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РК Плевен-Центрум
РК Пловдив
РК Пловдив-Интернешънъл 
РК Пловдив-Пълдин
РК Пловдив-Филипопол 
РК Поморие
РК Попово
РК Провадия 
РК Раднево
РК Разград
РК Русе
РК Русе-Дунав
РК Самоков
РК Сандански 
РК Свиленград 
РК Свищов
РК Севлиево 
РК Силистра 
РК Сливен
РК Смолян
РК Созопол
РК София
РК София-Балкан
РК София-Витоша
РК София-Възраждане
РК София-Интернешънъл 
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РК Хасково 
РК Хасково-Аида
РК Червен Бряг
РК Шумен
РК Ямбол
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	 	 Алманахът,	 който	 отваряте,	 е	 обновено	 издание	 на	 вече	
успешно	публикувания	такъв	в	ротарианската	2015-16	година.	През	този	
кратък	период	от	време	за	историята,	в	нашия	дистрикт	се	родиха	няколко	
нови	Ротари	клуба,	с	помощта	на	Фондация	Ротари	бяха	реализирани	нови	
Дистриктни	и	Глобални	Грантове.	Алманахът	е	резултат	на	реализираните	
добри	дела	от	Ротари	клубовете	в	Дистрикт	2482	България	и	всеки	от	тях	
споделя	в	 една	 страница	нови	факти	от	 своята	история,	проектите	 си,	 с	
които	се	гордее,	представя	своите	програми	и	партньори.	
Ротарианците	 са	 професионалисти,	 успели	 хора	 с	 различен	 житейски	
и	 професионален	 опит.	 Общностите,	 в	 които	 служи	 всеки	 Ротари	 клуб,	

Уважаеми	ротарианци,
Уважаеми	приятели,

Откриване на паметника на първия българин-ротарианец Събо Николов

имат	своята	уникалност	и	различна	моментна	потребност.	Ето	защо	реализираните	проекти,	добрите	дела	на	
ротарианците	-	хората	на	действието	-	покриват	широк	спектър	от	дейности.	Различието	е	един	от	отличителните	
белези	на	Ротари,	възможността	в	клубовете	да	членуват	хора	без	ограничение	на	пол,	възраст,	религиозна	и	
етническа	 принадлежност,	 което	 намира	 отражение	 в	 разнообразните	 осъществени	 проекти.	 Споделените	
ценности	на	приятелските	взаимоотношения,	предлагането	на	различен	опит	и	възможности	за	устойчивото	
трансформиране	на	общностите	и	света,	обединява	професионалисти	във	всеки	Ротари	клуб.	
Вдъхновението	на	ротарианците	прави	положителна	разлика	в	службата	на	човечеството.	
Положените	усилия	и	труд	се	възнаграждават	единствено	с	усмивките	в	лицата	на	хората,	на	които	сме	помогнали,	
с	възможността	да	променим	човешки	съдби,	да	създадем	нови	приятелства,	да	оставим	добро	след	себе	си	и	да	
израстнем	като	хора.
 
Периодът,	 от	 възстановяването	 на	 Ротари	 в	 България	 до	 сега,	 е	 кратък	 миг	 в	 развитието	 на	
човечеството.	 Историята	 ни	 е	 изпълнена	 с	 противоречия	 и	 превратности,	 които	 са	 оставили	 отпечатък	
в	 развитието	 на	 общностите	 и	 обществото	 ни	 от	 създаването	 на	 първия	 Ротари	 клуб	 до	 днес. 
Още	в	далечната	1915	година	ние	имаме	българин	ротарианец	–	това	е	Събо	Николов	от	Панагюрище.
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Откриване на първата дистрикт конференция в София 
март 1940 г

Първа сбирка на софийски Ротари клуб

Марио Граси - кампания “Полио”

 Посещение на РИ президент Хърбърт Браун

През	1933	г.	на	22	април	в	София	е	създаден	първият	
Ротари	клуб	у	нас.	Паметни	за	ротарианците	са	имената	
на	 първооснователите:	 д-р	 Николаев,	 д-р	 Тодор	
Недков,	 инж.	 Цвятко	 Кадийски,	 Петко	 Бояджиев,	
Болеслав	 Тахауер	 и	 Велико	 Христов.	 Само	 след	 две	
години	Ротари	клубът	вече	обединява	забележителни	
фигури	 от	 тогавашното	 софийско	 общество.		 
Клубът	 има	 изключителни	 заслуги	 за	 пробива	
в	 изолацията,	 на	 която	 е	 подложена	 България	
след	 злощастния	 край	 на	 войните,	 като	 при	 това,	
без	 да	 нарушава	 ротарианската	 толерантност,	
последователно	 защитава	 националните	 интереси	 и	
напомня	за	неправдите	от	Ньойския	договор.	Създават	
се	 едни	 от	 първите	 в	 Европа	 смесени	 ротариански	
комитети	 с	 клубовете	 от	 Югославия,	 Румъния	 и	
Гърция.	 	 	 	 	 	
Ротари	 се	 разширява	 и	 извън	 София.	 	 Към	 1940г.	
клубове	 има	 вече	 във	 Варна,	 Бургас,	 Русе,	 Плевен,	
Горна	 Оряховица,	 Велико	 Търново	 и	 Пловдив.	 С	
решение	 на	 Ротари	 Интернешънъл	 през	 1939г.	 се	
създава	 самостоятелен	 Дистрикт	 България	 с	 първи	
гуверньор	проф.		Любен	Божков.	Верни	на	принципите	
и	 ценностите	 на	 Ротари,	 членовете	 на	 клуба	 се	
противопоставят	 на	 расовите	 теории	 на	 нацистите.	
На	 конференцията	 на	 Ротари	 в	 Кливланд	 през	
1940г.	 българските	 ротарианци	 гласуват	 в	 подкрепа	
на	 резолюцията	 за	 подпомагане	 на	 невинните	
жертви	 от	 войната.	 Звездният	 миг	 на	 ротарианците	
в	 борбата	 срещу	 расовата	 и	 национална	 ненавист	 е	
когато	 и	 тримата	 депутати	 ротарианци	 подписват	
Декларацията	 на	 Димитър	 Пешев,	 поставила	
началото	 на	 спасяването	 на	 българските	 евреи. 
Развитието	на	Ротари	в	България	е	прекъсвано	на	два	
пъти.	Първият	път	е	 забранен	със	Закона	за	Защита	
на	 нацията	 през	 1941г.,	 а	 вторият	 –	 от	 властта	 през	
1951г.,	 като	 мотивите	 за	 забраната	 са	 диаметрално	
противоположни	 -	 първият	 път	 като	 антифашистка,	
а	 вторият	 като	 профашистка	 организация. 
Заедно	с	обществените	промени	у	нас	през	 1989г.	 се	
върна	 и	 ротарианската	 идея.	 Калчо	 Хинов,	 Симеон	
Кондов,	 Стефан	 Стоянов,	 Цвятко	 Кадийски-син	
и	 Димитър	 Стефанов	 в	 София,	 Атанас	 Чаушев,	
Стоян	 Червенков,	 Петър	 Нейчев,	 Наско	 Начев	 и	
Ламбрин	 Атанасов	 в	 Пловдив,	 бяха	 сред	 първите,	
които	 основаха	 инициативни	 групи	 и	 с	 помощта	
на	 	 гръцките	 ни	 приятели	 отвориха	 нова	 страница	
в	 ротарианската	 история.	 До	 средата	 на	 2007г.	
България	 бе	 в	 една	 ротарианска	 област	 заедно	 със	
Северна	 Гърция,	 Сърбия,	 Черна	 гора	 и	 Македония.	
С	 този	 многонационален	 дистрикт,	 Ротари	 още	
веднъж	 доказа	 на	 света,	 че	 изпреварва	 политиците	
и	 може	 да	 обединява	 хора	 от	 бизнеса,	 експерти	
професионалисти,	 интелектуалци	 и	 лидери,	 	 в	 една	
организация,	поставила	си	високата	цел	да	служи	на	
обществото.
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Посещение на Джон Кени в България

