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 Уважаеми приятели,
Настъпва новата ротарианска година. Тази 
промяна, така характерна за нашата организа-
ция, винаги води до напрежение и суматоха. На 
семинарите говорим за членството, за Фонда-
цията и проектите, но като че ли загърбваме 
тези „домашни“ проблеми и процедури.
Церемонията на ротацията не е само сваляне-
то на президентската огърлица от едни гърди 
и поставянето є на други. Това е свързано с 
обновяване и актуализиране на информацията 
за клуба, с отчитане и благодарности за свър-

шената работа и за определяне на приоритетите за предстоящата 
година. Свързано е и с финансовите задължения към клуба и на клубо-
вете към Дистрикта и РИ.
Има още един ангажимент, свързан с ротарианството, който в Кон-
ституцията е определен като „задължителен“, но за мен и хилядите 
ротарианци по света той е неразделна част от познанието за Ротари 
и споделянето на службата с други.
Списанието „Ротари на Балканите“ не е мое издание, не е издание и 
на Дистрикт 2482. Това  е издание на Ротари интернешънъл, част от 
световната ротарианска преса, която излиза на български език. Вече 
малцина помнят, че това списание се роди през 1995 като бюлетин на 
българските ротарианци в многонационалния Д-2480. През 2005 г. беше 
определено от РИ като предварително и две години беше наблюдавано 
и контролирано, за да бъде прието в Световната ротарианска пре-
са. Това беше признание и за екипа, който подготвяше списанието и 
стриктно спазваше условията на РИ. Това беше признание и за българ-
ските ротарианци, защото то отразяваше през всичките тези години 
тяхната работа, постиженията и службата на обществото.
Благодаря ви за тази подкрепа. Има клубове, които изградиха система 
за отразяване на събитията в своя живот. Други подцениха момента, в 
който оставят следа в ротарианската история. Сега се появява и нова 
тенденция – тънки сметки, при които абонирането за дигиталното 
издание на американското списание пести по някой лев, но реално се 
получава продукт, непонятен за голям част от ротарианците, приели 
с охота тази сделка.
Подобно е отношението към изготвянето на Дистриктния указател. 
Неговото годишно актуализиране прецизира информацията за клуба и 
поставя на нова база нейното развитие. Указателят дава възможност 
да се доближим реално до цел първа на Ротари: създаването на познан-
ства като възможност да бъдеш полезен и служиш. 
Ще се радвам, ако това писмо бъде прочетено и обсъдено в клубове-
те за проблемите, които то повдига за нашия ротариански живот, и 
получим конструктивни предложения и подкрепата, каквато заслужава 
българското ротарианско издание.

Ваш в Ротари
Наско Начев, ПДГ,
Издател на сп. „Ротари на Балканите“
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 BETWEEN FRIENDS

Август

БАРИ РАСИН

ПРЕЗИДЕНТ, 
РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

ЮлиУважаеми приятели ротарианци,
Преди една година Бордът на директорите на Ротари прие нова декларация за визия, 
отразяваща стремежите ни към нашата организация и нейното бъдеще. Тя казва: „Заед-
но виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия за създаване 
на трайна промяна - по целия свят, в нашите общности и в себе си“.
Това просто изречение синтезира толкова много от това, което е от съществено 
значение за Ротари. Ние се обединяваме, защото знаем, че сме много по-силни заедно, 
отколкото бихме могли да бъдем, ако сме сами. Ние предприемаме действия, защото 
не сме мечтатели, а изпълнители. Работим, за да създадем трайна промяна, която ще 
издържи дълго след като приключи участието ни - по целия свят и в нашите общности. 
И може би най-важното от всичко е, че работим, за да създадем промяна в себе си, 
не просто да изградим по-добър свят около нас, но и сами да станем по-добри хора.
Това ни накара да станем членове, това ни мотивира да служим и това ме накара да 
избера темата за тази Ротарианска година: Бъдете вдъхновението.
Искам Ротари да бъде вдъхновението за нашите общности, като работим с тран-
сформиращо въздействие. Време е да се движим напред като премахнем бариерите, 
които ни дърпат назад. Нека да улесним промените в нашите клубове или да започнем 

нови клубове, които отговарят на различните потребности. Нека работим за укрепването на Ротаракт и 
за изглаждане на прехода от Ротаракт клубовете в Ротари. Нека да дадем на всички ротарианци гъвкавост-
та да служат по начините, които работят най-добре за тях, така че всеки ротарианец да намери значима 
стойност в членството си в  Ротари.
Екологията играе ключова роля във всички шест от нашите области на фокус и тази роля става все по-
голяма, докато въздействието на изменението на климата се разкрива все повече. Време е да спрем да 
виждаме околната среда като нещо отделно от тези шест области. Чистият въздух, водата и земята са 
от съществено значение за здравите общности - и от съществено значение за по-доброто, по-здравословно 
бъдеще, към което се стремим.
Бъдете вдъхновението - и заедно можем и ще вдъхновим света.

Уважаеми приятели ротарианци,
Според една известна поговорка: „Ако искате да промените света, идете у дома и обичайте семейството 
си.“  Това не означава, че хората трябва да пренебрегват нуждите извън собствените си домове; вместо 
това те трябва да обърнат внимание на потребностите вътре в себе си.
Може да бъде изкушаващо, когато приоритетът ни е службата, да се съсредоточим единствено върху 
неща, които изглеждат като служба: проектите, планирането, работата, която дава видима полза на нуж-
даещите се от нея. Но за да работим ефективно, трябва да осигурим ред в собствения си дом. В Ротари 
това означава да съблюдаваме принципите на Ротари, да се отнасяме към другите с уважение и да следваме 
Четиристранния тест. Това означава да увеличим максимално нашето въздействие, като планираме внима-
телно и грижливо насочваме ресурсите си. И това означава да се грижим за дългосрочното здраве на нашата 
организация, като гарантираме, че членството ни е силно, ангажирано и здраво.
Преди всичко ние сме организация на членове. Ако искаме да постигнем целите, които сме си поставили, тряб-
ва да поставим членството на първо място. Всички ние сме отговорни да вземем насериозно членството не 
само като поканим потенциални членове, но и като се уверим, че новите членове ще бъдат посрещнати в 
клубове, които им предлагат нещо значимо. Ако видите някой да дойде на среща и да се поколебае, уверете 
се, че той има място да седне и е част от разговора. Ако сте ентусиазирани от програма на Ротари, уверете 
се, че вашият клуб знае за това и знае как да се включи. Ако видите необходимост  във вашата общност, 
говорете за това на срещата тази седмица. Ако искаме да бъдем част от една силна организация, която е 
активна, която има въздействие - започнете у дома и Бъдете вдъхновението в Ротари.
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НАРИЧАЙТЕ мЕ БАРИ
Новият президент на Ротари Бари Расин постига 

перфектен баланс между
бахамското добродушие и решителното лидерство
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От Диана Шоберг
Снимки от  Алис Хенсън
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На Няколко мили от бреговата линия на Насау 
Бари Расин, президентът на Ротари Интернешънъл за 
2018-1919 г., балансира върху поклащаща се лодка. Тук 
няма огромни круизни кораби, няма шумни джетове, 
само случайни лодки за удоволствие и звука на водата, 
която се плиска в корпуса. В тюркоазеното море 
отдолу огромни костенурки се плъзгат по дъното на 
океана.

„За мен, казва Расин, морето е свобода, това е 
спокойствие. Когато изляза на вода, всичко изчезва. 
Чувстваш се ведно със света и нищо не може да се 
обърка“.

Преди няколко минути ръмеше, но сега слабото 
декемврийско слънце се опитва да надникне. Лодката 
внезапно се накланя заради преминаващ кораб. 
Невъзмутим, Расин стои неподвижно, втренчен в 
кръга синьо небе, плаващ на хоризонта.

В късНия следобед на 12 януари 2010 г. Расин 
и съпругата му Естер са вкъщи в Насау, столицата 
на Бахамите, когато земетресение с магнитуд 7,0 
разтърсва Хаити на около 550 мили. Малко след това 
Расин получава обаждане от Ерол Алберга в Ямайка. 
По това време Алберга е гуверньор на Дистрикт 7020, 

който обхваща Бахамските острови, Ямайка и Хаити, 
както и няколко други островни държави в Западна 
Индия.

Алберга разказа на Расин, бивш гуверньор на 
Дис трикта и управител на известната с името 
„Докторска болница“ в Насау, за земетресението и го 
моли да поведе усилията на Ротари за помощ. Расин 
прекарва остатъка от вечерта, крачейки през хола 
си, докато разговаря с други Ротари лидери в региона. 
В ъгъла на стаята по телевизора показват  руините 
в Хаити и внезапно,  в долната част на екрана, се 
появява спешно предупреждение, което привлича 
погледа на Расин: Цунами може да се насочи към 
Бахамите - сеизмичната морска вълна има страховития 
потенциал да удави цялата страна. Расин и съпругата 
му излизат на балкона на втория етаж и притихват. 
„Нощем, ако гледате към океана, всичко е светлина, 
протягаща се до ръба на водата, а след това всичко се 
превръща в черно, казва Расин в запомнящата си реч 
през януари на Международната асамблея в Сан Диего. 
Погледнах натам, където светлината свършваше и 
започваше черното, и зачаках чернотата да дойде при 
нас и да погълне светлината.
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За щастие цунамито не успява да се развихри и 
Расин се връща към работата си. През следващите 
няколко дни и седмици, докато Ричард Максъм, паст 
дистрикт гуверньор, оглавява непосредствените 
мерки на Ротари, Расин координира дългосрочните 
усилия за възстановяване, финансирани от дарения на 
ротарианци по целия свят за Ротари 
Фондацията. Той създава електрон-
на таблица от 132 стра ници, за да 
проследи всеки детайл: колко пари са 
в наличност, колко са изразходвани, 
кой Ротари клуб за коя инициатива е 
отговарял. „На дистриктната кон-
ференция, го-дината след земетре-
сението, Бари дава отчет за всеки 
долар за всеки отделен проект, казва 
Линдзи Канчино, паст президент на 
Ротари клуба в Източен Насау, клуба 
на Расин. Отчетът съответстваше 
до цент на това, което беше в сметката за възста-
новяване при бедствие. Бях изумен“.

