничава професионалистите от аматьорите. Това 
е като, когато чуеш някой да свири на китара по 
много характерен начин и можеш просто да кажеш, 
че е прекарал хиляди часове в усъвършенстване на 
уменията си. Няма евтин трик.



ЮниПОСЛАНИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Докато хиляди ротарианци по света пътуват до Хамбург за Международната конвен-
ция на Ротари след броени дни, някой на опашките за самолетни билети може да види 
ротарианска значка или ротариански етикет на вашия багаж и да попита: „Вие сте 
ротарианец, нали?“ След като отговорим с ентусиазирано „да“, има още много какво да 
кажем за това, как ние, като хора на действието, правим света по-добро място - чрез 
нашите връзки в клубовете и чрез преобразуващата сила на Фондация Ротари.

Можем да говорим за това, как Ротари изпълнява проекти, които ще помогнат на общ-
ностите дълго след нас. Можем да опишем как клубовете в една държава обединяват 
средства с тези от друга, за да направят общностите по-здрави, по-проспериращи 
и по-образовани. Можем да споделим как нашите клубове си партнираха с глобалните 
лидери в здравеопазването, за да поставят проклятието на полиомиелита на колене. И 
можем с гордост да отбележим, че голяма част от доброто, което Ротари върши сега 
и ще направи в бъдеще, е заради Фондацията и нейното обещание да трансформират 
даренията в проекти, които променят живота.

Когато се събираме в Хамбург, за да отбележим още една успешна ротарианска година, 
имаме какво да празнуваме. До момента на публикуването ние одобрихме 1078 заявления 
за глобални безвъзмездни грантове с общо финансиране от 76,5 милиона долара.

През юли миналата година стартирахме компонента за оценка на общността като 
изискване за всички предложения за глобално финансиране или за професионално обучение 
като част от нашия ангажимент за устойчивост. Този подход обяснява защо създадохме 
Ротари Фонда за реагиране при бедствия и безвъзмездни средства тази година, което 
позволява разпределянето до $ 25 000 безвъзмездни средства за бедствия.

Видяхме също, че Ротари центровете за мир значително нарастват и увеличават въз-
действието си. От рекордния брой кандидати през 2019 г. ще бъдат избрани около 
100 стипендианти за мир и след като завършат, те ще се присъединят към повече от 
1200 други в прилагането на уменията си за разрешаване на конфликти и глобалните 
проблеми.

Към момента на публикуването ние сме изключително близко до изпълнението на таз-
годишната цел за набиране на средства, но все още се нуждаем от вашата помощ, за 
да я надминем.

Ние сме ангажирани с укрепването и разрастването на Фондацията за в бъдеще. Тъй 
като очакваме новата ротарианска година и възможности за още по-голямо въздействие 
в общностите по света, бихме искали да благодарим на нашия председател, Бренда М. 
Креси за нейното ръководство през последните два месеца. Ако имате въпроси относно 
скорошната промяна в ръководството на Фондацията, ще намерите информация на 
rotary.org/myrotary.

TFR
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ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ

ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР 2018-19
ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ

РОТАРИ: 
БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО

GOVERNOR‘S MESSAGE

„Най-добрият начин да предвидиш бъдещето, е да го създадеш”
Питър Дракър

 
Скъпи ротариански приятели, 
 
Още от праисторически времена хората са искали да знаят какво ги очаква 
в утрешния ден, седмица, година. Използвали са различни методи и средства, 
за да предвидят бъдещето. Вярвали са в различни предзнаменования, символи 
и случки, изпълнявали са различни ритуали с надеждата, че така жадуваното 
от тях бъдеще ще се осъществи.
 С развитието на човешките познания много странни методи и средства са 
отпаднали. Желанието на всеки да знае, да предвиди бъдещето не е отпад-
нало. В желанието си да дадем сигурност за нашите деца, ние предприемаме 
действия на база на познанията ни към дадения момент. Според възможност-
ите си се опитваме да предотвратим природни бедствия и катаклизми, с 

ясното съзнание, че не всичко е по силите на човечеството. Има процеси, на които не можем да повлияем. 
В същото време има много други процеси, които биха дали положителен резултат след нашата намеса.
От самото си създаване нашата организация обръща особено внимание на работата с младите поколения 
- хората, които носят в себе си неизчерпаема енергия и желание за промяна. Бъдещите професионалисти, 
лидери и стожери на нашите общности.
Май e определен от Ротари Интернешънъл за Месец на младите поколения в Ротари. Петото авеню за 
служба е посветено на младите поколения.
В нашите ръце е възможността да създадем отговорни хора, които искат да съхранят и развият своите 
общности. Хора, които желаят да изтрият полиомиелита от планетата Земя. Хора, които ще работят за 
икономическото развитие на общностите ни. Общности, в които ще има питейна вода за всички, здрави 
и грамотни деца. Нека да мотивираме младите хора за идеалите и ценностите на Ротари, да ги вдъхновим 
за възможностите на нашата организация.
Посредством програмите Интеракт, Ротаракт, Международен младежки обмен и RYLA можем да подпомог-
нем развитието на много млади хора. Нека споделим познанията си, нашето съкровище, с младите хора в 
общностите ни. Безкористната ни служба в полза на обществото е вдъхновението, което можем да пре-
дадем на все повече млади съмишленици. Бъдещето на нашите общности, бъдещето на Ротари е в нашите 
ръце.
Приятели, членовете на моя екип и аз ви очакваме на най-голямото събитие в календара на нашия Дистрикт 
- Годишната Конференция, която ще се проведе от 17 до 19  май в хотелски комплекс „Сънсет Ризорт”, 
гр. Поморие. Място, където заедно ще споделим своето вдъхновение, приятелство и реализираните добри 
дела. Нека заедно превърнем това събитие в празник за всички ротарианци и съмишленици, тържество 
на приятелството, взаимопомощта и вдъхновението за добри дела. Всеки участник ще открие приятни 
изненади и ще преживее много нови положителни  моменти, за които ще се говори дълго след края на Кон-
ференцията.
Приятели, само месец ни дели от най-голямото ротарианско събитие за тази година - Конвента на Ротари 
Интернешънъл в Хамбург от 1 до 5 юни. Място, където можем да създадем нови международни приятел-
ства, да споделим добрия си опит, да почувстваме колко голяма и значима е нашата организация.
Събитията в оставащите месеци от настоящата ротарианска година са свързани със споделяне на вече 

реализирани и прекрасна възможност за началото на много нови добри дела.
Приятели, нека нашето вдъхновение привлече много млади хора в реализаци-
ята на безбройните ни добри деяния. Нека заедно създадем по-добро бъдеще 
за нашите деца и за децата на нашите деца.
 