Уилфред Уилкинсън в България

Чартиране на Дистрикт 2482

Президентът на РИ Уилкинсон открива паметната стела 
отбелязваща 75 години от създаването на Ротари в България

Гордеем	 се,	 че	 нашият	 първи	 дистрикт	 гуверньор	 в	
новата	 ни	 история	 –	 Калчо	 Хинов	 –	 обяви	 за	 мото	
на	 своята	 дейност	 в	 мултинационалния	 ни	 дистрикт	
„Мирът	и	разбирателството	на	Балканите”.	С	действията	
си	 доказахме,	 че	 можем	 да	 изпреварим	 всички	
политически	 сили	и	 да	 работим	 за	 превръщането	 на	
България	в	гарант	на	мира	в	Източна	Европа.	Гордеем	
се,	 че	 българският	 композитор	 Стефан	 Драгостинов	
написа	„Симфония	на	мира”,	с	която	бе	ознаменувана	
осемдесетата	 годишнина	на	 Ротари	Интернешънъл	 в	
Маракайбо,	Венецуела.
На	1	юли	2007	г.	България	се	отдели	в	самостоятелен	
Дистрикт	2482	и	ние	сме	достойна	част	от	световната	
ротарианска	общност.	Във	времето	досега	проведохме	
две	президентски	конференции:	„Приносът	на	Ротари	
за	мира	на	Балканите“	и	„Децата	на	България	и	Ротари“.	
През	 декември	 2010	 г.	 в	 София	 се	 състоя	 Зонален	
Ротари	 институт.	 През	 тези	 години	 ни	 гостуваха	
президентите	 на	 Ротари	 Интернешънъл	 Уилфрид	
Уилкинсън	 (два	 пъти),	 Д.К.	 Лийи	 Джон	 Кени,	 Гари	
Хуанг,	 елект-президентът	 на	 РИ	 за	 2011-12г.	 Калян	
Банерджи,	и	много	ротариански	лидери	от	целия	свят,	
сред	които	Джон	Джърм	и	Сам	Оуори.
В	 България	 от	 1995	 година	 се	 издава	 и	 Ротарианско	
списание,	 което	 е	 наследник	 на	 излизалия	 само	
през	 1940	година	бюлетин	„Ротари	в	България“.	То	е	
признато	 от	 Ротари	Интернешънъл	 като	 регионално	
за	 славянските	 страни	 от	 Балканския	 полуостров.	
Гордеем	се,	че	българските	ротарианци	имат	свой	химн	
-	„Светът	от	добрина	е	сътворен“,	който	с	удоволствие	
пеят	при	клубните	срещи.
Сега	 в	 България	 има	 89	 Ротари	 клуба	 с	 над	 2000	
ротарианци	 в	 почти	 всички	 големи	 градове.	 Всяка	
година	 със	 събития	 за	 набиране	 на	 средства	 се	
реализират	 стотици	 стойностни	 проекти,	 насочени	
към	подкрепа	за	по-добро	образование	и	грамотност,	
опазване	 на	 детското	 и	 майчино	 здраве,	 превенция	
на	 значими	 заболявания,	 устойчиво	 социално	
икономическо	развитие	на	нашите	общности.
От	 началото	 на	 възстановяването	 на	 ротарианското	
движение	 до	 сега	 българските	 ротарианци	 са	
реализирали	 проекти	 и	 програми	 в	 полза	 на	 своите	
общности	на	 стойност	над	два	милиона	долара.	Това	
става	възможно	с	участието	и	подкрепата	на	Фондация	
Ротари.	
Българските	 ротарианци	 са	 сред	 последователните	
дарители	 на	 Фондация	 Ротари.	 Признание	 за	 това	
е	 фактът,	 че	 до	 момента	 има	 над	 1050	 носители	 на	
отличието	Пол	Харис	Фелоу.	Членовете	на	Обществото	
на	 Пол	 Харис	 се	 увеличават	 ежегодно	 и	 десет	
ротарианци	са	удостоени	с	отличието	“Голям	дарител”.	
Четири	клуба	-	РК	Видин,	РК	Стара	Загора,	РК	Шумен	
и	 РК	 София-Витоша	 са	 носители	 на	 специалното	
отличие	“Клуб	100%	Пол	Харис	Фелоу”.
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Посещение на Президента на Ротари Интернешънъл 
Гари Хуанг

Посещение на Калян Банерджи в България

Посещение на Джон Джърм в България

Зонален Ротари Институт 2010г., Сам Оуори

С	нашите	дарения	за	Фондация	Ротари,		инвестицията	
в	 бъдещето	 на	 общностите	 ни	 и	 света,	 ние	 даваме	
своя	 дял	 в	 опазването	 на	 мира	 и	 предотвратяването	
на	 конфликти,	 в	 превенцията	 на	 заболяванията,	 в	
изкореняване	 на	 полиомиелита	 по	 света,	 мисия	 на	
Ротари,	чието	постигане	е	съвсем	близо.	 	
 
Наша	гордост	са	младежките	програми,	спонсорирани	
от	 Ротари	 клубовете.	 Обединени	 в	 36	 Ротаракт	
клуба	 и	 54	 Интеракт	 клуба,	 младите	 хора	 израстват	
с	 приятелските	 напътствия	 и	 съдействието	 на	
ротарианците	 като	 хора	 с	 ценности,	 съпричастни	
на	 нуждите	 на	 хората	 и	 своите	 общности.	 	 Много	
клубове	 от	Дистрикт	 2482	 всяка	 година	 спонсорират	
участници	 по	 програмите	 Международен	 Младежки	
Обмен	 и	 Ротарианските	 награди	 за	 млади	 лидери	
(RYLA).	 Вярваме,	 че	 така	 Ротари	 в	 България	 работи	
за	бъдещето	на	България	и	за	един	по-добър	свят	на	
отговорни	лидери.	 	 	 	 	
 