Веднага след земетресението Расин работи с Клод 
Сурена, хаитски лекар и ротарианец, превърнал дома 

си извън Порт-о-Пренс в импровизиран подслон и 
болница. Там Сурна осигурява грижи за повече от 100 
души, загубили домовете си. На други места на острова 
десетки хиляди бяха мъртви, а още десетки хиляди 
бяха ранени. По време на вечерните разговори с Расин и 
неговия екип Сурена, която по нареждане на президента 

на Хаити Рен Първал по-късно щеше 
да контролира възстановяването 
на сектора на частното и общест-
веното здравеопазване в страната, 
подробно описва лекарствата и 
другите доставки, от които спешно 
се нуждае. И тогава всяка сутрин 
частен самолет лети от Насау, пълен 
с необходимите провизии.

Расин решава да съпроводи един 
полет. При четиричасовото пъту -
ва  не, летейки ниско над океана, 
той гледа към безкрайната синева 

на небето и към лазурното море, осеяно със зелени 
тропически острови. „Просто изглеждаше като рай, 
казва Расин в речта си. И тогава стигнахме Хаити“.

На земята долу вижда разкривени пътища, сруте-

„Морето е свобода, 
това е спокойствие. 

Когато изляза 
на вода, 

всичко изчезва. 
Чувстваш,  

че си ведно със света,  
 нищо не може  
да се обърка.“

Отляво: Бари Расин в домашния си офис в Насау, Бахамски острови;  
бивш колега го прегръща в болницата „Лекари“, където всички си говорят на малко 
име; Расин разговаря с Чарлс Дигис, който пое поста като президент на болницата, 
когато Расин се оттегли. 
Предишни страници: Съдружник поздравява Расин в Ротари клуба в Източен Насау.
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Расин обича кучета и градинарство. Той отглежда манго, авокадо, гуава и 
много цветя в имота на семейството си.
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ни къщи и цели квартали, превърнати в развалини. 
Не можейки да се приземи в Порт-о-Пренс, самоле-
тът каца на тревиста ивица извън столицата. 
След разтоварването самолетът потегля обратно. 
„След няколко минути бяхме над водата, казва си 
Расин в речта си, гледайки надолу към същата тази 
великолепна гледка. Хаити изчезна зад нас, Бахами те 
лежаха пред нас и ние бяхме там, по средата. И гледайки 
към тази вода, този хоризонт, осъзнах, че между нас и 
тях, между страданията, които ние бяхме избегнали и 
някой, който не е успял, няма граница. Също толкова 
лесно биха могли да пострадат и Бахамите. Можеше 
ние да бъдем на тяхното място“.

бари расиН ВиНаги е смятал, че трябва да 
се занима с медицина. Това беше неговото наследство. 
Баща му Майер, известен хирург-ортопед, пристигнал 
на Бахамите от Англия през Втората световна 
война, за да ръководи медицинското обслужване на 
войските на Кралските военновъздушни сили там. С 
изключение на някои подводни дейности, Бахамите 
бяха извън театъра на войната. Осакс и Уиндсър 
Фийлдс от Насау осигуряват летателно обучение за 
бъдещи пилоти на КВС, които имаха намерение да се 
завърнат в битката за Европа.

Военната медицина бързо завладява д-р Расин и  
той прекарва времето си  в служба на местните жи-
тели, включително и при лечението на хора с про - 
каза, поставени под карантина извън обществото. 
Тази работа ме спечелва популярност сред населе-
нието. След войната се завръща в Англия, но през 1947 
г., няколко седмици след раждането на сина си Бари, 
д-р Расин се завръща със семейството си в Насау, 

за да работи в правителствената 
болница. През 1955 г. той и съпругата 
му Розета, хирургична медицинска 
сестра, откриват болница „Расин“.

Бари е на 10 години, когато 
баща му го кара да гледа първото си 
цезарово сечение. („Това ме потресе“, 
казва той днес.) Това е неговото 
въведение в семейната професия. 

По-големият му брат Дейвид защитава докторска 
степен, специализира фармакология и се посвещава 
на изследване на свойствата на майчиното мляко.

Що се отнася до Бари, той се записва като студент 
в университета в Лонг Айлънд, извън Ню Йорк и 
изпада след две години. „Не знам дали е било прекалено 
трудно за мен, или просто нямах интерес, обяснява 
той. Никога не съм бил добър ученик. Учителите все 
казаха, че не се старая достатъчно“.

Расин се завръща в Насау и работи в Британския 
колониален хотел. Започва от рецепцията („Не беше 
за мен“), но скоро се прехвърля на микрофилмиране и 
доставка на канцеларски материали. След една годи-
на Расин осъзнава, че трябва да вземе решение: може 

„Никога не съм бил добър 
ученик. Учителите все 
казваха, че не съм бил 

достатъчно прилежен.“
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или да прекара остатъка от живота си, работейки в 
хотела и да живее у дома с родителите си, или да се 
върне в училище.

През 1967 г. се премества в Маями, записва в ко-
леж по обществени науки и посещава всякакви лекции. 
Иска да разбере какво му е най-подходящо. „Два дни 
в счетоводството и си казах: „Това е за мен“. Беше 
толкова лесно. Просто ми пасна.“ Мести се в бизнес 
програма, подобрява оценките си и се прехвърля в 
университета в Маями, където защитава с отличие 
степен по счетоводство. По-късно получава MBA 
в областта на здравеопазването и болничната 
администрация от Университета на Флорида.

Обратно в Бахамите, след няколко десетилетия 
на подем, болницата „Расин“ бележи спад. След като 
Бахамите спечелват независимостта си през 1973 г., 
много британски експерти, включително много от 
пациентите в болницата, напускат страната. Точно 
тогава Расин, с няколко години здравна администрация 
зад гърба си (главно в медицинския център „Синай“ в 

Маями) отново се връща в Насау с първата си съпруга 
и децата си - Паскал, Мишел и Антъни. Целта му е 
да донесе най-доброто от съвременната медицина 
в страната и планира да го направи в обновената 
болница „Расин“.

Чарлс Дигис, понастоящем управител на Доктор-
ската болница (както става известна обновената  
„Расин“), дава смени  в спешното отделение в края на 
80-те години, като в същото време е хирург в Дър-
жавната болница. „Бари ръководеше болница, която е 
на една пресечка от Държавната болница, казва Дигис.  
Той имаше смелостта да вземе това решение. Нямаше 
изгледи за успех, както и гаранции, че няма да бъде 
разочароващо, че лекарите ще бъдат скептични.

Връщайки се назад, Расин разказва за предизвика-
телствата, пред които е бил изправен: „Това беше 
битка с родителите ми. Това беше битка с лекарите. 
Това беше битка със съпругата ми. Целият този 
натиск предизвика края на първия ми брак, казва той. Но 
приятелите от Ротари застават решително до него 

От ляво: Със съпругата си Естер Расин се среща с колеги от Ротари клуба в Източен 
Насау; през декември помога на ротарианците и ротаракторите да засадят мангрови 
дървета в Националния парк Bonefish Pond на южния бряг на остров Нова провинция в 
Бахамите; клубът „Източен Насау“ наскоро помогна за изчистването на читалище за 
тийнейджъри с ХИВ/СПИН.
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и упорстват. „Имах подкрепата на група граждани от 
Бахамските острови, които казаха, че това наистина 
трябва да се направи“.

Няколко години преди това Расин работи в „Аме-
рикан Медорпор“ в Холивуд, Флорида, когато един 
лекар го кани в Ротари. Расин от  -кава. „В съзнанието 
ми, той е най-малко на 70, обяснява Бари. Аз бях на 30 
години. Хората казват, че 
нови членове не се присъе-
диняват, защото не ги 
питаме. Не е само това 
въпро сът. Попитаха ме. Не 
исках да се присъединя“.

Той променя мнението 
си за Ротари, когато се 
мести в Насау и се среща с 
Джон Робъртсън по време на 
кампанията за  набиране на 
средства за клуба в Източен Насау. Робъртсън помага, 
а дъщерите на Расин, Паскал и Мишел, участват. 

Двамата мъже разговарят и в края на разговора Расин 
приема поканата на Робъртсън да посети сбирка на 
Ротари клуба. Седем години по-късно, през 1987 г. той 
е президент на клуба. Мишел, първата жена, член на 
клуба, поема кормилото през 2009 г.