Ваш в Ротари,
Веселин Димитров

190 YEARS HRISTO G. DANOV
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От 22 до 24 март се проведе ПЕТ семинарът 
на Д-2482 с любезното домакинство на х-л 
„Регнум Банско“ и РК Банско-Разлог.

След традиционното откриване на събитието 
от ДГ Веселин Димитров думата бе дадена на елект 
гуверньора Митко Минев. Той направи презентация 
на своята визията за 19-20 год. с основната идея: 
„Заедно виждаме свят, в който хората се обединя-
ват и предприемат действия за дълготрайна про-
мяна по целия свят, в нашите общности и в самите 
нас!“ Представени бяха четирите приоритета, кои-
то ще определят посоката на дейността ни през 
следващите пет години и способите за реализира-
нето им:

•	 увеличение на нашето въздействие;
•	 разширяване на обхвата ни;
•	 ангажираност на участниците;
•	 увеличаване на способността за адаптиране.

ДГЕ Митко Минев представи и непосредствени-
те цели за 19-20 година, свързани с двата основни 
приоритета: обединяване на хората и предприемане 
на действия:

•	 Усъвършенстваме процесите за активиране  
на лидерството в клубове и дистрикти;

•	 Увеличаваме броя на членовете клубовeте, 
 катопривличаме нови и задържаме  
съще ст ву ващите членове;

•	 Основаваме нови клубове;
•	 Увеличаваме броя на жените членове,  

членовете под 40, и ротаракторите,   
присъединяващи се към Ротари;

•	 Увеличаваме ангажираността   
и сътрудничеството между членовете   
на Интеракт, Ротаракт, Ротари клубовете 
и други участници в Ротари;

•	 Популяризираме ролята на Ротари   
и ротарианците за премахване   
на полиомиелита;

•	 Увеличаваме броя на местните   
и международните проекти, като използваме 
пълноценно целевите фондове на дистрикта 
за финансиране на дистриктни грантове, 
глобални грантове, ПолиоПлюс и Ротариан-
ските центрове за мир;

•	 Увеличаваме вноските за Годишния фонд и 
ПолиоПлюс и се стремим да достигнем Дари-
телски фонд с размер до 78 000 щатски дола-
ра за 19/20 год.;

•	 Увеличаваме осведомеността за Ротари и 
популяризираме кампанията „Хора на дейст-
вието.

В края на изказването си ЕДГ представи прези-
дента на РИ Марк Малоуни, и екипа на Д2482 – Бъл-
тгария за 19-20 год.

ПЕТС НА ДИСТРИКТА В БАНСКО
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Следобед обучението протече в три панела:
•	 „Семинар за управление на проекти“ с учас-

тието на  71 души от 67 клуба, които бяха 
квалифицирани!

•	 В другите два панела: „Президенти“ и „Се-
кретари“ участие взеха 74 електпрезиденти 
и 67 електсекретари. 

В края на деня ПДГ Ем. Коцев защити годишния 
финансов отчет на Дистрикта за 2017-2018 г. съ-
гласно параграф 16.060.4 от Правилника на РИ, как-
то и се посочиха параметрите на бюджет 2019-2020 
г. от ДГЕ М. Минев, който ще бъде приет на Дис-
триктната конференция.

Вечерта РК Банско-Разлог отбеляза своята 15-го-
дишнина. Присъстваха около 290 души: гости и ро-
тарианци от около 80 клуба!

Дните на ПЕТС бяха съпътствани от лайтмоти-
ва, свързан с основните ценности на Ротари: Све-
тът днес не е същият, какъвто е бил при създава-
нето на Ротари през 1905 г. Демографските данни 
се измениха, темпът на промяна се ускори и техно-
логиите създадоха нови възможности за свързване 
и служба. 

Това, което не се е променило, е необходимостта 
от ценности, които определят Ротари: 

ПРИЯТЕЛСТВО, ПОЧТЕНОСТ, РАЗНООБРАЗИЕ,
СЛУЖБА, ЛИДЕРСТВО!

Сп. „Ротари на Балканите“
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Ротари клуб Велико Търново 
стана притежател на ценна 
реликва. Това е огромен дър-

вен чук, с който са ознаменувани 
паметни събития от живота на 
ротарианското движение в Бълга-
рия.

Чукът, дарен от Симеон Кон-
дов, дава началото на две важни 
събития в историята на българ-
ското ротарианство. През де-
кември 2001 г. президентът на Ро-
тари Интернешънъл Ричард Кинг 
чартира в един ден в Резиденция 
„Бояна“ 14 Ротари клуба, 12 Рота-
ракт клуба и два Интеракт клуба. 
През 2007 година президентът на 
Ротари Интернешънъл Уилфрид 
Уилкинсън свиква в Националния 
исторически музей в София Мирна 
конференция за Балканите по по-
вод 75 години на Ротари в Бълга-
рия.

