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Скъпи приятели ротарианци, 

 

Здравейте приятели, 

 

В този прекрасен месец на пролетно обновление обръщението ми към вас е 
свързано със самата същност на създаването и опазването на живота, 
с вълшебството на това да се роди човек и да има шанса да израсне и 
сътвори съдбата си.  

Майчиното и детското здраве са един от основните приоритети на 
Ротари като хуманитарна организация.  

Фондация Ротари, като наш уникален инструмент за реализиране на 
значими и устойчиви проекти, само за последната година е подкрепила 78 
клубни проекти, насочени към майчиното и детско здраве на стойност 
5,7 милиона долара. 

Детското и майчино здраве са предпочитана зона на действие  и на 
българските клубове. В много случаи ние даряваме оборудване на 
държавни и общински болници, в желанието да подкрепим общността си и 
да задоволим остри нужди.  

Без замисляне и с уважение изброявам РК Троян, РК Монтана, РК 
Враца, РК Гоце Делчев. Дори децата от ИАК Пловдив Филипопол 
проведоха кампания за набиране на средства за животоспасяващи 
апарати за новородени. Остава отворен въпросът, когато се опитваме да 
компенсираме това, което държавата и здравната система по дефиниция 
дължат на всички нас, дали имаме сигурността, че именно нашето дарение 
е единствения източник за финансиране, дали знаем как ще се ползва и 
как ще се стопанисва? 

Може би истинската ни сила и размах следва да бъде в програми за 
здравни знания на бъдещите майки, в профилактика на значими 
заболявания сред децата и младите хора. Аз вярвам точно в това, 
защото от срещите си в страната усетих обществения отзвук, одобрението 
за работата на нашите клубове, които се ангажират с такъв тип проекти – 
като например РК Кърджали и РК Смолян. С интерес следя стъпките в 
реализацията на общия иновативен проект на пловдивските клубове 
„Искам здраво бебе“.  

Този тип проекти бързо стигат до твърде много хора в нашата общност и по 
един безспорен начин работят за познаването на Ротари и положителния 
ни публичен имидж. Те демонстрират способност за действена и 
резултатна намеса, включително с лични усилия и участие.  

Тези проекти ни доказват като организация на почтени хора и 
професионалисти, загрижени за своята общност и за България, готови да 
мобилизират знания, средства и ресурси за промяна на човешки животи и 
за решаване на значими проблеми. Така ние знаем, че нашата ротарианска 

Месечно послание на ДГ Нина Митева за м.Април.2016 
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служба е акт на положителна промяна, която ден след ден преобразява 
света и нас самите и наистина ни прави ценен дар.  

В продължение на тези мои мисли, в априлското издание на бюлетина на 
гуверньора ви представям няколко наши приятели, всеки един от тях 
- успял човек и всички те – достойни ротарианци, ценност за 
организацията ни.  

Ще прочетете и за впечатляващия проект на приятелите ни 
карловци в прослава на братята Евлоги и Христо Георгиеви, 
насочен към признание на дарителството, образованието и бизнеса като 
двигатели на развитието на обществото.  

Ще научите повече и за клубовете в Зона 10, един от които  - РК Хасково, 
на 23 април е наш домакин на семинара по членството и ни кани да 
споделим празника за двадесетгодишнината му.  

 

Пожелавам на всички вас, на вашите семейства и любими хора един 
успешен, плодотворен и щастлив април! 

 

Нина  
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Светлозар Караджов,  

РК Разград 
председател на УС на Амилум България 

          

Казвам се Светлозар Караджов, на 53 г съм, роден съм в гр. 
Разград и с малко изключения целият ми живот преминава в 
този град. Специалността ми от средното образование е „ 
Двигатели с вътрешно горене“, но след казармата и две години 
работа по специалността реших да се „преквалифицирам“ на 
специалист по по-сложни и съвременни машини. Така 
завърших специалност „Биотехника“ в ТУ София и започнах 
работа през далечната вече 1988г като механик в 
изграждащият се тогава завод за преработка на царевица в гр. 
Разград. От тогава и до ден днешен животът ми е свързан с този 
завод.  

 

Преминах през различни позиции свързани с производството и 
поддръжката на завода, който днес носи името АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ и е 
част от Американската компания ADM. Имах възможността да работя 
няколко години в заводи на компанията в различни държави в Европа. 
Научих езици и различни кроскултурни особености. От 11 години съм 
Председател на Управителния съвет на дружеството.  Имам късмета да 
харесвам работата си да се чувствам удовлетворен от постигнатите 
резултати в личен и професионален план. Семеен съм от 26 години с две 
дъщери на 25 и 18години.  