Издигането на Расин в редиците на Ротари съв-
пада с кулминацията на плана му да трансформира 

болница „Расин“. През 1986 
г. той работи с консор-
циум от лекари, за да изкупи 
болницата от Майер Расин 
и да създаде нова с името 
Докторска болница. През 
1993 г. под ръководството 
на Расин тя осъществява 
разширение за  8,5 млн. щ.д. 
и днес се смята за една 
от водещите болници на 

Карибите.
Докато става всичко това, личният живот на 

Но приятелите от Ротари 
застават решително  

и упорстват.  
„Имах подкрепата 

на група граждани от Бахамските 
острови, които казаха, 

че това наистина  
трябва да се направи“
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150 YEARS PAUL HARRIS

Расин също се променя, когато се среща и през 1990 
г. се жени за Естер Ноулс, успешна банкер, която се 
втурва в живота на съпруга си в Ротари. Когато е 
дистрикт гуверньор през 1991-92 г., тя го придружава 
в шестмесечната одисея във всеки клуб във всяка 
страна в Дистрикта. Тяхното взаимно уважение и 
партньорство са очевидни, когато ги виждате заедно. 
„Естер винаги ме е приземявала, казва Расин. Веднага 
щом тя реши, че моето его е твърде осезаемо, тя 
прави всичко възможно да го прибере обратно вътре. 
След всяка реч, на която Естер присъства, я питах 
как е. Тя е единствената, която знам, че ще ми каже 
истината.“

Расин се пенсионира като управител на болницата 
през 2016 г., въпреки че продължава да служи в Борда на 
директорите. В ретроспективен план дългата борба 
за реализирането на мечтата му си заслужава. „Трябва 
да поемате рискове в този живот, 
настоява Бари. Това е, за което сме тук 
да направим:  Не да следваме същия стар 
път, а да извадим мачете, да изсечем 
храстите и да създадем нов път. Хората 
тук не получаваха добри здравни грижи. 
Те наистина се нуждаеха от това.“

„Едно от най-значимите неща в жи-
вота му е ангажимента му с Докторската 
болницата, докато запазва членството 
си в Ротари, казва Чарлз Сейли, който 
се запознава с Расин чрез Ротари и го 
наследява като главен изпълнителен 
директор на болницата. - Да видим как някой може 
да балансира между двете - освен това не мисля, че 
думата е «баланс», защото той е напълно отдаден на 
всяко от тях“.

В болницата, както и в Ротари, хората разпознават 
Расин като визионер и като детайлно прецизен 
администратор. Често е търсен и като ценен 
наставник. „Той е добър в откриването на лидерския 
талант, казва Феликс Стъбс, член на съвета на 
лекарите, който кредитира Расин, за възможността, 
довела го до мандата като гуверньор на Дистрикт 
7020. „Като види някого с умения, за когото смята, 
че може да е полезен за Ротари, той се грижи да го 
привлече. Точно това прави в Докторската болница. 
Той видя добри млади лидери и ги привлече - след това 
можеше да се оттегли и да посвети времето си на 
Ротари.

типичНо за едНа остроВНа организация, 
Ротари клубът в Източен Насау се среща в яхклуб, 
в стая с дървена облицовка. Снимки на платноходки 
покриват стените. Сър Дуруард Ноулс, който до 
смъртта си през февруари е бил най-старият жив 
олимпийски състезател в света (бронзови и златни 
медали по плаване съответно през 1956 и 1964 г.), е 
бил активен член.

Естер и Бари под стълбището на кралицата, 
което е било издълбано от роби от твърда скала 
през 1790-те.

„Веднага щом тя реши, че моето 
его е твърде осезаемо, прави 

всичко възможно да го прибере 
обратно вътре. След всяка реч,  

на която Естер присъства, 
винаги я питах как е.  

Тя е единствената, която знам, 
че ще ми каже истината.“
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В много отношения това е идеалният Ротари 
клуб от 21 век: Шестдесет процента от членовете 
му са под 50 години и един член е двоен ротарианец/
ротарактор. На заседание през октомври имаше 
толкова много жени на лидерски позиции, че нито един 
мъж не дойде на катедрата за първия половин час. Едно 
правило в бизнеса: връчване на награди за присъствие. 
Расин получава такава за 30 години перфектна служба. 
След присъединяването си през 1980 г. той е пропуснал 
само една среща. Въпреки че Ротари осмисля живота на 
Расин в продължение на почти 40 
години, никога не е било неговата 
цел да стане президент на 
Ротари Интернешънъл. Не 
иска дори да се постави името 
му за разглеждане. Но по-късно 
обяснява: „Бахамите и Карибите 
никога не са имали президент, а 
ротарианците чувстваха, че 
трябва да заложа името си и да ги представя. Разбрах, 
че искат да се чувстват част от Ротари, и бях в 
позиция, в която това беше възможно. Така че за тях 
реших, че трябва да го направя.

Сам Ф. Оуори, член на Ротари клуб в Кампала, Уганда, 
бе номиниран през 2016 г. за президент на Ротари за 
2018-19. След като неочаквано почина след усложнения 

от операция през юли 2017 г., Расин бе избран да заеме 
мястото му.

Сред първите хора, извикани от Расин, беше Джон 
Смардж, бивш директор на Ротари Интернешънъл 
от Флорида, служил като помощник на Оуори. Расин 
помоли Смардж да служи и като негов помощник. „Едно 
от първите му изречения беше: „Искам паметта на Сам 
да продължи и искам да ми помогнете да го направя“, 
спомня си Смардж. Бари беше уникално квалифициран 
и се появи точно навреме. Той ще позволи паметта на 

Сам да блести ярко.“
Смардж и Расин се познават 

от две десетилетия. Те са от 
една и съща Зона в Ротари 
и служат като дистрикт 
гуверньори по едно и също 
време. Работят заедно след 
земетресението в Хаи ти и 
управляват сметки във Фонда 

за подпомагане на зе метресението в Хаити, фонд, 
подпомаган от донори и съз даден от Фондацията, 
който подкрепя проекти за 6,5 милиона долара. „Бари 
Расин е като рок звезда в Хаити - няма друг начин да го 
кажем, казва Смардж. Той е като рок звезда, защото 
хората знаят какво е направил за тази страна.

Расин може да е като ротарианска рок звезда и 

Ние просто носим различни 
шапки. Аз ще нося шапката 
на президента тази година, 

но ротарианците носят 
ротарианската шапка,  
а аз имам и тази шапка.
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гордостта на Карибите, но той избягва светлина-
та на прожекторите, казва приятелят му Феликс 
Стъбс и се смята за обикновен човек. Докато беше 
в Докторската болницата, не беше необичайно да го 
видиш да се разхожда по шорти и джапанки. Когато 
наскоро я посети, този път елегантно облечен, 
всички (от персонала на рецепцията до лекарите и 
медицинските сестри) спряха да му кажат „здравей“. 
Една жена се втурна и го прегърна. Друг се усмихна и 
извика: „Добре изглеждаш, Бари!“ Не беше проява на 
неуважение от тяхна страна - просто следваха пра-
вилата на компанията. В началото на 90-те години 
Расин (т.е. Бари) поиска от всички в болницата да 
се обръщат към своите колеги на малко име. Спом ня 
си, че една чистачка се приближила до него и попи-
тала: „Мога ли наистина да ви казвам Бари?“ И на 
положителния отговор реагирала така: „Ами, просто 
ще го прошепна, защото не се чувствам комфортно“.

„Всички сме на едно и също ниво, продължава Ра син. 
Просто носим различни шапки. Аз ще нося шапката на 
президента тази година, но останалите ротарианци 
носят ротарианската шапка, а аз имам и тази шапка. 
Ние всички сме заедно в тази игра. Всички трябва да 
работим заедно, без значение коя шапка носим.“

бахамите са изВестНи със своите плу-
ващи прасета (проверете в Google, това е вярно), но 

Бари и Естер Расин искат друго същество да получи 
повече внимание. Страната е дом на най-голямата 
размножаваща се популация на карибско фламинго в 
света, вид, доведен от ловците почти до изчезване 
в средата на 20 век. В Ардастра Гардънс, зоопарк и 
консервационен център в Насау, птиците обикалят 
в кръг по няколко пъти на ден, спирайки за снимки с 
очаровани посетители, които застават на единия си 
крак, за да наподобяват своите нови приятели. Расин 
е идвал тук като дете и много пъти се връща със 
своите деца и внуци.

След последното шоу за деня Бари и Естер остават 
за фотосесия заедно с фламинго. В края на визитата, 
когато се здрависват със „сержанта“ на птиците - 
ръководителя на дейностите в градините, също е 
ротарианец, Естер си спомня нещо - не са постояли 
на един крак като всички останали. Тя и съпругът 
й, сега избран за президент на Ротари, се втурват 
обратно в кръга. Крякащите коралово оцветени 
птици се събират наоколо. Бари и Естер изпъват 
ръцете си и повдигат единия си крак от земята. 
Очите им се срещат, не могат да престанат да се 
смеят и изглежда, че биха останали там, перфектно 
балансирани завинаги.