„Виновник“ реликвата да заеме 
своето почетно място в залата, 
където се събират великотърнов-
ските ротарианци, е Даниел Мари-
нов – член на Ротари клуб – Велико 

Търново. Той наддава за чука на 
търг, проведен на тържество по 
случай годишнина от създаването 
Ротари клуб Банско-Разлог. Мари-
нов печели търга с внушителна 
сума. Тя подпомага каузата на клу-
ба в Банско, а именно – реновиране 
на три отделения в болницата в 
Разлог. Целта на Маринов е да по-
дари ценната придобивка на вели-
котърновските си ротариански 
приятели. Убеден съм, че място-
то на тази реликва е именно тук, 
в сърцето на България, в един от 
най-активните клубове в страна-
та, споделя той. За благородния 
си жест Даниел Маринов получи 
специална благодарствена грамо-
та от президента на Ротари клуб 
Велико Търново.

29 юни ще е важна дата в жи-
вота на Ротари дистрикта в Бъл-
гария. Тогава във Велико Търново, 
в залата на музей „Възраждане и 
Учредително събрание“ ще се про-
веде церемонията по ротацията, 
извършвана традиционно в нача-
лото на новата ротарианска годи-

на. На специалното събитие своя 
пост ще поеме новият дистрикт 
гуверньор на Дистрикт България. 
Припомняме, че за пръв път вели-
котърновец – адвокат Митко Ми-
нев, ще оглави организацията. Той 
ще замени на поста Веселин Дими-
тров.

По същото време своите огър-
лици ще получат и новоизбраните 
президенти на местните клубове 
в страната. Досегашният прези-
дент на Ротари клуб Велико Тър-
ново Росен Великов ще предаде 
лидерството на своя наследник 
Кирил Андреев.

Великотърновският Ротари 
клуб е сред най-активните в стра-
ната. През ноември м. г. той отбе-
ляза тържествено с поредица от 
събития своята 80-а годишнина. 
Голямата кауза на клуба е събиране-
то на средства за закупуването на 
модерен бронхоскоп за белодробна-
та болница в старата столица.

Калоян Ганев,
ПП на РК Велико Търново

ДАРЕНИЕТО ОТ СИМЕОН КОНДОВ
СТАНА ПРИТЕЖАНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВЦИ



21

ROTARY ANNIVERSARY RLI SEMINAR

През април Дистрикт 2482 бе 
домакин на: 

- Среща на Ротари лидери от 
региона с председателя на Рота-
ри лидершип института, паст 
Ротари директор Дейвид Линет 
и вицепредседателя, ПДГ Тамтън 
Мустафа. Участваха лидери от 10 
държави и представител на Ру-
сия.

- Обучение на български екип 
от Д-2482 – общо 24 ротарианци.

В двете събития взеха учас-
тие: ДГ Веселин Димитров, ПДГ 
Калчо Хинов, ПДГ Нина Митева, 
ПДГ Валентин Стоянов.

Специална благодарност към 
ДГ Веселин Димитров и ПДГ Нина 
Митева за перфектната орга-
низация, за която получихма поз-
дравления от ПРИД Дейвид Ли-
нет и от участниците.

Благодарност за подкрепата 
на приятелите АГ Константин 
Янакиев, Иван Ценов, Николай 
Момчилов, Цвятко Кадийски, Ви-
олина и Стоил Костови, Николе-
та Андреева, Таня Карабашева и 
младите ротарактори и за гос-
топриемството на РК София, РК 
София-Капитал и РК София-Ви-
тоша.

Някои казват, че преподава-
нето на лидерство е изкуство на 
невъзможното. 

Всъщност преподаването на 
лидерски умения е от огромна 

важност за всякакви ситуации, 
при които хората трябва да се 
справят с комплексни проблеми. 

Обученията за лидерство имат 
за цел не само да ни запознаят с 
основните положения на теория 
на лидерството, но да помогнат 
за обвързване на теорията на ли-
дерството с поведенческите на-
гласи на личността. На основата 
на изучаваните лидерски модели 
и ситуации, заедно с участници-
те да бъде демонстрирана въз-
можността за лидерски начини 
за осъществяване дейността на 
всеки ротарианец, независимо от 
житейския му статус. 

В най-чистата си форма ли-
дерството изисква набор от ка-
чества и умения. Развитието на 
тези качества е процес, който 
продължава през целия живот. 
Според теорията това са 15 от-
личителни черти и качества, ха-
рактерни за ефективните и ус-
пешни лидери:
 1.  Те са целеустремени.
 2.  Определят ясно задачите.
 3.  Фокусират се върху  
   постигането на желаните  

  резултати.
 4.  Действат решително.
 5.  Показват увереност.
 6.  Поддържат позитивно 
   състояние  на отношенията.
 7.  Намират решения.
 8.  Отговорни са.
 9.  Търсят обратна връзка.

РОТАРИ ЛИДЕРШИП ИНСТИТУТ В СОФИЯ

  10. Култивират смирение.
  11. Те са много добри  
   комуникатори.
  12. Поемат рискове.
  13. Не спестяват похвалите  

  си за тези, които ги  
   заслужават.
 14. Те са активни слушатели.
 15. Мотивират останалите.

Бъдете добър лидер! 
Ротари Ви очаква и се нуж-
дае от Вас.

Калчо Хинов, ПДГ,
Регионален председател  
на Ротари Лидершип Институт
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Ротари клуб Стара Загора ор-
ганизира Пролетен благотво-
рителен концерт в залата на 

Държавна опера – Стара Загора, 
който се състоя в първия ден на 
март. Дарителската инициатива 
събра 7875 лева чрез продажбата 
на билети и от парични дарения по 
време на представлението, като 
по-голямата част от средствата 
са предоставени от ротариан-
ците. Събраните пари ще бъдат 
предоставени за закупуване на 
апаратура за ранна диагностика на 
ракови заболявания за Комплексния 
онкологичен център в Стара Заго-
ра, който е партньор на Ротари 
клуб Стара Загора в този проект, 
а също и за обновено издание на 
„Културното и историческо на-
следство на Стара Загора”. Книга-
та е съвместен проект на Ротари 
клуб Стара Загора и Община Ста-
ра Загора  с Регионалния истори-
чески музей Стара Загора и Худо-
жествена галерия Стара Загора. 