 

За първи път се докоснах до Ротари преди 10 години благодарение на моя 
приятел Огнян Хинов. Не бях наясно нито с целите и ценностите на 
организацията, нито с нейните мащаби. Първата ми мисъл беше, че става 
въпрос за поредното полу-тайно общество с някаква неясна насоченост, 
където се срещат разни хора. За моя голяма изненада открих, че 
първоначалната ми нагласа е тотално грешна. Пред мен се разкри 
организация, която ми предложи подходящ според мен начин да 
реализирам добрите си намерения да бъда полезен на хората около мен. 
Оказа се, че в гр. Разград има и други хора, които мислят като мен. Така 
беше поставено началото на Ротари клуб гр. Разград. Горд съм, че съм един 
от основателите и един от първите президенти на клуба. Горд съм и от 
факта, че през изтеклите 10 години  в клуба цари истинско приятелство и 
прекрасна атмосфера. Убеден съм, че около нас има много хора, които 
мислят като нас и са готови да жертват част от времето и средствата си за 
да направят живота на някой друг по-добър. Ротари е едно добро място, 
където това може да се осъществи. Ние просто трябва да открием тези хора 
и да ги приобщим към нас. 
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Анушка Вальова,  

РК Хасково 
строителен инженер, председател на борда на директорите на 

„Водно строителство – Хасково“ АД 

          

Ротарианците от РК Хасково са избрали да представят 
приятелката Анушка Вальова: 

Нашата приятелка инж. Анушка Спасова Вальова – Колева 
Ани е първата жена ротарианка в РК Хасково от 2005 г. Тя е 
носител на Пол Харис Фелоу с три сапфира. Тя е и паст 
секретар и паст президент на РК Хасково. 

Ани по професия е строителен инженер, председател на борда 
на директорите на „Водно строителство – Хасково“ АД. 
Председател на Камарата на строителите в България – 

Областно ръководство. Член на Управителния съвет на КРИБ – Областно 
ръководство. Носител на грамота и статуетка в конкурса „Бизнес дама на 
годината 2012“ 

Фирмата й „Водна строителство – Хасково“ АД е активен участник в 
изграждането на инфраструктура и ландшафт проекти в гр. Хасково.  

Тя с основание може да се гордее затова, че е част от екипа, облагородил и 
допринесъл за европейската визия на родния град.  

Майка е на дъщеря Гергана – Секретар на Ротари клуб София Център и син 
Светломир – Президент на Ротаракт София Център.  

Ани активно участва във всички проекти на РК Хасково, свързани с 
безкористната служба в името на обществото, за приятелство и 
взаимопомощ. 

Като секретар на клуба и негов президент 2012/2013 ротарианска година, 
Ани беше ангажирана с всички традиционни проекти по откриване на 
учебната година в дома за деца без родителска грижа, залесяване на 
Ротарианската гора, трето мартенския футболен турнир, подпомагане на 
деца абитуриенти с отличен и много добър успех, които са материално 
затруднени. 

Ани с голяма гордост успя да съчетае асамблеята по предаване на 
президентската огърлица с връчването на новоучредената награда от 
„Кутията на успеха“, в която целогодишно се събират дарения и се 
подпомагат и поощряват ученици, проявили се през учебната година в 
сферата на науката, образованието и технологиите. Немалка е и нейната 
ангажираност във вътрешноклубния живот, където тя допринася много със 
своя опит, инициативност, констуктивност и мъдрост.  

Въпреки немолкото си клубни ангажименти, Ани успява да прояви своята 
загриженост и внимание и към обществени проекти и инициативи извън 
клуба. 

С удоволствие можем да заявим, че Ани е човек с голямо и добро сърце и 
истински приятел.  
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Бедрос Азинян,  

РК Казанлък 
фотограф-художник          

„Да извадиш от този забързан свят частицата и секундата 
– това прави силна фотографията“, казва нашия 
приятел, потомственият фотограф Бедрос Азинян, или 
както го наричат, Бедо.  

По думите му фотографията го е научила на житейска 
философия – да наблюдава процесите и хората, 
светлописа и ритъма около нас. 