Откакто	 Ротари	 се	 върна	 в	 България,	 ние	 станахме	
една	 от	 най-бързо	 развиващите	 се	 ротариански	
общности.	Това	 е	 така,	 защото	ценностите	на	Ротари	
са	 типични	 за	 духовността	 ни	 като	 българи,	 защото	
предприемчивите,	мислещите	хора,	хората	които	искат	
добро	бъдеще	за	България,	намират	в	нашите	клубове	
приятелска	 среда	 за	 общуване	 и	 взаимодействие,	
за	 професионално	 и	 лично	 израстване,	 за	 собствен	
принос	 в	 решаване	на	 значими	 за	 техните	 общности	
нужди	и	проблеми.	 	 	 	 	
       
	 Ротари	 навсякъде	 по	 света	 дава	 пример	
за	 една	 по-добра	 организация	 на	 обществото,	 за	
възможността	 добрите	 хора,	 компетентните	 и	
загрижени	 професионалисти,	 интелектуалците,	
предприемачите	 да	 се	 обединяват,	 водени	 от	
общи	 ценности.	 Ние	 отделяме	 време	 и	 средства,	
мобилизираме	професионалната	си	експертиза,	за	да	
променяме	трайно	към	добро	човешки	съдби.	
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District 2482 Bulgaria

 
ТАКА	РОТАРИ	ВДЪХНОВЯВА,	СЛУЖИ	НА	ЧОВЕЧЕСТВОТО	И	СБЛИЖАВА	СВЕТА.
 
По	този	начин	ние	оставяме	добро	след	себе	си,	израстваме	като	хора	и	вдъхновяваме	общностите	си.	
Вярвам,	 че	 споделените	 добри	 дела,	 представени	 в	 този	 и	 предходния	 алманах,	 са	 чудесен	 пример	 как	
вдъхновението	превръща	мечтите	в	реалност.	Всеки,	който	се	докосне	до	този	алманах	и	разлисти	страниците	
му,	ще	открие	нови	идеи,	разнообразие	от	осъществени	проекти,	възможности	за	партньорства,	които	ще	го	
мотивират	да	множим	заедно	добрите	дела,	които	правим.		 	 	 	 	 	 	
 
Благодаря	изключително	много	за	работата	по	създаването	му	на	ПДГ	Нина	Митева,	Стоянка	Георгиева	от	РК	
Бургас	и	Спас	Попов	от	РК	Пловдив	Пълдин.	Специална	благодарност	за	редакторската	му	намеса	изказвам	на	
приятеля	Цвятко	Кадийски,	който	е	превърнал	в	своя	мисия	историята	на	Ротари	в	България.

Веселин Димитров 
Дистрикт гуверньор 2018-19 
Ротари Дистрикт 2482 
България



8

Rotary Club of Aitos

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Ротари клуб Айтос

Клуб	 спонсор	 РК	 Бургас.	 Чартър	 президент	 Тодор	 Демирков.
Към	 1.1.2019	 г.	 клубът	има	 24	 члена.	 Сплотил	 е	 хора	 с	 различни	
професии,	 обединени	 от	 стремежа	 да	 развивават	 един	 успешен	
клуб,	който	да	реализира	устойчиви	проекти	в	полза	на	обществото.	
За	развитието	му	ние	акцентираме	върху	повишаване	на	клубната	
квалификация	и	обучение.		Клубът	 осъществява	 успешни	
проекти,	 развива	 социални	 и	 обществени	 дейности,	 грижи	 се	
за	 културното	 и	 историческото	 наследство,	 прави	 дарения	 на	
Фондация	Ротари.	Голяма	част	от	членовете	ни	са	носители	на	PHF	
отличието.		 	 	 	 	 	
Ние	сме	убедени,	че	най-добрият	начин	да	се	постигне	едно	по-добро	бъдеще	е	да	се	инвестира	в	младите	хора.	Затова	основната	ни	
цел	е	да	подкрепяме	и	помагаме	на	децата	от	училищна	възраст,	чрез	реализиране	на	проекти	насочени	най-вече	към	ученици.

Чартиран на 22.10.2009 г., № в РИ 82751 ресторант Старата къща
Спонсор: РК Бургас www.aitos.rotarydistrict2482.org
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Учебен полигон Ученическо състезание „Народните 
будители и аз“

Клубът	 изгради	 учебен	 полигон	 за	 безопасност	 на	 движението.	
Полигонът	е	 снабден	с	8	действащи	светофара,	42	пътни	знака	и	
необходимите	маркировки.	На	него	могат	да	се	провеждат	открити	
уроци	с	подрастващите.	Разположен	е	непосредствено	до	едно	от	
училищата	в	града.

Клубът	 организира	 и	 проведе	 състезание	 на	 тема	 “Народните	
будители	и	Аз”.	В	него	взеха	участие	ученици	от	всички	училища	в	
града.	Състезанието	се	проведе	на	2	етапа:	вътрешен	кръг	във	всяко	
училище	за	определяне	на	класа	победител	и	финален	кръг	между	
класовете	победители	от	всички	училища.
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Rotary Club of Assenovgrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Ротари клуб Асеновград

Провеждане на международен ПЕТ 
семинар

Групов образователен обмен

Сре	ща	та	 на	 се	гаш	ните	 и	 бъдещи	те	 ръ	ко	вод	с	т	ва	 на	 клу	бо	ве	те	 с	
пред	ста	вителите	на	дистрик	та	 е	 свър	за	на	 с	 дис	ку	сии	по	но	ви	те	
за	да	чи	и	те	ма	на	го	ди	на	та,	как	то	и	с	най-важ	но	то	в	ро	та	риан	с	ка	та	
прак	ти	ка	-	при	ем	с	т	ве	ност	та.	
До	ма	ки	ни	на	се	ми	на	ра	бя	ха	РК	Асе	нов	г	рад	и	спонсор	клубът	от	
Пловдив.	Ус	ло	ви	я	та	на	ар	хи	тек	тур	ния	комплекс	“Све	ти	Ки	рик”,	
гос	топ	ри	ем	с	т	во	то	 на	 не	го	вия	 уп	равител	 ро	та	ри	а	не	ца	 Не	дял	ко	
Пе	ев	и	от	лич	но	подгот	ве	ни	те	ма	те	ри	а	ли	за	се	ми	на	ра	бяха	ос	но	ва	
за	пло	дот	вор	на	и	ин	те	рес	на	ра	бо	та.

