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Скъпи приятели ротарианци, 

 

Започваме месец март с настроението на пролетното 
обновление, с пожеланията, които отправяме помежду 
си, към близки и приятели, да сме здрави, румени и 
засмени! 

 

В календара на Ротари март е посветен на темата за 
водата. За нас, свикналите с изобилието на водата и 
непознали лишенията на безводието или тежките 
усилия и цена, на които хората в голяма част от света се 
сдобиват с вода за ежедневните си нужди, тази тема 
звучи някак далечно.  Със сигурност не сме прави. 
Доказват ни го проектите на РК Варна Евксиноград и РК 
Балчик за монтиране на филтри за пречистване 
на водата в училищата в двата града. Доказва ни го 
проучването на РК Панагюрище за състоянието на 
канализацията в селата на общината. За 
съжаление, стига да поискаме да видим, важността и 
актуалността на темата не подлежи на съмнение, когато 
се оцени състоянието на тоалетните в твърде много 
училища навсякъде в страната. Това показва и анализа  
на лекарите за риска и ръста на бъбречните заболявания 
при децата, които се въздържат да посещават тоалетните 
в училище. Да, един такъв проект може да не изглежда 
толкова престижен, колкото поставянето на един 
барелеф или на един часовник. Но ние сме Ротари, ние 
сме хуманитарна организация. Един такъв проект за 
реновирането на училищни тоалетни, заедно с 
програми за обучение на деца и родители за навици за 
хигиена, за пестене на водата е много повече в нашия 
профил, отколкото всичките ни културно-
исторически активности.  

 

Чистотата и хигиената  прекрасно се свързват с пролетта 
и желанието ни всичко около нас да е в хармония.  
Спомних си приказката „Сливи за смет“  и бих 
препоръчала на приятелите ни от младежките 
програми да организират съучениците си за пролетно 
почистване, което да съживи старата приказка в една 
съвременна версия със звучене например „Книги за 
смет“!  Ще се радвам да разбера, че тези мои 
разсъждения са се материализирали в действия, 

Месечно послание на ДГ Нина Митева за м.Март.2016 
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осъществени с усмивка, с настроение и с ефект за 
средата, в която живеем! 

 

Пролетта е време за обновление и подреждане и в 
нашия клуб, в нашия ротариански дом. Дистриктният 
екип ви подава ръка това да се случи, като организира и 
ви кани да вземете участие в ПЕТС за Интеракт на 5 
март, за Ротари на 18 – 20 март, за Ротаракт на 26 
март. Тече време, което е добре да се използва за 
синхронна работа на стария и новия клубен борд, за 
преглед на направеното, за поставяне на цели и 
обмисляне на нови проекти. 

 

Разбира се, остава още време до края на ротарианската 
година. Предстоят ни семинар по членството и 
обучение на Ротари Лидершип института. 
Очакват ни празници – в Пампорово, организиран от 
РК Смолян, макар и през март, но наречен „зимен“, 
годишнини на РК Хасково и РК Созопол, чартиране 
на РК София Капитал. Сигурно ще стане реалност и 
първият сателитен клуб в Трявна, с клуб-майка РК 
Габрово. Подготвяме се за участие в конгреса на 
Ротари Интернешънъл в Сеул с български щанд, на 
който да представим България и българското 
ротарианство. 

 

Уважаеми приятели, вашият отклик на първия бюлетин 
ми дава кураж да ви предложа и втори брой, който 
разказва за младежките ни програми и за клубовете от 
четвърта зона. Правя го с убеждението, че за да се 
чувстваме част от общност и да се гордеем с това, трябва 
да се познаваме по-добре. 

 

Пред нас са много дни на работа и на веселие в нашите 
клубове и в нашата организация. Нека пролетното 
настроение не ни напуска, нека енергията на споделено 
приятелство ни прави по-успешни и по-щастливи хора! 

 

Нина  
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Зона 4  
АДГ Славчо Лачинов 

 

 

Славчо е чартър член на РК Банско Разлог, собственик на 
сервиз за хладилна техника. Съпругата му Рени е учителка и 
имат син, който е наскоро дипломиран юрист и дъщеря, 
студентка по специалност Медицинска биология в Германия.  

 

Зона 4 се намира на територията на Благоевградска 
област. Нашият край е един от най-красивите в 
България, с множество природни дадености – планини, 
горски масиви, топли минерални извори, с богато 
културно-историческо наследство.  