Отляво: Расин се радва на малко време по водата със своите добри приятели 
Уейд Кристи (център) и Феликс Стъбс; голфът е едно от любимите забавления 
на Расин; Расин прегръща дъщеря си Мишел (вдясно) и внучката Бела на парти, 
организирано от бахамски ротарианци в негова чест.
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OUR WORLD

КОМИСИЯ
одит
Audit

комуникации 
Communications

Финанси
Finance
 

глобални  
мрежови групи 
Global  
Networking Groups

съвместен комитет 
по партньорства 
Joint Committee on 
Partnerships 

ФУНКЦИЯ
Консултира Съвета на дирек-
торите относно финансо-
вите отчети, вътрешния и 
външния одит и системата 
за вътрешен контрол  
 
 

 
 
Консултира Борда за комуни-
кацията за ключови аудито-
рии

Консултира Борда на финан-
сите на Ротари, включител-
но по бюджети, инвести-
ционна политика и мерки за 
устойчивост

Наблюдава групи за действие, 
стипендии и професионално 
обслужване, включително 
операции, подобрения на про-
грамите и предложения

Консултира Съвета и Насто-
ятелите по въпросите на 
партньорството и спонсор-
ството 

ИЗИСКВАНИЯ
Независимост, подходящ 
опит в бизнеса и доказана 
финансова грамотност в сче-
товодството, одита, банко-
вото дело, застрахо ва нето, 
инвестициите, уп рав лението 
на риска или управление на 
одит

 
Професионален опит в  
областта на комуникациите

Професионален опит в 
областта на финансите; 
предимство е опит с непра-
вителствени организации. 
Кандидатите трябва да 
имат опит в клуба и дистри-
кта по финансовите въпроси.

Силните кандидати са водили 
инициативни групи, сти-
пендии или инициативи за 
професионално обслужване 
на клубове или дистрикти 
и са запознати с техните 
политики.

Познаване на ротариан ските 
грантове и между на родни 
сервизни портфейли; богат 
опит в раз ра ботването и 
развитието на партньор-
ства с корпорации, непра-
вителствения сектор и 
правителството; опит в 
маркетинг, спонсорство и 
генериране на ресурси. 

АНГАЖИМЕНТ
Един шестгодишен 
мандат; две срещи 
годишно в Еванстън и 
две телеконферентни/
уебсеминари срещи  годишно 
 

 
 
 
Един тригодишен мандат; 
множество конферентни 
разговори; годишна среща в 
Еванстън

Един тригодишен мандат; 
две срещи годишно в 
Еванстън

Един тригодишен 
мандат; годишна среща в 
Еванстън и две срещи чрез 
телеконференция годишно

Един тригодишен мандат; 
две срещи
годишно в Еванстън

КАНДИДАТСТВАЙТЕ
Искате ли да допринесете допълнително за Ротари, 

като работите в комисия? Всеки от комитетите на Ро-
тари, съставен от ротарианци и ротарактори от цял 
свят, работи с ръководството на организацията, за да 
гарантира ефикасността и да насърчава целите и прио-
ритетите, изложени в стратегическия план.

Представените комисии търсят квалифицирани кан-
дидати. Те стартират през 2019-20. Всички комисии ко-
муникират по електронна поща, телеконферентна връзка 
или уеб семинари според нуждите, а някои също включват 

поне една задължителна среща на живо на година. Повече-
то комитети работят на английски език.

За да кандидатстващи за членство в комисии или да 
препоръчате някого за среща, посетете 

on.rotary.org/application2018.
Кандидатите трябва да бъдат регистрирани в My 

Rotary на rotary.org/myrotary и трябва да се уверят, че тех-
ният профил в Мy Rotary включва актуална информация за 
контакт. 

Крайният срок за кандидатстване е 11 август.
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OUR WORLD

КОМИСИЯ
изграждане и 
обучение на лидери
Leadership Develop-
ment and Training

членство
Membership

ротаракт  
и интеракт
Rotaract and Interact

стратегическо 
планиране 
Strategic Planning

младежки обмен
Youth Exchange

ФУНКЦИЯ
Консултира Борда по про-
грамата за лидери на Ротари 
за ротарианци, клубове и 
дистрикти, със специален 
акцент върху обучението на 
дистрикт гуверньори

Консултира Борда по въпро-
си, свързани с развитието на 
членството, задържането и 
ангажираността

Консултира борда на Инте-
ракт и Ротаракт; развива 
програмата за срещи на ро-
таракт преди конвенцията

Разглежда Стратегическия 
план на Ротари и свързаните 
с него мерки; съветва ръко-
водството по други въпроси 
с дългосрочно значение

Консултира Борда по въпро-
сите, свързани с програмата 
за ротариански младежки об-
мен и разработва програмата 
на младите офицери за пред 
Конвенцията

ИЗИСКВАНИЯ
Трябва да има значителен 
опит в обучението или обра-
зованието с предпочитание 
към лидерство

Ротарианец или ротарактор 
със значителни познания и ан-
гажираност към дейностите 
по привличане и ангажиране в 
членство; членове на клубове, 
в които има разнообразие са 
предпочитани

Опит с младежта; дирек-
тен опит като наставник 
или съветник на Ротаракт/
Интеракт или гуверньор на 
дистрикта. Възпитаниците 
на младежките програми са 
силни кандидати.

10+ годишен опит в разра-
ботването на стратегии, 
мониторинг и изпълнение, 
както и добро разбиране на 
програмите и услугите на РИ 
и Фондацията

Опит при администриране 
на обмена на дистриктно или 
многодистриктно равнище; 
трябва да е от дистрикт, 
който е изпълнил изисквания-
та за сертифициране

АНГАЖИМЕНТ
Един тригодишен мандат; 
годишна среща в Еванстън

Един тригодишен мандат; 
две срещи годишно в 
Еванстън

Ротарианци:  
един тригодишен мандат; 
годишна среща в Еванстън

Един четиригодишен мандат; 
до четири срещи в Еванстън

Множество 
телеконференции/уебсеми-
нари годишно
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Юли

РОН Д. БЪРТЪН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА СЪВЕТА

НА ПОПЕЧИТЕЛИТЕ 
НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Август

Около година и половина след присъединяването ми към Ротари се наложи да прекратя 
членството си, защото пропуснах четири последователни срещи. Такова беше правилото 
по онова време. Ще си призная честно – нехаех за храната или за седмичните срещи. Не 
мислех, че са най-добрият начин да си прекарвам времето. Но истинският проблем беше, 
че не бях ангажиран. Нямах никаква роля, нямах причина да бъда член и нямах мотивация да 
ходя на обедна сбирка всяка седмица, която смятах, че не ми предлага абсолютно нищо.
Тогава президентът на клуба ме помоли да председателствам клубната комисия за 
Фондация Ротари през следващата ротарианска година. Това беше повратна точка за мен, 
а останалото е история. Искам всички да помислите за ангажирането на онези членове, 
които са разколебани в мисията на Ротари. През 2018-19 г. ще имам нужда от вашата 
помощ. Искам заедно да се фокусираме върху четирите основни цели на Фондацията.
Първо, приоритет № 1 на цялата ни организация (и това няма да е изненада) е краят на 
полиомиелита. Трябва да изпълним обещанието ни за свят без полиомиелит за всяко дете.
Второ, трябва да увеличим устойчивостта на нашите усилия в рамките на шестте 
области на фокус. Това означава извършване на задълбочени оценки на нуждите. Това 
означава да работите с общностите, за да видите какво наистина имат нужда и да ги 
накарате да се включат - да притежават проекта и да го следят с течение на времето.
Третият ни приоритет е да насърчим дистриктите да използват всички свои фондове. 
Независимо дали чрез дистриктни субсидии, глобални субсидии, или по програмата 
„ПолиоПлюс“, има много начини за формиране на трансформиращи партньорства и 

използване на тези средства.
И накрая - да надградим фонда на Фондация Ротари до 2,025 милиарда долара до 2025 година. Нашата 
всеобхватна цел за набиране на средства за годината е 380 милиона долара. Тези средства ще ни позволят да 
продължим програмите за промяна на живота, с които членовете на Ротари се ангажират ежедневно. Но ние 
всички трябва да помислим за нашето наследство в Ротари. Фондът е нашето  бъдеще.
Така че, моля, бъдете с мен и нека направим през година оставим следа в Ротари. Тази следа е обещанието на 
Ротари пред човечеството.

Без Фонда на Фондация Ротари усилията ни биха били напразни. Фондът е гръбнакът на усилията на Ротари в 
целия свят, като осигурява достъп до времето, таланта и ресурсите, необходими, за да се направи промяна. 
Целта ни за надграждане на Фонда до 2,025 милиарда долара до 2025 г. и тазгодишната цел за набиране на 
средства от 380 милиона щатски долара със сигурност са някои от най-важните задачи за нашата организация.
Вашата финансова подкрепа направи възможно всичко, което Ротари е направила през годините. Но това, 
което е също толкова важно и никак не бива да се пренебрегва, е вашето участие.
Без вас ротари не е нищо. Фондацията се нуждае от вашето присъствие, вашето вдъхновение и вашето 
творческо съзнание толкова, колкото и от щедрата ви финансова подкрепа. Вашият ротари клуб се нуждае 
от васда присъствате на срещи – не да затопляте стол, а да се ангажирате, да вдъхновявате.
Бъдете ангажирани. Работата с вашия клуб върху проектите за служба, които отговарят на изискванията за 
регионални обособени фондове, е един от начините да участвате и да използвате гласа си, за да направите 
реална разлика. Ако вашият клуб няма проекти за услуги, които ви интересуват, потърсете работа по нови. 
Извършете проучвания в общността, за да разберете как най-добре да използвате ресурсите си, за да 
създадете положителни промени.
Този месец ви каня да промените начина, по който мислите за вашето участие 
в Ротари. Гледайте на всяка среща като на шанс да откриете нови канали за 
вашата енергия и да общувате с ротарианци, които имат еднакво мислене за 
това,  как можете да работите заедно за един по-добър свят.
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GOVERNOR‘S MESSAGE

РОТАРИ: 
БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ
Дистрикт гуверньор 2018-19
Дистрикт 2482 България

Хората ще забравят какво си казал.
Ще забравят какво си направил. 