Екип	от	бизнес	дами	в	сферата	на	винопроизводството	от	Канада	
и	 Америка,	 Д-7090,	 по	 програмата	 Групов	 образователен	 обмен,		
гостуваха	и	на	РК	Асеновград.	
Специално	 време	 беше	 отделено	 за	 посещение	 на	 стари	 лозови	
масиви	с	характерното	за	този	регион	грозде	и	вино	мавруд.	
Обменът	 беше	 успешен,	 защото	 екипът	 се	 докосна	 до	 древната	
история,	 високата	 аграрна	 култура	 и	 гостоприемството	 на	
асеновградчани.

Ротари	клуб	Асеновград	е	създаден	по	времето,	когато	България	беше	част	от	Балкански	интернационален	Дистрикт	2480.	Асеновград	
е	разположен	в	полите	на	Родопа	планина	и	е	известен	със	своите		над	1000	манастири	и	параклиси	–	в	града	и	околностите.
Клубът	се	събира	за	срещи	в	един	от	най-живописните	представители	на	духовната	общност	в	региона	–	„Св.	Кирик“.	Това	е	и	причина	
гръцкият	 дистрикт	 гуверньор	 за	 1999-2000	 година	 да	 избере	 „Свети	 Кирик“	 за	 провеждането	 на	 ПЕТ	 семинара,	 организиран	 от	
членовете	на	клуба.	Така	те	имаха	възможност	още	в	началото	да	се	срещнат	с	много	ротариански	лидери	от	България	и	съседните	
страни.	На	семинара	бяха	обявени	първите	носители	на	отличието	„Пол	Харис	Фелоу“	в	България.	Сега	клубът	наброява	15	души	и	се	
нуждае	от	подмладяване	и	привличане	на	млади	хора,	както	и	жени.

Чартиран на 10.03.1999 г., № в РИ 51814 Хотел „Сани” Асеновград
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч. e-mail: kamenovk@abv.bg
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Rotary Club of Balchik

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Приемна – Община Балчик, ул. Гео Милев

e-mail: rotary_balchik@abv.bg

Традиционен крос „Не на дрогата“ Ежегодно засаждане на дръвчета 

Лекоатлетически	 крос	 е	 финалният	 етап	 от	 проект,	 който	 клубът	
реализира	всяка	година.	Предшества	се	от	редица	лекции	и	беседи,	
филмови	 и	 печатни	 материали,	 касаещи	 различни	 проблеми,	
свързани	с	бича	на	съвременното	общество.	Веднъж	годишно	Белият	
град	побелява	от	стотици	млади	участници,	облечени	в	традиционната	
бяла	тениска	с	надпис	„НЕ	НА	ДРОГАТА”.	Този	проект	е	само	една	
малка	 част	 от	 работата	 на	 Ротари	 клуба	 с	 подрастващите	 в	 града.	
Разширяване	с.	Оброчище	с	над	650	ученика	и	с.	Сенокос	с	над	150	
ученика.

Всяка	 година	 засаждаме	 по	 10	 дръвчета	 в	 периода	 20-25	 май	 в	
гр.	Балчик.	Имаме	 специална	 алея.	Дръвчетата	 се	 закупуват	 от	
средства	на	членовете	на	клуба.	При	изсъхване	на	дръвче	 то	 се	
подменя.

РК	 Балчик	 е	 един	 от	 достойните	 преставители	 на	 ротарианското	
общество.	 Обединил	 в	 себе	 си	 професионалните	 умения	 и	
позитивните	емоции	на	своите	членове,	клубът	успешно	служи	на	
обществото	на	град	Балчик.	Водени	от	целите	на	Ротари,	балчишките	
ротарианци	 ежеседмично	 споделят	 идеи,	 обсъждат	 проекти,	
изслушват	 професионални	 беседи	 или	 просто	 прекарват	 няколко	
часа	в	пълноценен	приятелски	разговор.	Постигнатите	приятелски	
отношения	 с	 РК	 от	 Румъния	 (Мангалия),	 Турция	 (Аташехир-
Истамбул),	 Израел	 (Кармиел)	 и	 работа	 с	 клубове	 от	 Молдова	
затвърждават	стремежа	на	клуба	за	укрепване	на	международните	
връзки,	добрата	воля	и	мира,	а	оттам	и	за	търсене	на	нови	възможности	за	подобряване	на	нивото	на	живот	в	нашия	малък,	но	красив	град	
Балчик.	Реализирането	на	проекти,	насочени	към	младите	хора	в	общността,	дава	възможност	за	популяризирането	ни	като	хуманитарна	
организация	и	постига	съпричастност	у	подрастващите	към	идеите	на	Ротари.	Клубът	активно	се	стреми	към	поддържане	и	увеличаване	
на	членовете	си	сред	младите	хора.	
Между	най-важните	му	проекти	трябва	да	споменем:		Традиционен	вече	11	години	-	маратон	“Не	на	дрогата”,	системата	за	филтриране	на	
питейна	вода	в	четири	училища	в	Община	Балчик,	превенцията	и	борбата	със	заболявания	на	двигателно-опорна	система,
извършена	в	гр.	Балчик	над	550	деца	на	възраст	от	12	до	18	години,	превенция	на	заболявания	от	глаукома	-	 	заедно	с	приятелите	от	
Мангалия	и	с	наша	апаратура,	извършехме	прегледи:	в	гр.Балчик	на	820	деца	на	възраст	от	6	до	18	години	и	в	Мангалия–Румъния	на	1250	
деца,	които	бяха	посрещнати	с	изключително	огромен	интерес	и	благодарности	от	обществеността	в	Мангалия.

Чартиран на 05.10.2007 г., № в РИ 77006
Спонсор: РК Добрич
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Балчик
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Rotary Club of Bankya

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Дарение на инфузивни 
апарати

Топъл обяд Коледни празници в 
Банкя

На	 18.06.2015	 г.	 в	 столичната	 Първа	 АГ	
болница	 “Св.	 София”,	 в	 отделението	
„Патология	 на	 бременноста”,	
представители	 на	 Ротари	 клуб	 Банкя	 и	
ресторант	 “Друзья”,	 направиха	 дарение	
на	 инфузивни	 апарати	 за	 превенция	 на	
преждевременното	 раждане.	 Средствата		
бяха	 събрани	 на	 Пролетния	 бал,	
организиран	от	клуба.

От	 2014	 г.	 РК	 Банкя	 изпълнява	 ежегодно	
проект	 „Топъл	 обяд”.	 В	 услугата	 се	
предоставя	 безплатен	 обяд,	 включващ	
супа,	основно	ястие	и	хляб.	Групата	от	хора	
в	неравностойно	положение	се	подбира	от	
общинската	 администрация,	 а	 РК	 Банкя	
осигурява	финансирането	на	проекта.