„С организирането на този 
концерт РК Стара Загора поста-
вя началото на честванията на 
25-годишнината от създаването 
на клуба. Клубът е чартиран на 31 
май 1994 година. В момента в него 
членуват 35 души, като 13 от тях 
са били президенти на клуба през 
изминалите години” – уточни ви-

В СТАРА ЗАГОРА РОТАРИАНСТВОТО  
Е КАУЗА И ПРИЗВАНИЕ

цепрезидентът на Клуба Николай 
Колев.

По-значимите проекти, които 
Ротари клуб Стара Загора е осъ-
ществил през годините са:

Глобален грант проект за 56 
000 долара с партньорството на 
РК от Белгия, РК от Сърбия, РК  
Нова Загора и Община Стара Заго-
ра. В неговите рамки беше оборуд-
вана сензорна зала в Дневния цен-
тър за деца с увреждания в Стара 
Загора, която е от голяма полза за 
развиване на техните умения. В 
залата се обучават и над 100 сту-
денти от Тракийски университет.

РК Стара Загора е партньор в 
Глобален грант проект в Ливан 
за изграждане на чешми и прекар-
ване на питейна вода за ученици-
те в училищата. Над 250 училища 
получиха достъп до питейна вода, 
благодарение на този проект, каза 
още Николай Колев.

Клубът има множество призна-
ния от Фондация Ротари за ак-
тивното си участие в Глобалния 
проект за изкореняването на по-
лиомиелита.

Всяка година клубът дава сти-
пендии на изявени ученици в раз-
лични области на науката, изку-
ството и спорта.

Часовникът в центъра на 
Стара Загора, който се превърна 

в любимо място за срещи, както 
и монументалната пластика на 
птицата Феникс - символизира-
ща града, възкръснал от пепелта, 
също са дарения от членовете на 
РК Стара Загора.

Градивната мисия на РК Стара 
Загора продължава с различни бла-
готворителни инициативи, свър-
зани със здравеопазването, изку-
ството, културата и обществе-
ния живот.

Нейчо Нейчев, 
Президент на РК Стара Загора

Вицепрезидентът на РК Стара Загора 
Николай Колев обявява дарителските 
инициативи 
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На 20 април Сливен събра ротариан-
ци от цялата страна за участие 
в Семинара по членството. Обе-

щанието в програмата - да споделяме и 
да се учим,  да бъде весело, полезно и в 
атмосфера на приятелство, беше спа-
зено. Започнахме с тиймбилдинг с ПДГ 
Емил Коцев: „Какво е Ротари – за нас и 
за нашата  общност? С усмивка за сери-
озните неща.“ Осем екипа трябваше да 
съставят кръстословица с условие в нея 
да бъдат включени максимален брой думи 
от ротарианския речник. Жури оцени работата на екипите, а в състава му бяха Стела и Стефани от ИАК 
Сливен, които задаваха въпроси като: „А какво е Ротари? Кой е Събо Николов? Какво е дистрикт?“ Първо мяс-

то спечели екипът, воден от Даниел 
Маринов от РК Велико Търново. От 
тях всички научихме, че всъщност 
има софтуер за създаване на кръсто-
словици и че да си креативен и в час 
с времето винаги е печеливша стра-
тегия.

Втората част на семинара беше 
посветена на темата: „Нашият клуб 
– по-атрактивен и жизнен. Как да го 
постигнем?“ Всяка от частите на 
един преглед на здравето на клуба 
беше подкрепена от добри практи-
ки и опит, споделени от РК Велико 
Търново, РК Варна, РК София, РК 
София-Сердика, РК Севлиево, РК Со-

фия-Триадица, РК Свищов, РК Айтос, РК София Балкан, РК Поморие. Финалната част от този преглед беше 
практическа сесия с ДГ Веселин Димитров, ДГЕ Митко Минев, ДГН Борислав Къдреков: „Доброто бъдеще на 
нашия клуб – планиране и управле-
ние. Как  да бъдем по-добри лидери и 
по-успешни  екипни играчи?“   

Накрая имахме възможност да на-
учим от ПДГ Атанас Атанасов, часо-
ве след завръщането му от Чикаго, 
новини за работата и решенията 
на Законодателния съвет, насоче-
ни към повече гъвкавост и инова-
тивност на Ротари в променящия 
се свят. Тезите му бяха подкрепени 
от ПДГ Иларио Астинов с примери 
от практиката на новочартирания 
РК София-Некстум.

Нина Митева,
Председател на Комитета  
за развитие на членството 

СЕМИНАР ПО ЧЛЕНСТВОТО - СЛИВЕН
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Ротари клуб Казанлък тържествено отбеляза 20 
години от чартирането си на 20 април 2019 г. 
Годишнината бе чествана официално по време 

на галавечер, която събра приятели, участващи ак-
тивно в Ротари обществото в Града на розите през 
последните 20 години. 

Основателят на казанлъшкия клуб и първи прези-
дент на Ротари Казанлък Илиян Дончев откри емо-
ционално вечерта, разказвайки за историята и успе-
хите на ротарианството в града.

Сред гостите на тържеството бяха кметът на 
Казанлък Галина Стоянова (Ротариански кмет на го-
дината 2013/2014), която връчи почетен плакет и 
отправи благодарност за работата на клуба в полза 
на обществото, провеждана дълги години от члено-
вете на Ротари. На годишнината присъстваха пред-
седателят на Общинския съвет Николай Златанов и 
общественият посредник Гинка Щерева. 