Роден е  на 08.12.1960 г. През 1984 г. се дипломира в 
ССУПФ "Юлиус Фучик" - София. От 1985 г. е член на 
Клуба на фотодейците в България. Обявен е за фотограф 
на годината (1986) на сп. "Българско фото". През 1987 г. 
специализира в Германия. Удостоен е със звание 
фотограф-художник от Министерство на културата 
(1990), а през 1995 г. получава наградата "Фотограф на 
годината" на Община - Казанлък. От 2000 г. е член на 
Фотографска академия - София. От 1979 до днес има 

различни участия в републикански и международни (Русия, Полша, 
Франция) биеналета, фотопленери, фестивали на фотографията. Наред със 
самостоятелните изложби Бедрос Азинян е участник и в Националната 
колекция на Клуба на фотодейците в България в страните Унгария, Русия, 
Гърция, Индия и Канада. 

Бедрос Азинян е от Казанлък – град с дългогодишни фотографски 
традиции. Самият той обиква това изкуство благодарение на баща си – 
майстор фотограф, снимал строежите на „Марица Изток“ и паметника на 
Бузлуджа. Бащата е създател и на фотоклуба към читалището в града през 
60-те години, който съществува и до днес. Според Бедрос Азинян 
розопроизводителите в Града на розите също са оказали сериозно влияние 
върху развитието на фотографията там, като към всеки фотограф е имало 
по един розопроизводител, който се е явявал нещо като негов спонсор. 

Бедо е в основата на това, че Казанлък се сдоби и с първия музей на 
фотографията, където са изложени стари апарати, фотографии и други 
материали. Един от експонатите е дарен лично от него - курс по 
фотография, напечатан в придворната печатница през 1904 г. Организатор 
е на фото-пленера "Долината на розите"- Казанлък, България и конкурса 
"Човекът до мен" в памет  на фотограф-художник Артин Азинян. От 2004 е  
председател  на браншовото сдружение на фотографите-занаятчии от 
гр.Казанлък и член на Управителния съвет на Браншовото сдружение на 
фотографите - занаятчии от България. Председател на КЛуба на дейците 
на културата Казанлък от 2012 год. 

 

През декември 2013 The Rotarian, публикува в декемврийския си брой 
статия за казанлъшкия фотограф-художник . Освен за постиженията и 
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творческия път на Бедрос Азинян и неговия баща- Артин Азинян, поставил 
началото на известната фотографска школа в Казанлък, в статията се 
разказват и интересни факти за България. 

Специално място в публикацията е отредено на една от най- красивите 
снимки на Бедрос, направена във Финландия, където години фотографът е 
заснел цяла своя сесия.  

 

 

Какво ни казва приятелят Бедо, елект президент на РК Казанлък 
на въпроса: Защо Ротари? 

Ротари ми дава възможността да 
контактувам, да се срещам и 
прекарвам време с единомишленици, 
доказани всеки в своята област - било 
за съвет, за пример или за да свършим 
заедно посочена кауза, дело или 
просто да прекараме забавно 
отреденото ни време. Ротари за мене 
е:  Желанието за израстване, за 
възможности и обогатяване, 
споделяне на добри практики и ниво 
на общуване. Богатство от опит, които 
се предава и споделя с по-млади 

поколения. Нови хоризонти - приятелства, 
срещи, страни. Удоволствието  от чистотата на 
хуманните каузи, положения труд, 
възможността да подадеш ръка към 
отчаянието, да пребориш инерцията и 
възродиш вярата   
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С гордост представяме най-младия по време Професор сред Ротарианците 

ПРОФЕСОР д-р Валентин Стоянов 

Честито, Вальо! 

 

  
В Ротари:  
Приет за активен член на РК-Стара Загора 
през ротарианската 1998/99 
година(президент Н.Гаджев). Президент 
на клуба – 2002/03; АДГ – 2004-2007; 
Председател на Подкомитет за определяне 
на дистриктните грантове – 2008-2010; 
Председател на Комитета за Фондация 
Ротари – 2011-2012; Дистрикт Говерньор -
2013-2014; Асистент Зонален координатор 
на Фондация Ротари за Зона 20Б – 2014-
2016; Съосновател и пръв координатор на 
Обществото на Пол Харис в Д-2482 – 
2013-2017; Многократен носител на 
отличието PHF; Голям донор; член на 
орг.комитет и модератор на Ротари 
институт, 2010 година, София; член на 
орг.комитет и модератор на Семинар на 
координаторите Зона 20 Б, 2014 година, 
София; участник във всички Семинари на 
координаторите за Зона 20Б от 2013 
година досега; Поканен лектор на 
Конференцията за мир с участието на 
ППРИ Калян Банерджи през м.юни 2012 
г.в Белград; Лектор и модератор на 
Зоналните семинари за Фондация Ротари 
и Ротари институт – м.ноември 2013, 
Йерусалим, Израел; м. ноември 2014, 
Маракеш, Мароко; м.ноември 2015, 
Анталия, Турция. 