Но никога няма да забравят как си ги накарал да се чувстват
Мая Анджелоу

Скъпи приятели,
По традиция всяка година на 1 юли за нас, ротарианците, започва ново отброяване. 
Тази година е по-специална. Темата, която ще ни води през следващите 12 месеца, 
е дълбоко вкоренена в ротарианците.
Преди 113 години вдъхновението на Пол Харис и неговите приятели даде началото 
на една магия. Повече от век вдъхновението на Арч Клъмпф дава на много хора по 
света възможност за положителна промяна в живота им. Преди 40 години мо-
тивацията на Ротари Интернешънъл положи основите на най-голямата глобална 
програма, обединила много държави, известни личности и организации за премахва-
нето на полиомиелита. Многобройни са добрите дела, случили се благодарение на 
вдъхновението.
Споменаването само на отличните резултати, без да говорим за предизвикател-
ствата, ще изкриви нашите представи. 
Кои са предизвикателствата, пред които сме изправени през 2018-2019 година:
Като граждани на света, президентът Иън Райзли ни призова да станем съпри-
частни за нашето бъдеще - да посадим поне едно дръвче, да запазим и възстановим 
белите дробове на нашата планета. 
Да работим с младите, означава да изпълняваме ротарианската си мисия и в същото 
време да посадим семената за бъдещето развитие на нашите общности. От това, 
как се грижим за правилното разбиране на Ротари у подрастващото поколение, 
зависи как ще изглеждат нашите клубове след няколко години. Много често спонсор 
клубове от Д-2482 оставят своите интерактори под опеката на училищата или 
на автопилот. Провеждат се срещи без присъствието на ротарианец, спонсор клу-
бовете не познават интеракторите, има още цял ред други явления, неприсъщи за 
професионалисти и лидери. 
Искам да спомена и програмата Ротаракт, отдавна обявена за партньор на Ротари. 
Нека всеки от нас си отговори на въпросите: Кога за последно им помогнахме да 
привлекат свой връстник? Колко ротарактори предложихме за обучение на лидерски 
умения? На колко ротарактори предложихме да се присъединят към Ротари?
Всички наши действия или бездействия намират отражение в разрастването ни. 
Броят на клубовете расте, но броят на активните ротарианци остава констан-
тен. Търсенето и откриването на причините приятели да напускат клубовете ни, 
да не намират или да губят мотивация да са ротарианци, ще ни помогне да се 
съхраним и развиваме. 
Като професионалисти ще се доверите ли на организация, която последно е об-
новила своя сайт преди няколко години, чиято последна информация в местните 
медии е с черно-бели снимки, или която е невидима в социалните мрежи? Когато 
представяте идея, продукт или начинание, ще разчитате ли само на късмета, или 
ще го направите професионално, търсейки най-новите възможности и средства?
Приятели, пред нас е една година на възможност да вдъхновим себе си, за да опоз-
наем Ротари и да бъдем в крак с настъпилите промени. Направете така, че прия-
телите във вашия клуб да се почувстват мотивирани да сте екип. Стимулирайте 
повече жени и млади хора да се присъединят към Ротари. Създайте импулса, който 
ще накара много хора от вашите общности да ви партнират в добрите дела. 

Бъди вдъхновението – посланието на президента на РИ Бари Расин ще обедини 
нашите действия и ще промени общностите ни.

Роден на 6 май 1970 г. , гр. Бургас
Търговия на течни горива 1992 г.
Чартър член на РК Бургас-
Приморие
Президент на 
РК Бургас-Приморие 2007-2008
Асистент гуверньор 2009-2012
Председател на Подкомитета 
за професионален обмен 
(ГОО; VTT) 2013-2015
Председател на Подкомитет 
за Ротаракт 2015-2016
Председател на Комитет 
в служба на новите поколения 
2016-2018
Чартър член на Обществото 
на Пол Харис 2015
Женен за Мария (първи и 
единствен брак), син и дъщеря
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DISTRICT CONFERENCE

Единадесетата конференция на Дистрикт 2482 
се проведе от 1 до 3 юни 2018 г. в Русе, в До-
ходното здание.

Като своеобразно тържествено откриване на 
събитието домакините бяха организирали парад на 
клубните знамена по площада до Паметника на сво-
бодата, където беше положен венец. Това допринесе 
за приповдигнатия дух и празничното настроение, 
съпроводили официалното начало на Конференция-
та. След камбаната, традиционните химни и рота-
рианската молитвата бяха представени официал-
ните ротариански гости. Приветствия поднесоха 
областният управител на Русе, нашият приятел Га-
лин Григоров и кметът на града Пламен Стоилов. С 
поздравителен адрес към Конференцията се обърна 
и Лейла Ристели, специален представител на прези-
дента на РИ Йън Райзли.

Ретроспекция на изминалата ротарианска година 
направи дистрикт гуверньорът Емил Коцев. В своя 
отчет той с гордост отбеляза:

„Повечето от нас добре познават трите основ-
ни приоритета, които ни служат като пътевод-
на светлина през последните години: укрепване на 
клубовете, засилване на хуманитарната служба и 
подобряване на публичния имидж и информираност 
за Ротари. С помощта на ясни, измерими цели към 
всеки от приоритетите клубовете имаха възмож-
ност да планират и осмислят дейността си през 
годината. Много от тях 
подходиха с нужната сери-
озност не само към изпъл-
нението, но и към отчита-
нето на постигнатото в 
РК Централ. Вследствие на 
това, към момента 35 клуба 
отговарят на критериите 
за получаване на Почетна-
та Ротари грамота, която 
е най-добрият и обективен 
атестат за ефективност-
та на всеки клуб. Не мога да 
пропусна възможността да 

ги изброя. Настоявам да ги изчетете бавно, със за-
служено уважение към положените усилия: 

РК Айтос, РК Берковица, РК Благоевград-Център, 
РК Бургас, РК Варна, РК Велико Търново, РК Видин, 
РК Гоце Делчев, РК Добрич, РК Кърджали, РК Мом-
чилград, РК Несебър, РК Нова Загора, РК Пазарджик, 
РК Петрич, РК Пирдоп, РК Пловдив-Пълдин, РК Помо-
рие, РК Попово, РК Русе, РК Севлиево, РК Силистра, 
РК Сливен, РК Смолян, РК София, РК София-Балкан, 
РК София Интернешънъл, РК София Капитал, РК Со-
фия Сердика, РК София Триадица, РК Стара Загора, 
РК Стара Загора-Берое, РК Свищов, РК Харманли и 
РК Шумен.

Споменатите по-горе приоритети са универ-
сални за всички Ротари клубове по света. Всеки от 
537-те дистрикта обаче си има свои уникални особе-
ности. Това налага определянето на допълнителни 
приоритети от страна на гуверньорите, с цел по-
пълно отговаряне на специфичните нужди на съот-
ветните общности. В моя случай това беше акти-
визиране работата на Ротари клубовете с младите.

Настанало е време да поемем своята отговор-
ност като ротарианци и да подадем ръка на наши-
те наследници. Много клубове вече го правят. През 

XI КОНФЕРЕНЦИЯ
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годината станахме свидетели на десетки инициа-
тиви с фокус върху детското здраве и образование, 
организирани от клубовете по места – превантивен 
скрининг за различни детски заболявания, осигурява-
не на медицинско оборудване за детските отделе-
ния, изграждане на спортни и детски площадки, ор-
ганизиране на детски празници, спортни съревнова-
ния, литературни конкурси. Списъкът на клубовете, 
подарили на своите общности подобни събития, е 
твърде дълъг, за да бъде представен в това кратко 
писмо. Но не мога да не спомена РК Пловдив-Пълдин 
за въвлечените в традиционния им проект „Народ-
ните будители и аз“ над 6500 ученици (няма грешка, 
числото е шест хиляди и петстотин). Неслучайно 
тази година лично президентът Румен Радев беше 
гост на заключителния етап от това мащабно на-
чинание. Ето така се прави разликата!