От името на ДГ Веселин Димитров паст дис-
трикт гуверньорът Наско Начев връчи почетни 
знаци на клуба и основателя му, а на двама членове: 
Стефан Станев и Бедрос Азинян, получиха отличие-
то „Пол Харис фелоу“. 

Паст президентите, ръководили клуба в периода 
от чартирането му до днес, получиха възпоменател-
ни благодарствени плакети с годината им на служба.

Тържеството премина в изисканата празнична 
атмосфера на украсената за целта зала, вдъхновени 
от празнична програма.

Двадесетата годишнина на казанлъшкия клуб бе 
предшествана от редица други събития през седми-
цата. Ротарианци подредиха уникална фотоизлож-
ба в Музея на фотографията - Казанлък, със снимки, 
направени от самите тях. Впечатляващите кадри 

от няколко континента ще бъдат използвани за бла-
готворителни цели.

На юбилея бе посветен и традиционният Детски 
велопразник, който се проведе в парк Розариум, като 
в него се включиха близо 100 деца.

Христомил Рахманлиев,
Президент на РК Казанлък

20 ГОДИНИ РОТАРИ КАЗАНЛЪК
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МАСКЕН БАЛ В ГАБРОВО

Ротари Габрово празнува с „Бис! Хор на габров-
ските момчета“.

Под това мото габровските ротарианци 
направиха традиционния си маскен бал на Сирни За-
говезни. 

Събитието започна необичайно – както всичко, 
което се случва в Габрово. Президентът на клуба 
Георги Атанасов подари на Община Габрово късче 
– реликва от националния флаг, част от проекта ни 
„Флагове на страните, чиито синове са взели учас-
тие в боевете на връх Шипка“. Всяка година подно-
вени, те се издигат тържествено на 3 март и оста-
ват на върха през топлите месеци.

Ротари клубът възстанови прочутия Хор на га-
бровските момчета, наш дългосрочен проект. Тази 
година целта на бала беше подпомагане на творче-
ската дейност на хора. За да се насладят на изпъл-
ненията на малките хористи, а и защото по тради-
ция при нас немаскираните плащат двойно, залата 
гъмжеше от маскирани. Тук се бяха стекли създания 
от реалния и нереалния свят: кралската двойка доня 

Маргарита и съпру-
гът й (семейна на-
града), Злодеида, са-
мият Моцарт, Мечо 
Пух, Дон Корлеоне, 
Том + Джери, не-
знайна принцеса, 
Шрек и Фиона, доня 
Кармен, протести-
раща жълта жилетка 
от Париж.

Символ на вечер-
та беше достопо-
чтеният Ключ сол, 
който беше навсякъ-
де: по облекла, маски, 
стени и сувенири, 
но най-вече блесте-
ше като  оригинална 
метална пластика в 
човешки ръст и пър-
ви обект на търга. 
Откупен и подарен 
за репетиционната 
зала на хора.

Огромен интерес 
и обект на неудържи-
мо наддаване беше 
музикалната торта. 

Специално изработеното за тематиката на вечер-
та лакомство бе изконсумирано от множеството 
под акомпанимента на поредното наше откритие 
– млада певица от Габрово, която заплени залата с 
модерни изпълнения и стил.

А тъй като традицията задължава – а и се бяхме 
събрали да подкрепим музиката, – ротарианците от 
нашия и други клубове, официални лица и гости друж-
но и вдъхновено изпълниха за пореден път химна на 
Ротари клуб Габрово:

„Габрово е град велик – Ротари го прави шик...“
Награждаването за най-сполучливи маски също не 

мина по канона, семейната двойка получи своята на-
града, но за останалите две награди: мъжка и дамска, 
журито рицарски, но заслужено, удостои две дами: 
Злодеида и доня Кармен. 

Една красива, весела и музикална вечер, която 
приятелите от Ротари клубовете озариха със своя-
та духовитост и благотворителност.

Божидар Стойков,
ПП на РК Габрово
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 ЧИСТА ВОДА ЗА ДЕЦАТА В ЛОВЕЧ

Ротари клуб Ловеч подари филтриращи устрой-
ства за пречистване на водата във всички гру-
пи на детските ясли и градини на община Ловеч 

- общо 46 бр. устройства в 3 детски ясли и 9 детски 
градини. 

Филтриращите ус-
тройства са закупени 
със събраните сред-
ства на стойност 9500 
лв. от членовете на 
клуба и граждани на Ло-
веч по време на тради-
ционен благотворите-
лен бал проведен в края 
на февруари 2019 г. под 
мотото „Чиста вода 
за децата на Ловеч“.

Филтърната сис-
тема е за механична 
филтрация на водата с активен въглен. Поставено 

е допълнително кранче, от което тече само пре-
чистената вода. Филтрацията премахва утайки, 
ръжда, химични съединения, хлор. Подобрява вкуса и 
мириса на водата.

Никола Петров,
РК Ловеч

На 7 март с голямо прискърбие научихме за кончината на 
Орсчелик Балкан. Разделихме се с един велик ротарианец и  
приятел на България – паст директор на РИ за Зона 10 и член 
на Комитета на попечителите на Фондация Ротари, един от 
най-обичаните и високопоставени турски ротарианци.

Всъщност Орсчелик Балкан е с български корени. Баща му е 
от Видин и той с гордост подчертаваше този факт в свое-
то родословие.

С активната си позиция като директор в РИ той има го-
лям принос България да се отдели първа от многонационалния 
Дистрикт 2480 и да бъде обусловена като самостоятелен 
Дистрикт 2482. 

Още през първата ротарианска година 2007-08 благодаре-
ние на него в София се проведе Президентска мирна конфе-
ренция с участието на президента на РИ Уилфрид Уилкинсън, 
който посети Българи още веднъж през април 2008 г. за отбе-
лязването на 75 години от създаването на Ротари в България.