 

  
В професията:  
Завършва медицина в Пловдив през 1982 
година. 1986 – придобива специалност по 
УНГ болести и печели конкурс за асистент 
във ВМИ Стара Загора. Става старши и 
главен асистент; през 1999 година 
защитава докторска дисертация, 
посветена на химическите изгаряния на 
хранопровода.  
Магистър по „Стопанско управление” и 
специалност по социална медицина и 
здравен мениджмънт. Специализира в 
Хайфа, Израел; Виена, Австрия; Санкт-
Петербург, Русия; Сеул, Корея и др. За 
първи път в България въвежда в 
клиничната практика балонната 
дилатация като алтернативен метод за 
предотвратяване образуването на стенози 
след химически изгаряния на 
хранопровода и прилагането на 
хирургичният чек-лист(препоръчан от 
СЗО в резултат на програмата „Safe 
Surgery Save Life”)   
През 2002 година е избран за извънреден, 
а през 2003 – за редовен доцент в 
Тракийски Университет, Стара Загора. В 
периода 2000-2008 година е изп.директор 
на УМБАЛ-Стара Загора, а от 2008 и 
досега – ръководител Катедра. Подготвил 
е няколко специалисти основно в областта 
на оториноларингологията, част от които 
развиват успешна академична и клинична 
кариера в България, а други – зад 
граница(Австрия, Швеция, Кувейт). В 
момента обучава 3-ма специализанти и 
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двама докторанти.  
Чете лекции в Тракийски Университет, 
Стара Загора и Университет «Проф.д-р 
Асен Златаров», Бургас. Канен лектор в 
Русенски университет и Университета в 
гр.Ниш, Сърбия. Автор на 5 монографии и 
учебни помагала, в.ч. редактор на два 
сборника с научни съобщения на млади 
учени. Автор на няколко учебни програми 
в областта на клиничната медицина и 
здравния мениджмънт. Член на 
престижни научни и професионални 
организации. Национален експерт по УНГ 

и председател на Експертния борд по УНГ 
към БЛС; зам.председател на Българското 
научно сдружение по 
оториноларингология, хирургия на глава 
и шия. Член на редакционата колегия на 
научни списания, като: Journal of IMAB; 
Международен бюлетин по 
Оториноларингология, България; The 
Mediterranenan Journal of Otology. 
Консултант-рецензент на списание 
„Central European Journal of Medicine”.  
Избран за професор на 26.02.2016 година. 
 

 

 

Хоби: История на бирата. 
Артистична кариера: солови изпълнения на ротарианска сцена; два ненаписани романа. 
Семейно положение: Живка. Баща и вече с почетна титла Дядо. 
     
    На Вальо въпрос Защо Ротари? Не сме задавали  
    Честно, изпитвахме неудобство.  
    ПДГ Вальо Стоянов е сред емблемите на Ротари. 
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Здравейте, Приятели! 
 
Казвам се Динко Атанасов и имам честта да бъда АДГ на 
Зона Х и да служа заедно с  ДГ Нина Митева. 
 
Зона Х обхваща и се припокрива с Хасковска област – в 
центъра на Тракия, една благодатна земя. В нейния състав 
са шест клуба – РК Хасково, РК Хасково Аида, РК 
Димитровград, РК Харманли, РК Любимец и РК Свиленград 
– все отбран отбор юнаци. Поради географското 
разположение, икономическата и социалната активност, 
връзките между населените места от зоната са доста 
активни. 
 
Имам удоволствието да контактувам често с приятелите от 
клубовете от зоната и мога да кажа, че те винаги са били 
отговорни и отзивчиви към молбите ми за съдействие. 
Винаги са успявали в срок да се справят с поставените 
задачи от ДГ Нина Митева или други Ротари офицери. 
Надявам се, че нямаме големи разминавания в това си 
мнение с ДГ Нина Митева ;-) 
 

Представяне 

ЗОНА 10, 

АДГ Динко Атанасов 
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За мен също така е удоволствие да бъда част от тези клубни общества, които въпреки 
затрудненията от различно естество, успяват да бъдат верни на първоначалните си 
намерения, да проявяват Ротари духа и с ред проекти и прояви да постигат положителни 
промени в на общностите си. 
 