 

Зоната включва 5 Ротари клуба – РК Банско – 
Разлог, РК Благоевград – Център, РК Гоце 
Делчев, РК Петрич и РК Сандански. Всички те  
реализират разностранни проекти и инициативи, с 
които заемат своето достойно място в общата кауза на 
Ротари. През тази година четири от президентите на 
петте клуба в Зона 4 са жени. А както знаем, идеите 
създадени и реализирани от жени са изпълнени с 
енергия, отговорност и добро. 

 

Петте клуба поддържат добри и постоянни връзки 
помежду си и си гостуват често. До края на годината 
предстои едно събитие, което се чака с интерес - на 
15.04.2016 г. в гр. Петрич ще се проведе среща на 
клубовете  от зоната. Подготовката е в ход и се 
надяваме съвместно да сътворим един хубав празник. 
Добре дошли са всички приятели! 
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РК Банско-Разлог  

с президент Емилия Ковачева 
 

 

Емилия  и съпругът й имат семейна фирма, сладкарски 
цех, който зарежда хотелите в района и радва 
жителите на Банско с изделията си. Майка е на двама 
сина, които живеят и работят в Банско  и баба на 
двама внука. Чартър член е на своя клуб.  

 

РК Банско-Разлог е чартиран през ноември 2003 г. 
Най-значимите проекти  са осъществени на територията 
на общините Банско и Разлог като особено внимание 
заслужава направеното в  МБАЛ Разлог. След успешно 
завършеният Проект на РК Банско-Разлог, който снабди 
интензивния сектор на вътрешното отделение в МБАЛ 
Разлог с най-съвременно медицинско оборудване  през 
2012г, РК Банско –Разлог беше определен за клуб №1 в 
Дистрикт 2482 България. 

През 2014 година РК Банско Разлог изпълни  още един 
медицински проект, който спомага за навременна грижа  
за бъдещите майки и новородените в общините Банско, 
Разлог, Белица и Якоруда. Отделението в МБАЛ Разлог 
разполага с нови монитори за едновременно наблюдение 
на жизнените показатели на майки и новородено, 
фетални монитори, централна компютърна система , 
кувьози, лампи за новородено , ултразвуков апарат, 
родилна маса и консумативи. Проектът е съвместно 
финансиран с 11 клуба от САЩ , Унгария, Румъния, 
Гърция, Македония, и Общините Банско и Разлог.  МБАЛ 
Разлог  разполага с ново медицинско оборудване, което е 
еквивалент на медицинското оборудване в 
Университетските болници в САЩ и отговаря на най–
съвременните изисквания за диагностика и наблюдение. 

 С тези Проекти на РК Банско – Разлог се обслужват около 
80 хил. души от  Общините Банско, Разлог, Белица и 
Якоруда. 

Един от последните успешни проекти е „Превенция и 
борба с диабета сред подрастващите“. Кампанията има 
за цел да повиши информираността за диабета и да 
насърчи подрастващите за здравословен начин на 
хранене и навици за физическа активност и спорт. На 
този етап  много клубове от дистрикта започнаха да 
работят по тази кауза и  има всички предпоставки да се е 
превърне в национална кампания. 
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РК Благоевград–Център  

с президент Тодор Димов 
 

Чартиран на: 18.11.2001 

Спонсор клуб: РК София - Витоша 

Среща: Понеделник, 19:00 ч., Хотел “Ален Мак” 

 

През тази ротарианска година РК Благоевград – Център 
работи в подкрепа на талантливите деца от гр. 
Благоевград.  

 

Беше организиран концерт и със средствата събрани от 
коледната  благотворителна вечер и концерта бяха 
подпомогнати и стимулирани тези деца за развитие и 
бъдещи изяви.  

 

Други значим  проект, който в момента се работи е 
изграждане и цялостно изографисване на  параклис  в 
с.Падеж. 
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РК Гоце Делчев  

с президент Мария Герова 
 

Мария е лекар гинеколог и се гордее с факта, че Гоце 
Делчев е един от градовете с положителен ръст на 
населението – в АГ отделението на местната болница 
само през миналата година са се родили над 600 деца. 
Майка е на син и две дъщери и горда баба на четири 
внучки. 

 

Клубът има 26 члена, като десет от тях са жени. 