Ротари	 клуб	 Банкя	 и	 Столична	 община	
„Район	 Банкя“	 ежегодно	 организират	
Коледни	 празници	 в	 Банкя.	 Освен	
културна	програма,	членовете	на	РК	Банкя	
раздават	 безплатно	 над	 800	 порции	 боб.	
Всички	 приходи	 от	 Коледни	 празници	 в	
Банкя	се	използват	за	проект	„Топъл	обяд“	
и	за	облагородяване	на	местната	общност	
в	гр.	Банкя.

Ротари	клуб	Банкя	е	чартиран	на	17.05.2013г.	Клубът	е	създаден	от	
група	приятели,	дългогодишни	членове	на	други	Ротари	клубове,	
както	и	жители	на	Банкя.	Сред	Ротарианците	от	Банкя	има	изявени	
лидери	от	сферата	на	строителството,	геодезията,	производството	
на	 врати	 и	 прозорци,	 вентилационни	 системи	 и	 търговията.	
Повечето	 членове	 на	 клуба	 са	 работодатели,	 осигуряващи	
прехраната	 на	 стотици	 жители	 на	 столицата.	 Ротарианците	 от	
Банкя	отделят	от	личното	си	време,	 средства	и	усилия	в	 служба	
на	обществото,	като	се	ангажират	с	различни	социални	проекти,	
сътрудничейки	активно	с	местното	общинско	ръководство.	Реализираните	от	РК	Банкя	проекти	са	насочени	към	всички	обществени	
групи,	от	здравето	на	най-малките	и	майките,	през	популяризирането	на	Ротари	чрез	обществени	мероприятия	за	малки	и	големи,	до	
възрастните	хора	в	неравностойно	положение.	

Чартиран на 17.05.2013 г., № в РИ 85121 хотел “Банкя Палас”
Спонсор: РК София-Балкан www.rotarybankya.org
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч. e-mail: info@rotarybankya.org

Ротари клуб Банкя
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Rotary Club of Bansko-Razlog

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Интерактивни дъски в 
училищата

Ротари клуб Банско-Разлог

Оборудване на АГ 
отделение

Превенция и борба 
с диабета сред 
подрастващите

AГ	 отделение	 на	 МБАЛ	 -	 Разлог	 се	 сдоби	
с	 ново	 медицинско	 оборудване,	 което	 ще	
обслужва	 	общините	Разлог,	Банско,	Белица	и	
Якоруда.	Включва		монитори	за	едновременно	
наблюдение	на	жизнените	показатели	на	майка	
и	 новородено,	 фетални	 монитори,	 централна	
компютърна	 система,	 кувьози,	 	 термолегла,	
лампи	 за	 новородени,	 ултразвуков	 апарат,	
родилна	маса	и	консумативи.	Оборудването		и	
обучението	за	работа	с	него	бяха	доставени	от	
Асист	 Интернешънъл,	 САЩ.	 Проектът	 обе-
динява	усилията	на	Ротари	Клуб	Банско-Разлог,	
дванадесет	 Ротари	 клуба	 от	 САЩ,	 Унгария,	
Румъния,	 Гърция	 и	 Македония	 и	 получи	
подкрепата	на	общините	Разлог	и	Банско.

Проектът	 цели	 ранно	 диагностициране	 на	
диабета	 и	 предотвратяване	 на	 развитие	 му,	
повишаване	 информираността	 за	 диабета	 и	
насърчаване	за	здравословен	начин	на	живот.	
Включва	 обучение	на	медицинските	 лица	 от	
училищата	 и	 детските	 градини,	 	 закупуване	
на	 консумативи,	 организация	 за	 изследване	
на	кръвната	захар	на	над	2500	деца.	Безплатно	
изследване	на	кръвна	захар	за	гражданите	на	
двете	 общини,	 последвано	 от	 разширяване	
на	 проекта	 в	 общините	 Белица	 и	 Якоруда.	
Проектът	бе	реализиран	със	 съдействието	на	
общините	 Банско	 и	 Разлог,	 “Националната	
асоциация	на	децата	с	диабет“,	фирма	„Ливеда	
мед	2000“	и	с	подкрепа	на	МЗ.	

През	 2016	 РК	 Банско-Разлог	 успешно	
реализира	 проекта	 си	 “Даряване	 на	
интерактивни	 дъски”	 в	 пет	 училища	
в	 гр.Банско	 и	 гр.Разлог.	 	 Дъските	 и	
проектор	 към	 тях	 бяха	 монтирани	 в	
класните	 стаи	 по	 избор	 на	 училището.	
Учителите	получиха	безплатно	обучение	
как	 да	 работят	 с	 интерактивната	 дъска.	
Предстои	открит	урок	във	всяко	училище,	
на	 който	 ще	 присъстват	 ротарианци	 от	
клуба.	

Чартиран на 25.11.2003 г., № в РИ 63869 хотел “Мартин, гр. Банско
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Вторник, 18:30 ч. e-mail: danierini@abv.bg

Спонсор на: Ротари клуб Гоце Делчев, Ротаракт клуб Банско-Разлог

Ротари	 клуб	 Банско-Разлог	 е	 чартиран	 през	 2003	 г.	 Спонсор	 клуб	 на	 новосъздадения	 Банско-Разлог	 е	 Ротари	 клуб	 София-Витоша.	
Решението,	клуба	през	2010	да	обедини	приятели	от	два	съседни	града	изиграва	решаваща	роля	за	бъдещите	успехи	и	най	–	вече	за	
стабилността	в	развитието	му.	Днес	клубът	е	съставен	от	33	активни	членове.	С	активната	си	работа	на	територията	на	четирите	общини	
(Разлог,	 Банско,	 Белица	 и	 Якоруда),	 клубът	 бързо	 печели	 популярност	 в	 региона	 и	 се	 превръща	 в	 предпочитан	 партньор	 за	 много	
организации	и	учереждения,	както	и	за	самите	Общини	при	реализирането	на	проекти	с	голямо	обществено	значение	за	региона.	За	
годините,	през		които	работи,	клубът	реализира	множество	проекти	в	сферата	на	здравеопазването,	образованието	и	подпомага	активно	
социалната	политика	на	Общините.	Записва	със	златни	букви	името	си	в	историята	на	Ротарианството	в	България	с	реализирането	на	
Глобъл	Гранд	проектите,	свързани	с	обновяване	на	оборудването	в	различни	отделения	на	МБАЛ	Разлог.	Проектите	обединяват	усилията	
на	дванадесет	ротари	клуба	от	България,	САЩ,	Унгария,	Румъния,	Гърция		и	Македония.	Следвайки	примера	на	Ротари	клуба,	младите	ни	
ротарактори	бързо	печелят	признание	и	само	след	три	години	от	чартирането	си	са	обявени	за	Ротаракт	клуб	на	годината.	Посланиците	
на	ротарианството	от	РК	Банско-Разлог	са	пример	как	хора	с	различни	интереси,	професии	и	опит	обединяват	усилия	в	името	на	работа	
в	полза	на	обществото.
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Rotary Club of Berkovitza