Възползвам се от случая да пожелая на приятелите от новите бордове една успешна година, 
успешно възпроизвеждане на клубните традиции, нови и силни проекти,  запазване на 
приятелството и привличане на нови лица в нашите редици. 
 
Искам да ви помоля да отделите и специално време за участие в Семинара по членство и 20 
годишнината от основаването на РК Хасково,  които ще се проведат на 23.04.2016 г. в  гр. 
Хасково. Домакин и на двете събития ще бъде РК Хасково.  
 
Ще си позволя да кажа и няколко думи за себе си. Роден съм през 1966г. в гр. Хасково. 
Женен, с две деца – син и дъщеря. Имам икономическо образование. 
 
Собственик и управител съм на „Кристал“ ООД и се занимавам с внос и търговия с детски 
играчки, спортни стоки, ученически принадлежности. Винаги сме успявали да постигнем 
консенсус с нашите клиенти в разумните им търсения и предложения. Вярвам, че и аз и 
всички други приятели можем да бъдем по-полезни за проектите на Ротари клубовете, на  
 
Ротаракт и Интеракт най-вече чрез различни бонуси, които можем да си позволим. 
Собственик съм и на онлайн магазина www.kristaltoys.com, където има доста интересни неща, 
най-вече за нещотърсещите ;-) 
 
В Ротари съм от 2006г. Още с приема ми се наложи да започна да служа като 
церемониалмайстор. Бил съм председател на различни клубни комисии, паст секретар и 
паст президент на РК Хасково. Носител на отличието ПХФ. В някои от моментите с друго 
мнение или предложение, но през цялото време в търсене на разумното решение. 

И така следва представянето на клубовете от Зона 10 

 

http://www.kristaltoys.com/
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РК Харманли, 
президент Иван Стоянов 

 

Иван и съпругата му Катя имат семеен бизнес, състоящ се в търговия 
на дребно с лекарствени средства. Имат двама сина, единия студент, 
а другия ученик. Член е на Ротари от 2004г. 

Приятелите ни от Ротари Клуб Харманли са заедно вече 15 години. 
Всички знаем за тях и тяхната вечер на виното и приятелството, която 
събира стотици гости всеки ноември за представянето на, произведени от 
благодатния южен район Сакар от всички винарски изби. 

Техните проекти в годините ги доказват и като отдадени ротарианци:   

- Набрани са средства за кардиограф, компютри и ортопедични легла и е 
извършена климатизация на МБАЛ Харманли. 

- Осигурени  са два нови пътнически автобуса за извозване на ученици 
по проект финансиран от фондация Ротари в партньорство с клубове в 
Испания и Франция. 

- Изградени са детски плoщадки в град Харманли и село Бисер 

- Съвместно с фондация "Българска памет" са доставени интерактивни 
дъски и компютри за училищата в града.  

- Закупени са и  дарени книги на градската библиотека. 

- Закупени са камбана, трон и бокали на параклис "Свети Трифон" 
край град Харманли и плащеница на църква "Свети Георги" в Одрин. 
Изографисана и оборудвана е стая за вероучение в СОУ "Неофит 
Рилски". 

- Залесена е зоната на градския стадион.  

- Възстановена е чешма край местността "Малката Звезда". 

 

 

Традиционно клуба провежда в началото на юни ежегоден 
лекоатлетически крос за ученици и подпомага успешни 
спортни клубове в града - лека атлетика, кану каяк и това е само 
част от направеното досега.  

През тази година РК Харманли ще подпомогне и популяризира 
кампания за превенция на рака на гърдата, която цели формиране 
на здравна култура, профилактика и ранно диагностициране на 
заболяването.   
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РК Хасково 
с президент Тончо Тончев 
 

РК Хасково – каним ви на нашия празник!  

Ротари клуб Хасково е чартиран през 1996 г.   

 

 
 

Оттогава е спонсор на 5 клуба: РК Видин, РК Хасково Аида, РК 
Свиленград и РК Харманли, ко-спонсор на РК Димитровград. 

 

 

Член на клуба е ПДГ д-р Любен Атанасов.  

В клуба цари приятелска атмосфера и творческа атмосфера. Имаме 
редица традиционни проекти: 

- Отбелязва новата учебна година с предоставяне на учебни 
помагала за децата от дом „Ас.Златаров“. Организира за Трети март 
футболен турнир за ученици от Хасково и общината. 

- Награждава абитуриенти-отличници, материално затруднени.  