 

През 2015-16 ротарианска година за втора поредна година 
се проведе конкурс за Деня на будителите  -  "И ний сме 
дали нещо на света" с над 200 участници. С ресурсите на 
целия клуб се организира кампания "Превенция на 
диабета“, като се изследваха 2800 ученици. 

 

За деня на Родилната помощ беше подарено  модерно 
родилно легло на Родилно отделение към МБАЛ-Гоце 
Делчев на стойност  - 12 000лв. 

 

Подпомогнат е ЦНСТ за възрастни хора с умствена 
изостаналост с пелети за отопление. 

 

Подпомогнато е младежко туристическо дружество 
"Пирински стражи". 

 

Предстои станалият традиция Детски празник за 1-ви 
юни. 
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РК Сандански  

с президент Райна Атанасова 
 

 

Рени е член на клуба от  2008 г. Има счетоводна фирма, 
която обслужва знаковите за града хотели и бизнеси. 
Майка е на син и дъщеря и се радва на един внук. 

 

През октомври 2015 г. Ротари клуб Сандански  организира 
турнира по баскетбол, чието първо издание бе през 2013 г. и се 
провежда на спортната площадка в парка на града, дарена от РК 
Сандански. Вторият турнир по баскетбол се превърна в истински 
спортен празник за юношите и девойките от Сандански, Петрич 
и Гоце Делчев, представящи отборите на Гимназия "Яне 
Сандански", ПМГ "Яне Сандански - град Гоце Делчев, СОУ 
"Антон Попов" и Гимназия "Пейо Яворов" - Петрич. 
През 2016 г за следващото издание на турнира се предвижда да 
бъдат поканени и отбори от Р Македония и Р Гърция. 
 
Ротари клуб Сандански поде и нова инициатива, която ще бъде 
осъществена през 2016-а.Край водопада в м. Попина лъка ще 
бъде изградено защитно съоръжение, а мястото - облагородено. 
Част от средства, необходими за това – около 13 000 лева, вече са 
събрани чрез традиционния благотворителен Коледен бал на 
Ротари клуб Сандански. 
 
Линк за видео от това живописно място - 
https://www.facebook.com/pirinko/videos/10153757260714691/ 
 
Съвместно с Община Сандански ротарианците от града са 
ангажирани през годината и с друг проект - за обновяване 
Детски отдел на библиотеката, която се намира в Дом на 
културата. 
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РК Петрич  

с президент Димитрина Харамлийска 
 

 

Димитрина е адвокат по професия, съпругът й също е 
юрист и се гордеят с две прекрасни деца. Член е на клуба 
от 2011 и нейната енергия и ентусиазъм са двигател на 
много успешни проекти.  

 

 

Ротарианската 2015/2016 г. е специална за Ротари клуб 
Петрич, който . отбеляза 10 години от създаването си. На 
празника  на 16 октомври  присъстваха 230 гости, 
включително ротарианци от Благоевград, Гоце Делчев, 
София-Витоша, Банско-Разлог, Сандански, Кърджали, 
Кавадарци/Македония/ и Гърция. Химнът на клуба, 
създаден от приятелите Светослав Лобошки и Георги 
Хаджимаргаритов, специалната програма, тортата, милите 
поздрави и хубавите думи от приятели създадоха една 
невероятна атмосфера, която се помни от всички.  

 

За празника си, клуба  направи подаръци за децата на 
Петрич – бяха подарени 200 футболни, баскетболни и 
волейболни топки на всички училища в града; спортни 
пособия на спортен клуб по борба; материали и пособия за 
рехабилитация на децата от Дом за деца с увреждания 
"Слънце". 

През месец ноември отново с гости ротарианци се 
организира прекрасна вечер в хижа в планина "Беласица", 
наречена  "Вечер на кестените и виното". Отново 
незабравима атмосфера с приятели, вечер, която тонизира 
и сплотява. 
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От куверти, томбола и търг и след приспадане на разходите 
от Коледния бал на клуба се получи чист  приход от 24 000 
лв. Тази сума е предназначена за саниране и оборудване на 
три кабинета в гинекологичното отделение в болницата на 
града. Във връзка с подготовката на този проект скоро 
ротарианците от Петрич бяха в това отделение и изпитаха 
радостта да видят  в кувьоза, закупен от Ротари клуб Петрич 
и дарен на болницата при една от предходните инициативи, 
прекрасно момиченце, родено  в същия ден - Йоанка. 