Знакови ще останат думите на  Орсчелик Балкан на събитието: Вие и аз сме горди да бъдем 
ротарианци, защото вярваме, че всички хора ще станат по-силни, за да преодолеят страда-
нието, ако знаят, че на този свят има загрижени да помогнат и освен това споделят своите 
таланти и умения. Това, приятели, е начинът и причината, поради които ние даваме надежда 
на хората. Гордея се с всички наши дейности и приноса ви в показването как Ротари споделя.
 Сбогом, приятелю!

IN MEMORIAM
Разделихме се с Орчелик Балкан, пастдиректор и попечител в Ротари
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На 5 май 2019 Ротари е-клуб София-Некстум 
празнува рождението си, след като бе чарти-
ран на 14 февруари. 

Това  рождение, освен че разширява ротариан-
ската идея, я обновява. РеК София-Некстум е първи-
ят електронен клуб в България. Видеовръзка позво-
лява на членовете му, когато са заети професионал-
но до късните часове на деня или пътуват, да при-
състват виртуално на сбирките и да им придават 
необходимия импулс.

А импулсът не липсваше още от първия миг на по-
явяването му на бял свят. Като започнем от името: 
съчетание на английското „next“ и българския „ум“. А 
и  създателите: опитни ротарианци с дългогодишен 
опит като ПДГ Иларио Астинов, както и президен-
та елект Иван Батаклиев и нови, пълни с ентусиазъм 
и свежи идеи попълнения.

Рождението бе благословено с топли думи от ДГ 
Веселин Димитров, от ПДГ Наско Начев. Кръстни-
ците на Nextum  - РК София-Витоша, също бяха там, 
както и приятели от РК София-Капитал.

Младенецът няма да расте сам: за това се погри-
жиха и приятелите от РК Неапол-Ангиони, които 
пристигнаха специално, за да се побратимят с РеК 
София-Nextum и да открият в същото време преле-
стите на България. ПДГ и президент на гостите от 
Неапол проф. Гаетано де Донато сърдечно поздрави 
новия клуб и не пропусна да благодари на членовете му 
за тяхната подкрепа и усилена работа по осъществя-
ването на проект Rotari No Ictus – Bulgaria, финансиран 
чрез глобален грант от Фондация Ротари.

С такава солидна подкрепа, клубът е стъпил на 
здрава основа и в буквалния, и в преносния смисъл 
на думата: редом с представители от деловия свят, 
университетски преподаватели, финансисти, ди-
пломати и др., голяма част от членовете на клуба 

са видни лекари. 
Макар и ново-
създаден, РеК 
София-Некстум 
вече е проходил: 
от повече от 
година благода-
рение на проф. 
д-р Детелина 
Луканова той е най-активният участник в Проект 
GG1756342, финансиран от Ротари Интернешънъл, 
за профилактика на инсулт чрез безплатни профи-
лактични прегледи. А на тържествената вечер 
проф. д-р Борислав Георгиев от Националната кар-
диологична болница представи и първата кауза на 
РеК София-Некстум, проекта „Да посеем здраве“, 
който ще е насочен към здравословното хранене на 
деца и подрастващи. България е една от страните 
в Европа с най-сериозни статистики за затлъстя-
ване и свързаните с това здравословни проблеми. 
Проектът предвижда да се създаде компютърна 
уеббазирана игра за деца и подрастващи за хранене 
и физическа активност. Италианските гости, проф. 
Анджело Пецуло от Асоциацията на хирурзите ен-
доскопици, мигновено се заинтересува от проекта и 
предложи сътрудничество. А урната събра първите 
средства за подкрепа на начинанието.

Джаз певицата Камелия Тодорова изпълни най-
известните си песни за гостите. Отново в духа на 
съчетаване на традиция и бъдеще, на вечерята се 
изявиха и млади таланти от НМУ „Л. Пипков“.

Може би между тях и останалите гости се нами-
рат и бъдещите членове на РеК София-Некстум.

Бони Теофилова, журналист
Десислав Червенков, фотограф

 НАй-НОВИЯТ РОТАРИ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ
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RYLA SEMINAR

Те имаха възможност  в сво-
бодното си време да контакту-
ват и обменят мнения по най-раз-
лични теми, да покажат умения-
та си в състезание по боулинг, да 
разгледат град  Бургас.

В последния ден младите лиде-
ри  получиха сертификати и бяха 
поздравени от президента на 
Ротари клуб Бургас-Пиргос Нико-
лай Киров, от Димитър Качулков, 
пастпрезидент и организатор 
на първия семинар в град Бургас, 
както и от ПДГ Атанас Атана-
сов.

Преди официалното закрива-
не младите лидери засадиха три 
фиданки в Морската градина на 
Бургас и си обещаха всеки път, 

За 10 път РК Бургас Пир-
гос  организира RYLA семи-
нар (Rotary Youth Leadership 

Awards). Той се проведе от 5 до 
7 април  2019 година в Културен 
център „Морско казино“, град 
Бургас. В семинара взеха участие  
представители на 15 Ротари клу-
ба: РК Айтос, РК Бургас-Примо-
рие, РК Бургас-Пиргос, РК Варна,  
РК Варна-Евксиноград, РК Велико 
Търново, РК Пловдив-Пълдин, РК 
Сливен, РК Севлиево, РК София, 
РК София-Сердика, РК София-Си-
ти, РК София-Тангра, РК Стара 
Загора, РК Стара Загора-Берое. 
Гост на откриването бе зам.-кме-
тът по образование и култура  на 
Община  Бургас – Йорданка Анани-
ева.

Какво е необходимо, за да са 
успешни лидери в своята област, 
как да осъзнаят собствената си 
уникалност и развият най-сил-
ните си качества, защо е важен 
външният вид – това бяха само 
част от темите, включени в про-
грамата на събитието. Лектори-
те Невяна Янкова, участник във 
формата от първото му издание, 
Зорница Дубарова, Минас Мовсе-
сян и Васил Демирев показваха на 
присъстващите различни прак-
тики, предизвикваха дискусии, об-
общаваха най-важното.