- Подкрепя със средства от Кутията на успеха ученик или кръжок, 
спечелили надпревара в олимпиада или в международно състезание. 

Много са проектите на ротарианците от Хасково в полза на общността: 



 

16 

- Снабдяване на диабетици в града със специални кухненски уреди.  

- Обновяване на дограмата в дом „Надежда“ за деца лишени от 
родителска грижа. 

- Засаждане и грижа за ротарианска гора в лесопарк Кенана. 

- Завършване и облагородяване на двора и църквата Св. Георги в с. 
Минерални бани. 

- Преустройство и обзавеждане на технически помещения на спортна 
зала Юнак. 

- Изградени площадки по безопасност на движението в Хасковски 
училища.  

- Обзавеждане с фитнес уреди гимнастическите салони на 
математическата и езиковата гимназии в града. 

- Подпомагане се  дейността и участието в международни и 
национални състезания на детски и младежки състави и отбори. 

- Изграждане на ритуална чешма и облагороден двора на църквата  
„Св. Димитър“ в гр. Хасково. Беседи и пленери за запазване и 
утвърждаване на традиции и семейни ценности. 

Проектите  за текущата ротарианска година са свързани с училището в с. 
Конуш и се реализират съвместни с децата, които се обучват там: 
облагородяване на училищния двор, екскурзии, беседи и пресъздаване 
на исторически сцени. 

По общо убеждение на приятелите, клубът винаги е бил и остава 
ангажиран с проблемите на Хасково и продължава да обмисля и 
реализира проекти за устойчиво решаване на съществени нужди на 
общността. 
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РК Любимец  
с президент Георги Янакиев 

 

Ротари клуб Любимец е млад като история клуб, но с много 
инициативни и социално ангажирани членове, които с много 
енергия организират  своите прояви в обществото и са 
съпричастни кьм инициативите на организацията с идеална цел. 

Ротари клуб Любимец поставя като приоритет работата с 
бьдещите поколения, разширяване на хуманитарната си дейност и 
подобряване обществения имидж и информацията за Ротари. 
Основна цел на клуба е укрепване и неговото развитие, приемане 
на нови членове, съхраняване на клубните традиции, поддържане 
и развитие на приятелски отношения с клубовете в страната. 

 

Водата – безценен дар и извор на живот 

Възстановена чешма в центъра на града и закупени и монтирани 4 
броя нови чешми детски спортни площадки. 

Съградихме тази чешма, защото камъка е по-траен от нас, а водата 
е вечна. 

 

Ротари и младото поколение 

Покупка на мултимедийна и компютърна техника за деца със 
специални потребности. Дарени парични средства на деца със 
здравословни проблеми в Обшина Любимец. Закупени и 
монтирани пилони с националния флаг във всички училища в 
град Любимец.Проведени срещи, дарени спортни 
принадлежности. 

 

Вярата в света и неговата цялост 

Покупка и монтаж на християнски кръст за купола на църква 
„Света Богородица“ в град Любимец. 
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РК Хасково Аида  
с президент Милена Сакаджийска 
 

 

Милена е Управител и Зам. Регионален Мениджър - Райфайзенбанк 
(България) ЕАД. Член е на клуба от 2006г. Майка е на две прекрасни 
дъщери - едната е член на РАК, другата на ИАК. Съпругът и е инж. - 
телекомуникации и ТВ. 
 

Ротари ни събра различни и непознати, но направи от 
нас приятели! Няма нищо по-ценно от това! 

 

РК Хасково - Аида е много жив и активен клуб - защото имаме Воля, 
Упоритост, Сили и Амбиция да преследваме и осъществяваме заедно 
мечтите си. Защото работим в атмосфера на Приятелство и Споделенст и 
с гордост вършим добри дела.  

През изминалите 11 години реализирахме много проекти, част от тях: - 
"Монумент знамена" в центъра на Хасково  

- "Ротарианска гора", 100 дръвчета червен канадски дъб в парк Кенана  

- "Християнство" - възстановяване на камбанарията и облагородяване на 
двора на църква "Св.Богородица" 

- "Шанс за живот" - медицинска апаратура за МБАЛ Хасково 

- "Да играем заедно" - Детска площадка - Матчинг грант 

- "Малки правила за общуване" - образователен проект с Дистриктен 
грант 

- "Не се сърди човече" - бадминтон турнир - традиционен, ежегоден и 
много, много други. 

- "Движението това е живот" - специализирана медицинска апаратура за 
деца с физически недъзи. 