 

За социалния патронаж към Община Петрич беше доставен  
автомобил /производство 2011 г./, за обслужване и 
разнасяне на храна на болни, стари и зависими хора в 
нужда, живеещи в селата на общината, които до този 
момент не са обслужвани. Автомобилът е с надписи "Ротари 
клуб Петрич" и официално е  предаден на Община Петрич  
на 23.02.2016 г. , по случай световния ден на Ротари. 

 

Предстоят конкурси за есета в училищата в Община 
Петрич, като призьорите получават лаптоп, таблет и 
фотоапарат. 

 

 

.  
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RYLA 2016 
 

„И сякаш съвсем на един дъх измина още един от 
нашите RYLA семинари... 

Много емоционален, много зареждащ, много 
поучителен...” 

 

Това обичайно си казваме след края на всеки RYLA 
семинар. И с лека тъга изпращаме участниците, но и с вяра, 
че следващата година ни очакват още вълнуващи 
преживявания. 

 

Вече 7 (седем) години ние от Ротари клуб Бургас-Пиргос 
съвместно с Дистрикт 2482 организираме обучителен 
семинар за млади лидери в нашия красив морски град, 
който се провежда  през месец април. 

 

Всяка година се срещаме с различни, уникални и 
специални младежи, лидери в своите клубове, училища, 
компании. 

 

Участниците са номинирани от Ротари клубове в цяла 
България, на възраст между 18 и 25 години. Те се отличават 
със своите умения да обединяват и ръководят, да 
вдъхновяват и да създават последователи на идеите си. 

По традиция обучението включва лекционна част, 
посветена на лидерството, разнообразни игри за 
опознаване и сплотяване, спортни активитети, както и 
тематични интерактивни занимания, които позволяват на 
младежите да развият своя потенциал и да обогатят своите 
познания. 

 

И не на последно място – духът на приятелството винаги се 
скрепява с много забавления и парти вечер заедно с 
домакините. 

 

И през тази година програмата на RYLA 2016 е 
разнообразна и наситена с приключенски моменти. 

 

Клубът домакин на събитието – РК Бургас-Пиргос, заедно с 
неговите РАК и ИАК, са подготвили няколко изненади. Нов 
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лектор, нови тренинг активитети,  нови предизвикателства 
са само малка част от новите теми на предстоящия семинар. 

И разбира се много забавление!! 

 

С позитивно послание и мотивиращ обучителен модул 
RYLA семинарът всяка година озарява, насърчава, обучава 
младите лидери на общността. 

 

Номинирайте участник от Вашия РАК или ИАК клуб, дайте 
му възможност за едно незабравимо преживяване, 
вдъхновявайте младите поколения! 

 

С приятелски поздрав,  
Невяна Янкова 

РК Бургас-Пиргос 
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Интеракт Севлиево 

Чартиране 
 

На 08.02.2016г. се състоя чартърното тържество на 
Интеракт Клуб Севлиево. 

Клубът е факт след продължителна работа на РК Севлиево, 
подпомогнат активно от АДГ Кольо Йорджев и Елена 
Попова от дистриктния екип за Интеракт. 

 

 
 

Двадесет и шест  ученици , на възраст от 14г. до 18г. , от 
ПГМЕТ и от СОУ „В.Левски” в града , получиха своите 
значки на Интерактори. Гости на празника бяха ДГ Нина 
Митева , АДГ на Зона 12 Кольо Йорджев , Председателят на 
Комитета за младите поколения Капка Войнска, 
ротарианци и интерактори от съседни градове.  
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Тържеството бе уважено и от кмета на гр.Севлиево Иван 
Иванов , началникът на Регионалния Инспекторат по 
Образование гр. Габрово Георги Маринов и други 
общественици. Всички те изразиха признание за работата 
на РК Севлиево, като утвърден фактор на положителните 
промени в местната общност и потвърдиха   желание за 
съвместна работа с младежката програма.  

 

 
 

С първия си проект интеракторите от гр. Севлиево помагат 
на деца в неравностойно положение.Предстоят съвсем 
скоро и нови инициативи – за Баба Марта и по повод 3-ти 
март  - Освобождението на България. 

 

УСПЕХ !!! 
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to le. 