Участниците бяха провокира-
ни да разкрият  по любопитен на-
чин как оценяват ефекта  от обу-
чението си. Те създадоха своеоб-
разно дърво на самопознанието, 
като в края на всеки ден залепваха 
по клоните му листо с дума или из-
раз, които най-добре характери-
зират преживяното. 

Според младите ротарианци 
освен наученото по време на се-
минара, особено ценни са и създа-
дените приятелства. „Преди три 
дни дойдохме тук като непозна-
ти, а сега ни е трудно да се разде-
лим“ , признаха участниците.

когато идват в града, да ги на-
глеждат.

Работата с младите хора е 
един от приоритетите на Ро-
тари клуб Бургас-Пиргос. Освен 
традиционните обучителни се-
минари, клубът поддържа и иници-
ативата „Да дарим възможност“, 
която подпомага  проекти на та-
лантливи ученици. Не на последно 
място, трябва да отбележим, че 
РК Бургас-Пиргос е един от малко-
то клубове в Дистрикт 2482, кой-
то организира Младежки обмен на 
територията на България. 

Мария Белински,
Секретар РК Бургас-Пиргос 
РАК Пиргос

 ЮБИЛЕйНО ИЗДАНИЕ НА RYLA СЕМИНАР
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Ротаракт клуб Бургас-Пиргос отпразнува своя 
13-и рожден ден с тематично празненство 
и музика от началото на 20 век. На празника 

присъстваха представители от спонсор клуб Бургас-
Пиргос, младежи от Интеракт клуб  Бургас-Пиргос, 
дами от Inner Wheel клуб Бургас, както и приятели, 
представители от 15 Ротаракт клуба в България, 
участници в ежегодния RYLA (Rotary Youth Leadership 
Award) семинар.

Вместо подаръци рождениците помолиха всички 
гости и приятели да подкрепят проекта “Подарете 
ни детство, за да почувстваме света”, иницииран 
от трите Ротари клуба в града. Със събраните 
средства клубът ще подпомогне изграждането 
на обучителен център на открито за деца със 
специални образователни потребности към ЦСОП 
– Бургас, създавайки условия на педагози, социални 
работници, родители и доброволци да помагат 

Като продължение на един от най-устойчивите 
проекти  „Левски сред нас“, членовете на 
Ротаракт клуб Бургас-Пиргос решиха да 

напомнят на своите съграждани за делото и 
живота на Васил Левски и да ги върнат към онзи 
морал и ценностната система, в които трябва да 
се стремим да възпитаваме новото поколение. По 
повод навършването на 146 години от обесването 
на Левски, беше поднесен венец в знак на уважение 
и почит към Апостола на 19 февруари в Морската 
градина в Бургас. От клуба поеха и инициативата да 
разпространят неговия лик сред деца и възрастни, в 
начални училища, гимназии и на публични места в 
града, където повече хора да могат да си спомнят 
за неговото дело, да се почувстват горди, а защо не 
и да се възроди националното ни съзнание.

Дарени бяха портрети на Левски в много бургаски 
училища: СУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Александър 
Георгиев-Коджакафалията“, ГРЕ „Г.С. Раковски“, 
СУ „Епископ Константин Преславски“, НБУ 
„Михаил Лъкатник“, ОУ „Антон Страшимиров“. 
Всички те не просто приеха портрета в своите 
сгради, учебни стаи и кабинети, а и прегърнаха 
идеята по-често да напомнят за делата и думите 
на нашите велики предци. 

Ротаракт Бургас-Пиргос благодари за доброто 
посрещане във всички училища и призовава всички 

РОТАРАКТ КЛУБ БУРГАС-ПИРГОС НА 13 ГОДИНИ

на тези деца да се справят с околната среда и с 
предизвикателствата на живота.

Минас Мовсесиян, 
Президент на РАК Бургас-Пиргос

ЛЕВСКИ СРЕД НАС

бургазлии, които срещнат портрета на Васил Левски 
на някоя автобусна спирка, пътувайки за работа или 
просто минавайки по улицата, да се спрат и да си 
припомнят неговите думи.

Специални благодарности и към Ротари Бургас-
Пиргос, Община Бургас, печатници „Принтер.
БГ“ и Byte Plus за помощта в осъществяването на 
инициативата! 

Динко Димитров, 
ПП на РК Бургас-Пиргос

RAC AND IAC
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От 11 до 23 март в нацио-
налната кампанията „В 
кръвта ти е да спасяваш 

животи“, организирана от Ро-
таракт клубовете в България, се 
включиха 327 души, като над 85 
дариха кръв за първи път. 

Подкрепяна от много Рота-
ракт клубове през годините, кръ-
водарителската кампания намира 
специално място сред нашите ху-
манитарни инициативи. 

Обединявайки силите на 23 
клуба в 12 града от цяла България, 
вярваме, че докоснахме повече чо-

вешки сърца и много ще намерят 
ГЕРОЯ в себе си както в деня на 
кампанията, така и след нея.

Главната мотивация на органи-
зацията за провеждането на кам-
панията е проблемът, пред който 
е изправен всеки нуждаещ се от 
спешно кръвопреливане, а именно 
оскъдните резерви на кръвните 
банки в болниците и липсата на 
достатъчно кръводарители на 
годишна база. Целите, които си 
поставиха Ротаракт клубовете, 
са да информира обществото за 
начините и ползите от кръво-
даряването, като по този начин 
увеличи възможността повече 
хора да дарят кръв за първи път; 
да мотивира максимално много 
хора да се включат по време на 
кампанията; да покаже на обще-
ството колко малко е нужно, за да 
бъде спасен човешки живот. 