Сега, към края на годината, мога да споделя и един 
мой личен приоритет, който остана скрит за пове-

чето от вас. 
Никога не съм 
се чувствал 
осо бено ком-
фортно в си-
туации, при 
които субек-
ти с равни 
права и цели, 
вместо да 

НА ДИСТРИКТ 2482 тър сят синергия от взаимодействието си, хвърлят 
своите усилия за изграждане на разделителни линии. 
Опитах се да не деля клубовете на малки и големи, 
млади и стари, елитни и посредствени. Опитах се 
да вдъхна кураж на тези от тях, които нямаха дос-
татъчно самочувствие, че могат да направят нещо 
значимо. Опитах се да приземя някои наши приятели, 
чиято самооценка не отговаряше на реалността. Оп-
итах се да стопирам някои конфронтационни проце-
си, които настройваха бивши приятели един срещу 
друг. Не знам дали успях и не изпитвам особено удо-
влетворение от постигнатото в това отношение. 
Като преподавател и бизнес консултант в сферата 
на човешките ресурси трябва да призная, че имах по-
високи очаквания за резултатите от моята работа. 
Така или иначе приемам донякъде и като следствие 
от тези усилия факта, че половината от клубовете 
в представения по-горе „списък на отличниците“ 
оперират в сравнително по-малки населени места. 
Досега много от тях оставаха в периферията на на-
шето полезрение. Тази година те определено напра-
виха разликата и успяха да приковат вниманието на 
всички нас.“ 

В пленарните сесии клубовете представиха де-
сетки проекти, осъществени през ротарианската 
година. Много клубове и ротарианци получиха награ-
ди с признанието на Гуверньора за постигнатите 
успехи в полза на обществото.

На следващия ден се проведе и Общото събрание 
на СНЦ Дистрикт 2482 към РИ на което бяха при-
ети и утвърдени бюджетът и УС за ротарианската 
2018-19 година.

сп. „ротари на балканите“

DISTRICT CONFERENCE
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NEW MEMBER CLUB

На 19 май 2018 г. в сърцето на 
Пловдив се състоя едно исто-
рическо събитие - официално-

то чартиране на най-новия Ротари 
клуб в България и четвърти в Пловдив  
ротари клуб пловдив интернешънъл. 
Различното при нас е, че сме в интер-
национален състав, което само по 
себе си е едно богатство по пътя на 
безкористната служба в полза на об-
ществото, която Ротари клубовете 
по света и в България осъществяват 
ежедневно.

Събитието се състоя в р-т „Три-
монциум“, х-л „Рамада Тримонциум“ – 
Пловдив. 

Благодарим за топлите поздравле-
ния и подаръците от гостите: Емил Коцев, ДГ, Наско 
Начев, ПДГ, Нина Митева, ПДГ, Димитър Димитров, 
ПДГ, Веселин Димитров, ЕДГ, Илиян Николов, ДГН, 
приятелите от РК София-Витоша, София-Интерне-
шънъл, София-Триадица, София-Капитал, Стара За-
гора-Берое и трите Ротари клуб в Пловдив.

Чрез своите каузи, проекти и инициативи рота-
рианците в Пловдив повече от 25 години заемат ва-
жно място в развитието на града. Повече от две 
десетилетия ние сме част от обществени и култур-

ния живот на Града под тепетата.
Чрез приятелство, разбирателство и доброта, 

ние, ротарианците от Ротари клуб Пловдив Ин-
тернешънъл, водени от мотото „За безкористна 
служба“, се надяваме да направим Пловдив и Дис-
трикт 2482 България по-добро място за живот на  
нашите деца! 

теодора Вълканска,
Секретар на РК Пловдив Интернешънъл

ЧАРТЪРНА ЦЕРЕМОНИЯ В ПЛОВДИВ
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ROTARY ANNIVERSARY 

На 19 юни в Ротари 
парка в ЖР „Тра-
кия“, Пловдив, Ро   -

та ри клубовете орга-
низираха тържество, 
посветено на 150-го диш-
нината от рождението 
на основателя на органи-
зацията Пол Харис.

Ротари паркът е съз-
даден през 2002 година и 
първите дървета в него 
са засадени от кмета на 
Пловдив Иван Чомаков, 
кмета на район „Тракия“ 
д-р Александър Панов 
и от членовете на РК 
Пловдив с президент Ангел Ангелов и РК Пловдив-Пъл-
дин с президент Димитър Георгиев. Най-голяма стъпка 
в неговото разширяване се направи през 2005 г. по по-
вод 100 години на РИ и бе изпълнен проектът 100 х 100 
х 100, или сто дървета, засадени от 100 ротарианци за 
100-годишнината на РИ. На 23 февруари същата годи-
на беше открита и ротарианската чешма.

През тези години в Ротари парка са засаждали дръв-
чета и наши приятели от Ротари клубове от Европа, 
Русия, Турция, Канада и САЩ.

По повод 25-годишнината от възстановяването 
на Ротари в Пловдив беше изградена и входната арка и 

ПОЧИТАМЕ ПОЛ ХАРИС
сцената за провеждане 
на различни събития на 
района и града.

Беше открит ме-
мориалът на основа-
теля на РИ Пол Харис, 
по повод 150-годиш-
нината от неговото 
рождение, и монтира-
ното лед осветление 
на входната арка със 
знак и надпис „Рота-
ри парк“. Представени 
бяха президентите на 
четирите Ротари клу-
ба в града: д-р Анастас 
Чолаков, Бис тра Тоне-

ва, проф. Дора Левтерова, Никола Длъгманов, както 
и новият асистент дистрикт  гуверньор на Зона 8 
– България, Мария Горанова. Те говориха за приори-
тетите в дейността си през новата ротарианска 
година, която стартира на 1 юли. Бяха представени 
също лидерите и членовете на Младежките форма-
ции в Ротари: Ротаракт и Интеракт, които са осо-
бено активни и полезни в проектите, инициирани 
от тях самите и от Ротари клубовете в полза на 
обществото.

списание „ротари на балканите“
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CLUB LIVE

Ротарианци събраха над 12 000 лева на благотворителна вечер в 
комплекс „Кърджали”. В първата от поредицата Орфееви вече-
ри, организирана от Ротари клуб Кърджали, бяха дарени 7679 лева 

за Общински детски комплекс и 3000 долара на общинската болница в 
Ардино.

Благотворителната вечер премина под мотото „Общински детски 
комплекс - сцена на детското творчество“. Организаторите обяви-
ха каузата на благотворителната вечер -  да се обнови концертната 
зала на ОДК, където талантливите деца на гр. Кърджали ще могат да 
творят и се изявяват в едни много по-добри и благоприятни условия.

На първата Орфеева вечер, която поставя традиция за различни 
благотворителни каузи на ротарианците от България, Турция и Гър-
ция присъстваха клубовете от Комотини и Александруполис, Гърция, 
Едирне, Мимар Синан – Одрин, Ердемит – Бурса, и Силиври, Турция, Хар-
манли, Самоков, Велинград, Пазарджик, Златоград, Смолян, Момчилград 
и Димитровград от нашата страна.

Сред гостите бяха кметът на Община Кърджали инж. Хасан Азис, 
АДГ на Зона 9 Недялка Росенова и АДГ на Зона 10 Благой Балутев. 

С Орфеевите вечери ис-
каме да поставим фокуса на 
дарителски кампании върху 
децата, образованието и на-
уката. Подрастващите ни 
съграждани заслужават под-
крепата на цялата общност 
на града. „От 15 г. съм член 
на Ротари клуб Кърджали и 

се уверих, че в него безуслов-
но се служи на обществото. 
Да помогнем за обновяване-
то на концертната зала в 
ОДК.“ С тези думи към гос-
тите се обърна президен-
тът на Ротари клуб Кърджа-
ли Бахар Палова.

Големият приятел на Бъл-
гария Шабан Родоплу, прези-

дент на Ротари клуб Ердемит –Бурса, изненада всички с чек за 3000 
долара за общинската болница в Ардино.

Голяма част от средствата в благотворителната вечер постъпи-
ха от дарителския търг и томбола. Всички рисунки и фотоси на деца 
от Кърджали и Одрин, които участват в съвместния проект „Заедно 
на един мост”, бяха откупени от ротарианци.

Деца от ОДК имаха възможност да представят танци и песни. Му-
зикален поздрав поднесе и струнен оркестър от музикалното училище 
от Комотини.

георги кулов

ОРФЕЕВИ ПРАЗНИЦИ  
В КЪРДЖАЛИ

ЗА БЕЗКОРИСТНА СЛУЖБА 

Целта на РотаРи е да насър чава и 
развива идеала за служба на общество-
то като основа на достойно начинание, 
и в частност да насърчава и възпитава:

1	 Създаването	на	познанства	като	въз-
можност	да	бъдеш	полезен	и	служиш;

2		 Високите	етични	норми	в	бизнеса	
и	професията,	признаването	значи-
мостта	на	всяко	полезно	занятие,	
както	и	стремежа	на	всеки	ротари-
анец	да	защитава	името	на	своята	
професия	и	да	служи	на	обществото;

3		 Прилагането	на	практика	на	идеала	
за	служба	в	личния	живот,	бизнеса	и	
обществения	живот	на	всеки	рота-
рианец.

4	 Международното	разбирателство,	
добрата	воля	и	мира	чрез	приятел-
ство	на	бизнесмени	и	професионали-
сти	от	цял	свят,	обединени	от	иде-
ала	за	служба	на	обществото.

ЧетиРистРанен тест за онова, кое-
то мислим, казваме или правим. 

1.			Това	ли	е	ИСТИНАТА?
2.			СПрАВедлИВо	ли	е	спрямо	всички,
						които	засяга?
3.			Ще	създаде	ли	това	доБроНАМе-
						реНоСТ	и	По-доБрИ	ПрИяТелСТВА?
4.			Ще	бъде	ли	от	ПолЗА	за	всички,	
						които	засяга?