 

Усилията ни са насочени към финализиране на следните проектите : 

- "В играта сме равни" – за специализирани уреди и помагала и 
дидактични материали за подобряване на физическата активност и 
моторика, както и комуникативните възможности и способност за 
ориентиране, разграничаване и възприятие на децата със специфични 
потребности от ДЦ"Марина".   

- "Спорт за всички" - фитнес комплекс на открито в парк Кенана. 

- "България пред света" - образователен проект предназначен за деца 4-5 
клас. 

- "Да бъдем дар за света - да бъдем късче от света" и др. 

 

Във всяка наша инициатива активно се включват и нашите малки 
приятели от РАК и ИАК. 
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РК Димитровград  
с президент Тенчо Тенев 
 

 

Ротари клуб Димитровград е създаден  през ноември 1999 г. и е утвърден 
за редовен член на Ротари интернешънъл на 23.11.2001 г. на чартърна 
церемония състояла се в Резиденция Бояна. Носители на отличието Пол 
Харис Фелоу са 7 ротарианци. 

 

През годините на своето съществуване Ротари клуб Димитровград 
осъществи редица проекти, като: 

1.Изграждане на рампа за инвалиди - обслужбаща районен съд 
Димитровград, Дирекция Бюро по труда, отдел „Приходи” на Община 
Димитровград 

2.Дарение на кувьоз за МБАЛ „Света Екатерина” Диитровград 
3.Изграждане на чешма в един от парковете в града  

4.Изграждане на детска плащадка 

5.Изграждане на паметник на Апостол Карамитев – общинския 
драматичен театър носи името на изтъкнатия български актьор 

Основни дарителски акции на клуба – Коледен бал и Благотворителен 
бал на Благовещение 29 Март. 

 

Дари живот   

Във връзка с празника Благовещение   се   проведе  бал   за    набиране    
на средства за закупуване на медицинска  апаратура  - кувьоз за 
недоносени деца, автоматизирано родилно легло за нуждите на 
отделението по Акушерство   и   гинекология на МБАЛ „Света Екатерина” 
Димитровград . 

Чешма в градски парк 

На традиционния бал за набиране на средства Благовещение, се реши 
средствата да бъдат вложение в изграждане на обществена чешма в еидн 
от парковете на града. Разположена е между Ж.П. гарата и Автогарата. 

Децата на Димитровград 

Изграждане на детска площадка за деца на възласт  до 6 години. Със 
средствата от проведения бал  за  набиране на средства на се изгради и 
предотави за стопанисване от община Димитровград  
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РК Свиленград  
с президент Петър Ганев 
 

 
 

През 1998 г. няколко приятели създават основите на РК Свиленград, като 
основават предварителен Ротари клуб. На 3 юни 2001 г. клубът е 
официално създаден. Чартърният лист на клуба е връчен на тържествена 
сбирка лично от Дистрикт гуверньора  на Дистрикт 2480 Северна 
Гърция-България,  

Клубът поддържа добри връзки с Ротари клубове от Гърция и Турция. 

Традиционни проекти на клуба са празникът  на виното през февруари и 
лекоатлетическата щафета по случай празника на града пети октомври..  

 

РК Свиленград подари на града паметни плочи на първия кмет Спас 
Разбойников и на Петър Станчов – дал името на града. С дарителска 
акция беше възстановена беше Чешмата с тракийката – символ на 
плодородие и трудолюбие. Със съдействието на РК Свиленград  бе открит 
паметник на дарителите и благодетелите на града.   

 

По инициатива на РК Свиленград край река Марица бе издигнат 
Възпоменателен кръст по случай 100 години от освобождението на града. 

РК Свиленград обзаведе видео кът за нуждите на Дневен център за детска 
грижа  „Надежда“ за деца с увреждания. През 2015 г. бе създаден клуб по 
бадминтон „Свиленград 2015“. 
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Национални награди „Евлогий и Христо Георгиеви” за принос към българското 
общество в областта на образованието, дарителството и бизнеса 016 

На 11 май 2016 година, по инициатива на Ротари клуб Карлово, на тържествена церемония в 
Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще бъдат връчени Първите национални награди 
„Евлогий и Христо Георгиеви” за принос към българското общество в областта на образованието, 
дарителството и бизнеса. Медиен партньор на събитието е Nova Broadcasting Group. Своята 
подкрепа официално са заявили Софийският университет и още над десет висши учебни 
заведения, редица Ротари клубове в страната и най-престижните благотворителни и бизнес 
организации. Очаква се решението на Президентската институция за осигуряване на патронаж от 
страна на Президента на Република България.  
 