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-berkovitsa.org
e-mail: rotary_berk@abv.bg

Безопасно движение по улици на 
децата

Първи поглед към очното здраве на 
децата

Обучение	 на	 децата	 от	 детските	 градини	 и	 в	 училищата	 за	

разпознаване	 на	 пътните	 знаци	 и	 повишаване	 на	 културата	

за	 движение	 по	 пътищата	 на	 децата.	 Проектът	 включва:	

асфалтиране	 на	 алеи	 в	 парк	 на	 ул.	 Г.С.Раковски,	 поставяне	 на	

учебни	пътни	знаци	и	улична	маркировка	в	парка	и	обучение	на	

децата	от	4	до	10	годишна	възраст.	Обучени	са	над	600	бр.	деца	по	

безопасност	на	движението.

На	24.11.2016г.	стартира	инициативата	„Първи	поглед	към	очното	

здраве	 на	 децата“	 с	 организирани	 безплатни	 очни	 прегледи	 за	

деца	от	детски	градини	в	Община	Берковица.	Тя	започна	с	преглед	

на	 децата	 от	 село	 Бързия.	 Д-р	 Ваня	 Манкова	 провери	 зрението	

на	 257	 деца,	 като	 при	 44	 от	 тях	 са	 открити	 проблеми,	 които	 са	

констатирани	в	ранен	етап	и	могат	да	бъдат	отстранени	навреме.	

Проектът	е	един	от	най-значимите		и	устойчиви	проекти	за	клуба	и	

всяка	година	се	преглеждат	около	150	деца.	При	около	30%	от	тях	

се	откриват	очни	болести,	които	са	в	ранен	стадий	и	могат	да	бъдат	

излекувани	без	трайни	последствия.

Клубът	 е	 създаден	 през	 2000г.	 и	 чартиран	 на	 17.08.2004г.	 със	
спонсор	клуб	Монтана.	При	стратегическото	планиране	на	целите	на	
клуба	са	залегнали	редица	задачи,	като	най-главната	е	подпомагане	
израстването	на	нови	по-добри	и	по-интелигентни	поколения.	По-
голямата	част	от	реализираните	проекти	на	клуба	са	насочени	към	
повишаване	образователната	култура	на	децата	от	детските	градини	
и	училищата.	Едно	от	главните	правила	на	клуба	е	запазването	на	
приятелството	в	него.	За	целта	се	провеждат	периодични	семейни	
сбирки	и	други	събития	-	като	дегустации	на	вино,	балове	и	отделяне	
от	личното	семейно	време	за	почистване	на	обществени	площи,	в	където	ротарианските	семейства	се	включват	за	обща	кауза	и	сплотяване.	

Чартиран на 17.08.2004 г., № в РИ 66276 р-т “Воденицата”, ул. “Пиротски път“ 1
Спонсор: РК Монтана
Седмична среща: Сряда, 19:30 ч.

Ротари клуб Берковица
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Rotary Club of Blagoevgrad-Centrum 

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Ротари клуб Благоевград-Център

e-mail: _BKadrekov@blik99-bg.com

Ротари	 клуб	 Благоевград-Център	 организира	 работата	 си	 в	 пет	
направления:	 активна	 клубна	 дейност,	 служба	 на	 обществото,	
професионална	 служба,	 международна	 дейност	 и	 подкрепа	
на	 младото	 поколение.	 За	 развитието	 на	 клуба	 ротаринците	
от	 Благоевград-Център	 акцентират	 върху	 повишаването	 на	
клубната	 квалификация	и	 обучение,	 съхранението	и	развитието	
на	клубните	и	народните	традиции	чрез	организиране	на	срещи	
и	 съвместни	 проекти	 с	 побратимените	 клубове,	 изпълнение	 на	
съвместни	 проекти	 с	 Ротаракт	 и	 Интеракт	 клубовете,	 насочени	
към	прогреса	и	обучението		на	младото	поколение,	както	и	приемането	на	нормите	на	Ротари	като	част	от	живота	на	всеки	ротарианец.
Клубът	 осъществява	 успешни	проекти	 за	 служба,	 прави	 дарения	 за	Фондация	Ротари,	 развива	 социални	и	 обществени	 дейности,	
управлява	стриктно		финансите	си	и	изпълнява	своите	финансови	ангажименти.	

Детска площадка Рампа за скейтборд и колела

Чрез	проекта	‚‚Детска	плошадка‘‘	дадохме	възможност		родителите	
и	техните	деца	да	се	забавляват	в	безопасна	и	защитена	среда.	Пло-
щадката	 е	 разположена	 в	 централната	 Градска	 градина	 с	 площ	
около	500	кв.м	и	е	достъпна	за	всички	жители	и	гости	на	града.	
Детската	площадка	е	място,	където	децата	могат	да	се	забавляват:	
да	се	катерят	на	катерушки,	да	се	ровят	в	пясъчник,	да	се	люлеят,	
да	тичат,	така	че	да	са	под	наблюдението	на	родителите	си.

За	нуждите	на	децата	и	младите	хора	от	Благоевград	клубът	достави	
и	монтира	рампа	за	скейтборд	и	колела,	която	е	разположена	не-
посредствено	пред	сградата	на	Община	Благоевград	и	е	съобразена	
с	всички	изисквания	за	безопасност.	
Спортното	съоражение		се	превърна	в	любимо	място	на	любителите	
на	екстремните	скокове	и	каране	на	колело	и	скейтборд.

Чартиран на 18.11.2001 г., № в РИ 56899 хотел “Ален мак”
Спонсор: РК  София - Витоша
Седмична среща: понеделник, 19:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Благоевград-Център, Ротаракт клуб Благоевград-Център, РК  Петрич
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Rotary Club of Botevgrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotarybotevgrad.org

Ротари клуб Ботевград

Чартиран на 17.04.2009 г., № в РИ 81986 Офис сграда, ул.”Свобода” 6
Спонсор: РК Враца
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Нова детска площадка Дървото на щастието Соларни пътни знаци

Със	 средства	 от	 дарения	 клубът	 изгради	
нова	детска	площадка	в	Ботевград.