„Благодарим за героичната по-
стъпка на всеки един от наши-
те кръводарители. С този бла-
городeн жест те допринесоха за 
спасяването на над 900 живота. 
Призоваваме тези от вас, които 
не са успели да станат част от 
кръводарителската кампания, 
да го направят в центровете по 
трансфузионна хематология по 
градове в удобно за тях време. 

Всяка капка е като глътка въздух 
за някого“ – коментира Маргарит 
Делчев, Ротаракт представител 
за България. 

Кампанията е инициирана от 
Ротаракт  България, Националния 
център по трансфузионна хема-
тология, Националното предста-
вителство на студентските съ-
вети, Българския червен кръст, 
аптеки и компании от сегмента 
на корпоративния и малък и сре-
ден бизнес в страната.

ДАРИ КРЪВ – СПАСИ ЖИВОТ!

Ралица Дженкова,
Председател Комитет 
Публичен имидж и PR 
Ротаракт България

В КРЪВТА ТИ Е ДА СПАСЯВАШ ЖИВОТИ

RAC AND IAC

Поглед към Ротари

Ротари клубове:  35 930             

Ротарианци:  1 224128

Дистрикти:  538

Ротаракт клубове:  9927     

Ротарактори:  161 311

Интеракт клубове:  23 993                      

Интерактори:  551 839

Ротариански обществени

съвети:  10 303 
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Законодателният съвет от 
2019 г. може и да не извърши 
толкова драматични про-

мени, каквито направи Съветът 
преди три години, но взе няколко 
решения, които ще оформят бъ-
дещето на Ротари.

Може би най-важното е, че Съ-
ветът издигна статута на Ро-
таракт клубовете. Промяната 
разширява дефиницията за член-
ство в Ротари Интернешънъл, за 
да включи Ротаракт клубовете. 
Промяната има за цел да увели-
чи подкрепата, която Ротаракт 
клубовете получават от РИ, и да 
повиши способността им да слу-
жат.

„Ние трябва да бъдем вдъхно-
вение за нашите млади партньо-
ри, така че те да продължат да 
вършат голямата работа, която 
правят, каза президентът на РИ 
Бари Расин, когато представи 
мярката. Това изпраща силно пос-
лание, че те наистина са наши 
партньори в службата.“

В много отношения статутът 
на Ротаракт няма да се промени. 
Ротари клубовете все още ще 
чартират и спонсорират Рота-
ракт клубове. Ротаракт клубове-
те все още ще имат своя собст-
вена стандартна конституция и 
собствен уникален клубен опит. 
Членове на Ротаракт клуб няма 
да се наричат   ротарианци. Рота-
ракт клубовете няма веднага да 
плащат вноски или да бъдат або-
нирани официалното или регио-
налното списание, което членове-
те на Ротари получават. Бордът 
ще определи структура на такси-
те във времето напред.

Представителите упълномо-
щиха Борда да превърне благот-
ворителния статут на РИ към 
раздел 501(c)(3), освободена от 
данъци организация съгласно Ко-
декса за вътрешните приходи на 
САЩ. Досега това беше 501 (с) (4). 
Работна група проучваше възмож-
ните промени в продължение на 18 
месеца и заключи, че промяната 
ще доведе до данъчни облекчения 
и отстъпки от доставчиците, 
които ще намалят разходите. 

Увеличение на вноските
Що се отнася до таксите, Съ-

ветът одобри малко увеличение 
от 1 щ.д. годишно за всяка от 
трите години, започвайки през 
2020-21. Предишният Съвет оп-
редели членски внос за 2019-20 г. 
от 34 долара за половин година. 
С предложените промени такси-
те, които клубовете плащат към 
РИ за всеки член, ще се нараснат 
до 34,50 долара за половин година 
през 2020-21, 35 долара за половин 
година през 2021-22 и 35,50 дола-
ра за половин година през 2022-23. 
Вноските няма да бъдат увелича-
вани отново, докато бъдещият 
Съвет не гласува такова измене-
ние.

Съветът промени и наименова-
нието на Общия фонд за финансов 
излишък на Резерва на РИ, защото 
това по-точно отразява целта на 

фонда. С друго гласуване Съветът 
одобри позицията на Генералния 
секретар да започне да се нарича 
CEO (главен изпълнителен дирек-
тор) в кръгове извън Ротари, за 
да се покаже неговият статут в 
отношенията с други междупра-
вителствени организации.

На пръв поглед малък, но интен-
зивно обсъждан беше въпросът 
да се намали броят на членовете, 
които няма да гласуват в бъде-
щите съвети, като се премахнат 
паст президентите на РИ и се 
позволи само на един директор на 
Борда на РИ да присъства, но не и 
да гласува.

В някои отношения тазгодиш-
ният Законодателен съвет беше 
забележителен с това, което не 
одобри. 

Представителите на тазго-
дишното издание се противопос-
тавиха на натиска да ограничат 
част от гъвкавостта, която 
Съветът от 2016 г. предостави 
на клубовете, като отхвърлиха 
някои мерки, които биха постави-
ли ограничения върху клубовете. 
Едно от отхвърлените бе предло-
жението клубовете да се срещат 
най-малко 40 пъти годишно. 

Много клубове използват ино-
вативните и гъвкави клубни фор-
мати, за да привлекат нови чле-
нове и да посрещат нуждите на 
настоящите си членове.

Заседателите отхвърлиха и 
предложенията абонирането за 
официално списание на Ротари да 
става по желание на членовете, 
като отпадне задължителният 
абонамент; да се намали съста-
вът на Законодателния съвет 
наполовина и той да се събира на 
всеки две години.

ЗАКОНОДАТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗДИГА РОТАРАКТ

Представители от цял   свят 
гласуваха за запазване гъвка-
востта на клубовете

Арнолд Р. Грал, The Rotarian

COUNCIL ON LEGISLATION
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