Инициативата на Ротари клуб Карлово има за цел да възкреси народната памет за двамата братя 
от Карлово - Евлогий и Христо Георгиеви, които са най-успелите предприемачи и банкери в 
родната история, и най-крупните меценати, благодарение на които е построен Софийският 
университет. В основата на техния феноменален живот и дело стоят ценностите, които все по-
трудно откриваме днес: добро образование, бизнес успех по почтен път, визионерство, родолюбие 
и работа в полза на обществото. 
 
Мисията на Наградите е да възкреси идеалите, изповядвани от Евлогий и Христо Георгиеви, и да 
открие и покаже достойните българи днес, които, по примера на двамата братя, имат най-
значителен принос към българското общество в областта на образованието, дарителството и 
бизнеса.  
 
Повече за проекта 
 
Проектът започва преди повече от 2 години, когато ротарианците от Карлово финансират 
преиздаването на единственото историческо изследване, посветено на братя Георгиеви – 
историческата монография на проф. Христо Глушков  „Евлоги и Христо Георгиеви – живот и 
дейност”. Като продължение на своята инициатива да възкресят спомена за двамата велики 
карловци, членовете на Ротари клуб Карлово изграждат и паметник на своите съграждани в 
центъра на града.  А от 2015 година ротарианците започват усилена работа за постигането на 
висшата си цел – изграждане на паметник на Евлогий и Христо Георгиеви в душите на всички 
българи. Учреден е Организационен комитет на Наградите, в който са представени шест члена на 
Ротари клуб Карлово, както и трима почетни члена, сред които е ректорът на СУ – проф. А. 
Герджиков. Председател на Организационния комитет е Христо Тучев, също член на Ротари 
Карлово.  
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Наградите се връчват в три отделни области, а номинации предлагат: 

- За област Дарителство: Ротари клубовете и дарителските организации в 
страната 

- За област Образование: академичните ръководства на висшите учебни 
заведения 

- За област Бизнес: браншовите бизнес организации 
Във всяка област ще бъде връчена по една награда, която представлява умалено копие на 
паметника на Евлогий и Христо Георгиеви.  
Освен престижен проект, Наградите  са и  солидна медийна платформа, която ще популяризира 
живота и делото на двамата родолюбиви българи, и ще предизвика публично признание за делата 
на наши достойни съграждани, които славят името на България зад граница, които радеят за 
образованието, просветата и духовния подем на нацията ни, и които с делата си, последователно, 
чистосърдечно и всеотдайно, са превърнали  службата в полза на обществото в своя житейска 
мисия. Ценности и идеали, които истински успелите хора като членовете на ротарианското 
общество са превърнали в своя кауза.  

 

 
С приятелски поздрав,  
Валентин МАТЕЕВ 

РК Карлово 
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to le. 

Важни дати в календара на дистрикта 

 
2016-04-01, Клубни събития: Пролетен бал на Ротари клуб Нова Загора 
2016-04-11, Клубни събития: 20 години РК Свищов 
2016-04-15, Клубни събития: RYLA, Бургас 
2016-04-16, Клубни събития: Ротари клуб Дупница на 15 години 
2016-04-16, Клубни събития: ПРОЛЕТЕН БАЛ, РК Хасково  Аида 
2016-04-23, Клубни събития 20 годишнина на РК Хасково 
 
23 април 2016,  
Семинари и конференции Дистриктен Семинар по членството, Хасково 
 
20-23 април 2016,  
Семинари и конференции Обучение на Ротари Лидершип институт, Хасково 
2016-04-30, Международни събития 

30 април 2016,  
Международни събития 
Ротариански юбилей, организиран от клубовете в Рим и Ватикана. 

Папа Франциск ще отслужи литургия за ротарианци от цял свят 

Папа Франциск ще отслужи литургия за ротарианци от цял свят 
13-15 май 2016: Годишна дистриктна конференция, ПЛЕВЕН 
 
  

http://rotary-bulgaria.org/%C3%91%C2%81%C3%91%C2%8A%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5/1400/%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0-%C3%90%C2%A4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%86%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA-%C3%91%C2%89%C3%90%C2%B5-%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%82%C3%91%C2%83%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F-%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0-%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%86%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82-%C3%91%C2%86%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%BB-%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B2%C3%91%C2%8F%C3%91%C2%82
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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. 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.rotary.org/clubcentral
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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 
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