„Дървото	 на	 щастието	 и	 любовта”	 пред	
Обреден	 дом	 Ботевград	 е	 подарък	 за	
младите	 семейства	 на	 Ботевград	 и	
общината	 с	 една	 единствена	 цел	 –	 да	 ги	
зарадва	 в	 най-щастливия	 ден	 от	 живота	
им	 при	 сключването	 на	 Граждански	
брак.	 Стъблото	 на	 дървото,	 съхранява	
катинарите,	 заключени	 от	 младоженците,	
с	пожелание	техният	брак	да	е	здрав	както	
катинара,	който	сами	са	закачили.

Монтирани	 са	 соларни	 предупредителни	
знаци	 за	 пешеходни	 пътеки.	 Общо	 13	 са	
поставени	при	училища	и	детски	градини	
в	Община	Ботевград.	Знаците	са	закупени	
със	 средства,	 събрани	 на	 благотворителен	
бал,	 организиран	 от	 Ротари	 клуб	 и	
дамски	 клуб	 „Инер	 Уил”	 в	 Ботевград.	
Инициативата	 има	 за	 цел	 да	 повиши	
пътната	безопасност.	Светодиодните	пътни	
знаци	 работят	 чрез	 соларно	 захранване.	
С	 примигваща	 светлина	 сигнализират	
участниците	в	движението	и	допълнително	
изострят	вниманието	им	на	пътя.

Ротари	 клуб	 Ботевград	 е	 чартиран	 през	 2009	 г.,	 като	 част	 от	
Дистрикт	2482.	Чартър	президент	Филип	Филипов.
Клубът	 е	 сформиран	 от	 25-има	 ботевградчани	 –	 бизнесмени	
и	 професионалисти,	 доказани	 в	 своята	 професия	 и	 голяма	
част	 от	 тях	 работещи	 София.	 Обединени	 от	 идеите	 на	 Ротари,	
членовете	 на	 клуба	 изповядват	 принципите	 на	 ротарианското	
движение,	а	именно	прилагането	на	високи	етични	норми	в	своята	
професионална	 дейност	 и	 деловите	 отношения	 и	 безкористна	
служба	на	обществото	и	хората	и	стремеж	да	направят	света	по-
щастливо	място.
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Rotary Club of Bourgas

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-bourgas.org
e-mail: admin@rotary-bourgas.org

Чартиран на 18.01.1993 г., № в РИ 29217 хотел „България“, Капитанска зала
Спонсор: РК - Кавала, Гърция
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Ротари клуб Бургас

Спонсор на: Ротаракт Клуб Бургас, Интеракт Клуб Бургас, Ротари Клубове Ямбол, Сливен, Несебър, Поморие, Бургас-Пиргос, 
Бургас-Приморие, Созопол, Царево, София-Сити, Карнобат и Айтос

Помощ за социални и образователни 
институции

Подкрепа за музеите на Бургас

В	периода	1995–2004	г.	РК	Бургас	осъществява	няколко	проекта	
за	 реконструкция	 на	 Дома	 за	 деца	 и	 юноши	 “Ал.	 Георгиев-
Коджакафалията”	чрез	Ма-чинг	грант	и	дарения	от	РК	Плимут,	
Леккеркерк	 и	Шаде	 на	 обща	 стойност	 $	 50	 300,	 50	 000	 евро	 и	
8000	паунда.	Изцяло	реконструирани	са	II	и	III	етаж	на	Дома.	С	
РК	Ексмът	се	осигури	компютърна	зала	в	СОУ	“Св.	Кл.	Охридски”,	
а	 чрез	 Кристин	 Дагуел	 за	 училища	 и	 социални	 заведения	
бяха	 осигурени	 над	 200	 компютъра,	 облекло	 и	 вещи	 от	 първа	
необходимост.	

През	2013	г.	РК	Бургас	направи	голямо	дарение	в	Природонаучния	
музей	 в	 Бургас,	 като	 обнови	 изцяло	 експозицията	 „Минерали“,	
включително	и	с	лично	дарение	на	инж.	Илко	Бонев,	президент	на	
РК	Бургас	2012/13	г.,	като	с	негово	съдействие	Националният	музей	
„Земята	 и	 хората“	 дари	 на	 Бургаския	 музей	 гигантски	 кристал,	
акцент	сред	експонатите	в	зала	„Минерали“.		
През	2015	г.	 трите	Ротари	клуба	в	Бургас	се	обединиха	и	събраха	
средства	 за	 откупката	 на	 редки	 видове	 фосили,	 спасени	 да	 не	
напуснат	страната.	

Ротари	клуб	Бургас	е	учреден	като	един	от	първите	в	България	на	14.02.1937	г.	Възстановен	е	на	4.10.1991	г.	В	своята	дейност	Ротари	клуб	

Бургас	следва	принципите	на	Ротари	за	осигуряване	на	хуманитарна	помощ	преди	всичко	чрез	организиране,	координиране	и	реализиране	

на	цялостни	хуманитарни	проекти	в	полза	на	хората	от	Бургас	и	региона.	През	първите	петнадесет	 години	след	възстановяването	си	

клубът	насочва	своите	усилия	основно	към	социалната	сфера,	както	чрез	осигуряване	на	медикаменти	и	оборудване	за	социални	и	здравни	

домове,	така	и	чрез	реконструкция	и	поддръжка.	Активна	дейност	клубът	развива	и	по	отношение	на	образователните	институции,	както	

чрез	подпомагане	подобряването	на	образователната	инфраструктура,	така	и	чрез	осъществяване	на	младежки	образователни	програми.	

Работи	се	активно	и	за	развитие	на	местното	музейно	дело.	Важен	приоритет	на	клуба	е	развитието	на	клубната	дейност,	а	формирането	

на	лидери	за	Ротари	се	е	превърнало	в	традиция.

На	два	пъти	в	своята	история	-	за	работата	си	през	2003/04	г.	и	2005/06	г.	Ротари	клуб	Бургас	е	получил	престижната	награда	“Президентски	

цитат”	на	президентите	на	РИ	за	съответните	години.
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Rotary Club of Bourgas-Pyrgos

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

A.Gilmanovski@gmail.com

Спонсор на: Ротаракт клуб Бургас-Пиргос, Интеракт клуб Бургас-Пиргос 

Чартиран на 20.05.2003 г., № в РИ 62292 хотел “Мираж”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Четвъртък, 18:00 ч.

Ротари клуб Бургас-Пиргос

Да дарим възможност RYLA семинари Детски обмен

Проект	 заложен	 като	 ежегодна	 дейност	
е	 “Да	 дарим	 възможност”.	 Той	 е	 насочен	
към	 подпомагане	 и	 усъвършенстване	 на	
деца	 таланти,	 изявени	 спортисти,	 научни	
клубове,	школи	и	организации.

Клубът	 ни	 ежегодно	 организира	 RYLA	 -	
семинар.

Друг	 значим	 проект,	 в	 който	 се	 включват	
участници	от	целия	свят,	е	Международния	
детски	обмен.