РотаРиански код на поведение
следният код на поведение е приет за 

употреба сред ротарианците

КАТО РОТАРИАНЕц,	аз:

1	 Ще	действам	почтено	и	с	високи	
етични	стандарти	в	моя	професио-
нален	и	личен	живот.

2	 Ще	взаимодействам	честно	с	други-
те	и	ще	се	отнасям	с	тях	и	занимани-
ята	им	с	респект.

3	 Ще	използвам	професионалните	си	
умения	чрез	ротари,	за	да:	напът-
ствам	младите	хора;	помагам	на	те-
зи	със	специални	нужди;	подобрявам	
качеството	на	живот	на	моята		
общност	и	по	света.

4	 Ще	избягвам	действия,	които	рефлек-
тират	негативно	на	ротари	или	дру-
ги	ротарианци.
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PEOPLE OF ACTION

За пети пореден път в 
Казанлък се проведе 
велопразник за деца-

та. „Спортуваме, мечтаем, 
побеждаваме! Живот без 
дрога!“ бе мотото на праз-
ника, който се проведе с ор-
ганизацията на Ротари клуб 
Казанлък, Инер Уийл клуб 
Казанлък и с подкрепата на 
Община Казанлък. Осигуре-
ни за децата бяха десетки 
награди, като всеки един 
от малчуганите получи лич-
на грамота за участие. 110 
деца от I до VII клас взеха 
участие във велопразника. 
Той бе изцяло подсигурен и 
организиран от Ротари клуб 
Казанлък. От следващата 
година се очаква велопраз-
никът да бъде включен в 
официалната спортна про-
грама на община Казанлък. 

РОТАРИ В КАЗАНЛЪК СЪБРА СТОТИЦИ МАЛЧУГАНИ

Първи регионален турнир по ловна стрелба дис-
циплина „Спортинг“, бе организиран от Рота-
ри клуб Казанлък и стрелбищен комплекс на ЛРД 

„Сокол“. Поздравления за точните мерници на Ради 
Дончев и Деньо Катанов и изключителни аплодисмен-
ти за представянето на приятелите Жоро Добрев и 
Христо Гъчев от РК Стара Загора - Берое“. 

Атрактивните стрелби се извършваха от под-
ходи трап и по панички, пускани от кула. Оказа се, 

че състезанието е изключително интересно както 
за запалени стрелци, така и за хора, които хващат 
рядко оръжие. Осигурени бяха лични инструктури за 
всеки участник. 

Идеята е догодина състезани ето да се превърне 
в национално. Стрелбището се намира между Ка-
занлък и с. Бузовград  и е най-новото и модерно в 
България стрелбище за ловна стрелба.  

георги манев

ДА ПОСТРЕЛЯМЕ ЗАЕДНО



На 10  и 11 март 2018 година Ротари клуб София-Витоша има-
ше удоволствието да направи съвместна среща с Ротари 

клуб Пирот.
На 10 март бяхме посрещнати от нашите приятели от Ро-

тари клуб Пирот пред хотел ANA LUX SPA в град Пирот, като 
оттам стартира и нашата обиколка по местата, които следва 
да се видят около Пирот.

Нашите приятели първоначално ни съпроводиха по доста 
офроуд маршрут до село Ръсовци, манастира „Свети Илиjа“ и 
пещерната църква „Св. св. Петър и Павел“. По-късно се отпра-
вихме към село Брлог, където ни очакваше екип от местното 
горско стопанство, тук чухме лекция за флората и фауната в 
тази част на общата ни Стара планина. 

Привечер се настанихме в семейния хотел „Кафана Гали Вре-
ло“, на 32 км от Пирот, където по-късно беше организирана и 
празничната вечеря.

На приятелската вечеря се насладихме на разнообразната 
сръбска кухня, както и на типичната за тях жива музика. Пре-
зидентите на Ротари клуб София-Витоша – Светослав Танчов-
ски, и на Ротари клуб Пирот – Горан Мишич, си размениха рота-
риански знамена  и подаръци за спомен от срещата.

РК СОФИЯ-ВИТОША В ПИРОТ

На 31.05.2018 г. в хотел „Маринела“, на закрита сбирка, се-
мейството на носителите на отличието „Пол Харис Фе-
лоу“ от РК София Витоша се увеличи с още трима, като 

за положения труд и необходимите нравствени качества бяха 
отличени с признанието Светозар Маджов – секретар на клуба, 
Цветелин Съйков – ковчежник, и Смилен Миланов- церемониал-
майстор.

Благодарение на ПДГ Калчо Хинов, член на РК София-Витоша, 
тримата членове получиха специалните си сертификати и злат-
ните значки, връчени лично от него в качеството му на дарител.

С получаването на тези отличия носителите на „Пол Харис 
Фелоу“ от РК София Витоша премина 80 %.

светослав танчовски, президент на РК София-Витоша

НОВИ НОСИТЕЛИ НА „ПОЛ ХАРИС ФЕЛОУ“ В РК СОФИЯ-ВИТОША

НА ЛОВ ЗА ИНОВАЦИИ

Вече четвърта поред година учениците 
на Американския колеж организират 

TEDx събитие, като Ротари клуб София-
Витоша подкрепи финансово мероприя-
тието.
Тази година събитието се проведе на 28 

април в зала „Универсиада“. Темата беше „На лов 
за иновации“. Гости на събитието тази година 
бяха: Иво Сиромахов с тема „Ще изчезнат ли кни-
гите“, Владо Николов с тема „Волейболът - само-
изграждаща сила“, Силвия Лулчева с тема „Крива-
та на щастието“ и Христомир Йорданов с тема 
„Професия: изследовател“

Следобед гости на втората част от проявата 
бяха: Данчо Стойчев с тема „Принципи на „тре-
нировката“, Цвета Калейска с тема „Социалните 
мрежи и ерата на изкуствения интелект“.

Проведено беше светлинно шоу с LED лампи, 
като присъстващите се насладиха на изпълнения 
на музикалната група на колежа String Theory.

CLUB LIVE
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В края на обиколката, в Суздал, участвахме в кон-
ференцията на дистрикт Русия и прекрасна гала ве-
чер на приятелството с участие на ротарианците 
от всички клубове на Русия и групата ротарианци  
от „Золотое кольцо“.

РК Ботевград се побратимихме с РК Кострома. 
Бяхме поканени  и ще посетим РК  Казан за честване-
то на тяхната 20 годишнина през месец юли.

Създадохме добри контакти  и  с  РК от Европа, 
САЩ, Мексико, Израел.

И така неусетно изминаха осем дни с приятели 
от цял свят и с уникалните и неповторими домакини 
от РК „Москва –Восток“.

Хиляди благодарности за усилията, грижите и 
вниманието на които бяхме обект през цялата оби-
колка.

Виолета петрова, РК София-Витоша
марин димов, РК Раднево
павел билев, РК Ботевград 

Ротари клуб „Москва-Восток“ организира еже-
годна екскурзия „Золотое кольцо“ от 14 до 21 
май 2018 г. с участието на ротарианци от це-

лия свят – САЩ, Мексико, Германия, Израел, Белгия, 
Холандия, Литва - над 75 души.

Най-голямата група естественно беше нашата, 
от България - 28 души от РК Свиленград, Раднево, 
София Витоша, Кърджали, Ботевград и Момчилград. 
Проявата бе част от годишния календар  на Коми-
тета за ротарианско приятелство (ICC) „България 
– Русия“. 

С изключително сърдечно и топло посрещане и 
вечер на запознанството със  приятелите от РК 
Москва-Восток започна обиколката по градовете 
Москва, Переславъл  Залеский, Плес, Кострома, Суз-
дал и Владимир.

Домакините бяха създали перфектната организа-
ция и направиха и невъзможното за да се насладим на 
руската природа, да усетим руския бит и традиции. 
Посетихме много музейни експозиции и манасти ри - 
и в Кремъл и по целия маршут.

По нетрадиционен начин беше организирана сре-
щата с РК Кострома – в ресторант „Снегурочка“ с 
впечатляваща „Новотгодишна програма“. Според 
нашите приятели Нова година може да се празнува 
през цялата година. Наистина стана един незабра-
вим празник за всички.

РУСИЯ – СТРАНА НА ПРИЯТЕЛИ
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МИСИЯ - ЗДРАВИ ДЕЦА  

Клубът по джудо и самбо „Недьо Ранчев“ - 
Стара Загора, е вторият спортен клуб, 
който получава дарение по проекта на 

РК Стара Загора - Берое „Мисия - здрави деца“. 
„Втората част на проекта е на стойност 
1117 лева и ще осигури пособия за пълноценен 
тренировъчен процес“,  сподели секретарят 
на РК Стара Загора-Берое  Антон Тонев. 

В Стара Загора се тренира джудо и самбо 
от 40 години. От тази школа е излязъл и джу-
дистът с най-много спечелени за България медали – 
Димитър Запрянов. 

Треньорите в клуба Христо Лазаров и Румен Стой-
чев благодариха за направеното дарение и увериха ро-

За втора година ротарианците от Ротари клуб 
Стара Загора-Берое реализират своя проект 
„Защити дете“ в подкрепа на отделението 

по образна диагностика. Тази година проектът е на 
стойност 4200 лева и е в рамките на изпълнението 
на проекта „Дарителски кръг за Стара Загора“ по 
програма „Развитие на обществените фондации в 
България“. 