Важни дати в календара на 

дистрикта 
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ROTARY CLUB CENTRAL 
PLAN TOGETHER 
TRACK PROGRESS 
ACHIEVE GOALS 

 

 

 

 

 

Why should clubs use 
Rotary Club Central? 

 
 

It’s a one-stop shop. 

It eliminates paper. 

It fosters continuity in 

leadership. 

 
It enables clubs to track their 

progress. 

 
It creates transparency. 

 
It showcases the important 

work that Rotary clubs do 

worldwide. 

 

How do I get to 
Rotary Club Central? 
Go to www.rotary.org/clubcentral. 

 

Who can use Rotary 
Club Central? 
All Rotarians can view the goals 

and achievements for their club. 

The current and incoming club 

president, secretary, executive 

secretary, treasurer, Foundation 

chair, and membership chair 

can add and edit the goals and 

achievements for their club. 
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Нина Митева, ДГ    miteva.nina@yahoo.com 

Димитър Димитров, ДГЕ   dimitar.dilm@gmail.com 

 

АСИСТЕНТ ГУВЕРНЬОРИ                                                                          
№ Длъжност Име Ротари клуб e-mail 

1 зона 1(София-Център;София-Балкан;София-

Сити;Ботевград, Банкя,София-Възраждане) 
Стоил Костов  София-Център stoil.kostov@asico.net  

2 зона 2(София;София-Витоша;София-
Сердика; 
София-Средец;София-Тангра;София-
Интернешънъл ) 

Христо 
Михайловски 

София mihailovsky@bcra-bg.com 

3 зона 3(Дупница;Кюстендил;Самоков;Ихтиман ) Йонко Гергов  Дупница ygergov@mail.bg  

4 зона 4(Благоевград;Благоевград-Центрум; 

Сандански;Петрич;Банско-Разлог;Гоце Делчев) 

Славчо 
Лачински 

Банско-Разлог service.razlog@mail.bg 

5 зона 5(Видин;Враца;Монтана;Мездра; 

Берковица;Козлодуй-Аугуста ) 

Георги 
Горанов 

Берковица goranov.georgi@abv.bg 

6 зона 6(Ловеч;Плевен-Центрум;Троян;Червен 

Бряг) 

Пламен 
Маринов 

Плевен-Центрум manager@fwpleven.com 

7 зона 7(Пазарджик;Пазарджик-Бесапара; 

Панагюрище;Пирдоп;Велинград ) 

Александър 
Гурари 

Панагюрище alexander.gurari@orica.com  

8 зона 8(Пловдив;Пловдив-Пълдин;Пловдив 

-Филипопол;Асеновград;Карлово ) 

Спас Попов Пловдив-Пълдин spopov@mediadesign.bg 

9 зона 
9(Кърджали;Смолян;Момчилград;Златоград) 

Панайот 
Панайотов 

Кърджали panayotnikolov@abv.bg  

10 зона 10(Хасково;Хасково-Аида;Харманли; 

Свиленград;Димитровград;Любимец;) 

Динко 
Атанасов 

Хасково dinko1966@abv.bg 

11 зона 11(Казанлък;Стара Загора;Сливен; 

Ямбол;Нова Загора;Раднево ) 

Антон Томчев Сливен a.tomchev@viva.bg 

12 зона 12(Габрово;Велико Търново;Елена; 

Севлиево;Горна Оряховица-Лясковец) 

Кольо 
Йорджев 

Габрово kjordjev@abv.bg 

13 зона 13(Русе;Русе-Дунав;Тутракан; 

Свищов;Силистра) 

Пламен 
Цветков 

Русе - Дунав plamen_60@abv.bg 

14 зона 14(Добрич;Каварна;Балчик) Димитър 
Феодотов 

Балчик feodotov@mail.bg  

15 зона 15 
(Варна;Варна-Галатея;Варна-Евксиноград; 
Провадия ) 

Любомир 
Господинов 

Варна - 
Евксиноград 

lgospodinov@contrax-
varna.com 

16 зона 16(Несебър;Айтос;Поморие;Карнобат) ПетяЙорданов
а 

Поморие pkazakova@gmail.com 

17 зона 17(Бургас;Бургас-Пиргос;Бургас-Приморие; 

Созопол ;Царево) 

Росен Костов Бургас - Приморие divais@abv.bg 

18 зона 18(Разград;Шумен;Търговище;Попово ) Веселин 
Павлов 

Шумен veselin_pavlov@abv.bg 

 