„Проектът разкрива възможност за устойчиво 
развитие и измеримост, намалява облъчването до 
разумния минимум при рентгеновите и компютърно 
томографските изследвания на бебета и деца“, под-
черта президентът на клуба Жоро Добрев.

Катя Дянкова сподели, че подкрепата на Фонда-
ция „Обществен дарителски фонд - Стара Загора“ 

УМБАЛ  С ДАРЕНИЕ ОТ РК СТАРА ЗАГОРА-БЕРОЕ

и учениците от XI-и клас от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ за 
проекта на ротарианците показва пред лекарски-
те екипи обществената ангажираност на техните 
усилия в здравеопазването.

Д-р Генка Пейчева - председател на Регионалната 
лекарска колегия в Стара Загора и член на Ротари 
клуб Стара Загора-Берое,  изрази удовлетворение 
от направеното дарение и пожела на своите колеги 
успешна работа.

Д-р Митко Митев - ръководител на отделение-
то по образна диагностика, увери присъстващите, 
че дарението ще спомогне изследванията да се из-
вършват при стандартните нива на облъчване. 

дима тонева, НБП

тарианците, че подготвят всеотдайни спортисти 
- бъдещи шампиони.

дима тонева, НБП
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Осмото издание на проекта на Ротари клубо-
вете и Зонта в Пловдив „Народните буди-
тели и Аз“ завърши на 3 юни. На внушител-

ната церемония по награждаването в грандхотел 
„Пловдив“ присъства лично патронът на проекта 
– президентът Румен Радев. Той връчи наградите на 
победителите, за които организаторите са предви-
дили двудневни екскурзии до знакови за българската 
история места.

От тази година проектът е национален. В него 
участват ученици от Пловдив и страната, разделе-
ни на две групи – от първи до седми клас и от осми 
до единадесети клас. Колективните участници са 
6500 ученици в 248 паралелки от 28 училища от Плов-
див, Пазарджик, Варна и Разград. Индивидуалните  са 
общо 45 училища от 14 региона. Досега в осемте из-
дания на проекта са се включили над 70 000 ученици.

За трети път беше обявен и индивидуален кон-
курс за ученици от пети до единадесети клас за 
написване на есе, стихотворение, за рисунка, ре-
цитация или мултимедийна презентация. Целта на 
проекта „Народните будители и Аз“, който се про-
вежда под патронажа на българския президент, е да 
запознае учениците с емблематичните възрожденци 
и великите българи, живели и творили до преди 100 
години. В националното жури, което оцени победи-
телите във финалния етап на състезанието, влизат 
академиците Георги Марков, Константин Косев и 
Васил Гюзелев, издателят д-р Иван Гранитски и др.

„За да осъзнаем в дълбочина значението и сила-
та на делото на нашите будители, ние трябва да го 
разглеждаме в една по-широка плоскост, на широко-
то поле на историята“, каза пред учениците, тех-
ните учители и гостите президентът Румен Радев. 
Според него едва ли има много народи, които могат 

да се похвалят с дни и празници в своя календар, пос-
ветени на духа и книжовността. „Ние сме такъв на-
род, защото имаме нашите будители, имаме и ден на 
нашата писменост. Те изведоха народа ни по пътя 
на знанието, на просветата, на политическата и 
духовната свобода“, завърши президентът.

тодор ангелов
в-к „Марица“

СИЛАТА НА СЛОВОТО
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Поредният футболен турнир „Купата на Гуверньора” изпълни своята 
задача: да се превърне в запомнящ се празник на спортния дух и 
приятелството

На 21 април 2018 г., на малките игрища зад стадион „Локомотив“ 
– София, се проведе ежегодният ротариански футболен турнир 
„Купа на Гуверньора”, организиран от Ротари клуб София-Вито-

ша“ с любезното съдействие на Столична община, район „Надежда“. 
Надпреварата се организира за осма поредна година, като основната 

идея на турнира освен любовта към футбола е със събраните суми от 
участниците да се подпомогне реновирането на спортна площадка на 
територията на района.

Турнирът събра на стадиона почитатели на футбола – ротарианци и 
ротарактори от различни клубове и техните приятели.

Сформирани бяха шест отбора на смесен принцип, като се състояха 
от вратар, петима полеви играча и до двама резервни състезатели.

Имената на сформираните отбори бяха Тигрите, Глиганите, Соколи-
те, Чуковете, Репите и Лимоните, като имената бяха избрани от игра-
чите, явно провокирани от цветовете на екипите си.

Турнирът беше официално открит от Дистрикт гуверньора Емил 
Коцев, който се оказа ключов играч за отбора на Лимоните. Гуверньо-
рът даде своя принос за турнира, като игра активно на почти всички 
възможни позиции от вратар до нападател. Изиграха се срещи от типа 
„всеки срещу всеки“, като всеки от шестте отбора игра срещу остана-
лите пет, за да може да се излъчи най-справедливо отборът победител.

След повече от четири часа под силните слънчеви лъчи, озаряващи 
терена и оспорвани битки “черно-белите” Тигри триумфираха и спече-
лиха Купата на гуверньора, като в същия отбор игра и голмайсторът на 
турнира Георги Михайлов.

За чистата игра на трите игрови терена почти, като съдии от ви-
сшата футболна лига се погрижиха Евгени Макавеев, Пламен Минев и 
Атанас Динев от клуба организатор София-Витоша.

След излъчване на отбора победител бяха раздадени и индивидуални 
призове, като за най-добър вратар беше избран Георги Каравасилев от 
Глиганите, награда за най-възрастен участник получи 61-годишният Ан-
тон Георгиев от Соколите, който освен че отбеляза неуловим гол от 
точката за дузпа се похвали и че е голмайстор от предходните четири 
ежегодни турнира.

Беше организирана и проведена благотворителна томбола и бяха раз-
дадени множество награди, като бяха закупени над 100 билета. Събрани-
те суми от томболата също ще бъдат добавени към сумата, с която ще 
се реновира спортна площадка в район „Надежда“.

светослав танчовски
Президент на РК София-Витоша

CLUB SPORT
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На 16 и 17 юни тенис корто-
вете в парк „Кайлъка“ от-
ново посрещнаха пристиг-

налите в Плевен ротарианци-те-
нисисти от РК в Балчик, Бургас, 
Варна, Велико Търново, Гоце Дел-
чев, Казанлък, Пловдив, Севлиево, 
Троян, Шумен, Ямбол и естестве-
но - домакините. 

Тази година нашият турнир 
има един не малък юбилей – 10 
години от включването му в ка-
лендара на ITFR – International 
Tennis Fellowship of Rotarians. Една 
приятелска структура в Rotary 
International, където членуват над 
1800 ротарианци-тенисисти от 
цял свят. Прогнозите за лошо 
време през почивните дни не ус-
пяха да попречат на отличното 

провеждане и на този турнир. В 
съботата се проведоха срещите 
в предварителните групи в 3 ка-
тегории – сингъл до 45 г., над 45 
г. и двойки мъже. Полуфиналните 
и финалните срещи бяха в неделя 
при много приятно време за игра.

В сингъла над 45 години купа-
та на президента завоюва Петър 
Радушев от РК Варна Евксино-
град, който в момента е втори в 
ранглистата на ITFR. На второ и 
трето място се класираха Краси-
мир Братанов и Пламен Маринов 
от РК Плевен Центрум.

При „младежите“ до 45 години, 
първо място извоюва Радослав 
Петков от РК Балчик, победил на 
финала Енчо Георгиев от РК Ве-
лико Търново, третото място 

XvII ITFR ТУРНИР НА РК ПЛЕВЕН ЦЕНТРУМ

си поделиха Никола Панчев от РК 
Гоце Делчев и Цветомир Цанков 
от РК Севлиево.

На финала на двойки мъже тан-
демът Пл. Маринов от Плевен/ 
Николай Георгиев от РК Ямбол 
се класира пред морската двойка 
от Варна/Балчик - П. Радушев/ 
Р. Петков, третото място бе за 
изградения през годините тандем 
Кр. Братанов от Плевен/Валерий 
Атанасов от Ямбол.

Следващият 18-ти турнир е 
включен в годишния календар на 
Дистрикт 2482 след Конвенция-
та в Хамбург от 14 до 16 юни 2019 
година.

господин пейчински
ITFR Country Tour Director   
for Bulgaria 

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕНИС ТУРНИР – РК ВАРНА

Турнирът се проведе на 10 юни на 
кортовете на ТК Черно море – 
Елит, Варна. Участваха 15 състе-

затели от осем Ротари клуба: Балчик, 
Белград, Варна, Варна-Евксиноград, До-
брич, Риека, Шумен и Ямбол.

Състезанието се проведе поеди-
нично и на двойки при разпределение и 
регламент, съобразени с изискванията 
и практиките на ITFR, резултати: 

индивидуално: 
I място: Петър Радушев – Варна-

Евксиноград; II място  Хървое Лулич – 
РК Риека, III място – Финко Аврамовски 
– РК Белград

двойки: 
Първи бяха Петър Радушев и Ра-

дослав Петков – РК Балчик, следвани 
от Владимир Тонев и Велико Димитров 
– РК Варна, Трети: Велери Александров 
и Никой Георгиев – РК Ямбол.

георги лечев
РК Варна



Ротари парк Пловдив
Монумент на Пол Харис
150 години от рождението му