Ротари	 клуб	Бургас-Пиргос	 е	 сплотил	 хора	 на	 различна	 възраст	
и	 с	 различни	 професии,	 обединени	 от	 стремежа	 да	 съхраним	
и	 развиваме	 един	 успешен	 и	 ефективен	 клуб,	 който	 реализира	
устойчиви	проекти	в	полза	на	обществото.	Стремим	се	да	запазим	
функцията	 на	 клуба	 като	 място	 за	 личностно	 и	 професионално	
израстване	на	всеки	един	от	членовете	ни,	както	и	на	младите	ни	
приятели	от	Ротаракт	и	Интеракт.
Клубът	се	стреми	да	работи	активно	по	петте	авенюта	на	служба:	
клубна	 служба,	 обществена	 служба,	 професионална	 служба,	
международна	дейност	и	работа	с	новите	поколения.	
Ние	вярваме,	че	най-добрият	начин	да	се	постигне	едно	по-добро	бъдеще	е	да	се	инвестира	в	младите	хора.	Затова	основната	мисия	
на	Ротари	клуб	Бургас-Пиргос	е	да	подкрепя	млади	таланти.	Деен	клуб	с	активни	членове,	с	много	реализирани,	устойчиви	проекти.
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Rotary Club of Bourgas-Primorie

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rcbsprimorie.org
e-mail: club@rcbsprimorie.org

Превенция на инсулта „No Ictus” Изграждане на обучителен център на 
открито за деца със СОП 

Стартирахме	заедно	с	ротарианците	от	Ротари	клубове	от	София,	
Пловдив,	 Русе,	 Бургас	 и	 Италия	 участието	 си	 в	 глобален	 грант	
за	превенция	на	инсулта.	С	 този	проект	 съвместно	 с	РК	Бургас	и	
РК	 Бургас-Пиргос	 осигурихме	 техника	 на	 стойност	 23	 300	 USD	
за	 нашия	 град	 -	 преносим	 доплер	 от	 най-висок	 технологичен	
клас	и	ЕКГ	апарат.	С	получената	апаратура	и	помощта	на	лекари	
доброволци,	 ще	 извършим	 поредица	 от	 кампании	 за	 безплатни	
прегледи	касаещи	превенция	на	инсулт	през	следващата	година.

Този	 проект	 е	 насочен	 към	 учениците	 от	 „Център	 за	 специални	
образователни	 потребности	 Отец	 Паисий	 -	 Бургас“,	 като	 ние	 ще	
осигурим	 рекоснтрукция	 на	 училищния	 двор	 и	 изграждането	 на	
площадка	със	специализирани	уреди,	които	ще	успокояват	децата.	
С	 подкрепата	 на	 РК	 Бургас,	 РК	 Бургас-Пиргос,	 Община	 Бургас,	
както	и	други	обществени	и	бизнес	организации,	ние	ще	осигурим	
комфортна	среда	и	атмосфера	на	децата,	за	да	могат	да	провеждат	
своите	занимания	и	на	открито.

Ротари	 клуб	 Бургас-Приморие	 следва	 основната	 насока	 на	
Ротари	 за	 служба	 на	 обществото.	 За	 постигане	 на	 тази	 цел,	 ние	
участваме	в	програми	за	развитие	на	здравеопазването,	културата	
и	 образованието,	 младежки	 обмен,	 осигуряване	 на	 стипендии	
за	обучение,	организиране	на	семинари.	В	клуба	са	представени	
значителна	 част	 от	 професиите	 по	 ротарианския	 класификатор,	
като	всеки	се	стреми	да	прилага	идеала	за	служба	в	своя	личен,	
профисионален	 и	 обществен	 живот.	 Членовете	 ни	 участват	
активно	 в	 администрирането	 на	 Дистрикт	 2482	 и	 спомагат	 за	
утвърждаването	на	Ротари	като	обществено	значима	организация.	Ротари	клуб	Бургас-Приморие	отговаря	на	изискванията	за	успешен	
и	ефективен	Ротари	клуб,	като	изгражда	млади	лидери,	поддържа	младежките	програми	Ротаракт	и	Интеракт,	организира	успешни	и	
устойчиви	проекти,	поддържа	Фондация	Ротари	и	управлява	прозрачно	финансите	си.

Чартиран на 23.03.2004 г., № в РИ 64856 хотел “Aква” - Бургас
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Вторник, 18:30-19:00 ч.

Ротари клуб Бургас-Приморие
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Rotary Club of Varna

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-varna.org
e-mail: rk_varna@abv.bg

Рослин Димят Хотел, бул.Княз Борис I 111, Варна

Спонсор на: РК Добрич, РК Шумен, РК Търговище, РК Силистра, РК Варна-Галатея, РК Варна-Евксиноград, РК Елена 

Чартиран на 26.09.1935 г., № в РИ 29573
Спонсор: РК Кавала
Седмична среща: Понеделник , 18:30 ч.

Ротари клуб Варна

Детски турнир по 
шахмат

Детски кът за отдих Коледен бал в полза на 
Интеракт Варна

В	 началото	 на	 ротарианската	 година	 под	
егидата	 на	 РК	 Варна	 се	 проведе	 детският	
шахматен	 турнир,	 в	 който	 взеха	 участие		
над	 160	деца	на	възраст	от	8	до	 16	 години	
от	над	30	шахматни	клуба	от	страната.

През	 септември	 дарихме	 “Кът	 за	 отдих”	
на	 училището	 за	деца	 с	нарушено	 зрение	
“Проф	д-р	“Ив.	Шишманов”.

На	 8	 декември	 организирахме	 и	
проведохме	Коледен	благотворителен	бал.	
Събраните	 средства	 предоставихме	 на	
Интеракт	Варна	за	провеждане	на	техния	
пролетен	концерт.

Клуб	 спонсор	 при	 възстановяването	 е	 РК	 Кавала	 Президент	
възстановител	Иван	Войнов.	Към	1.1.2019	 	Ротари	клуб	Варна	има	
39	 активни	и	 3-ма	почетни	члена,	 (35	мъже	и	 4	жени).	 	 Средната	
възраст	 на	 клуба	 е	 58	 години.	 Всеки	 месец	 провежда	 по	 една	
“изнесена”	среща.
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Rotary Club оf Varna-Galatea 

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: varna-galatea.rotarydistrict2482.org

Българските постижения в науката - 
двадесет причини да се гордеем,   
че сме българи
На	01	Ноември	2012г	-	Денят	на	народните	будители,	Ротари	клуб	
Галатея-Варна	 представи	 	 изложба	 „Българските	 постижения	 в	
науката	-	двадесет	причини	да	се	гордеем,	че	сме	българи”.
Изложбата	 включваше	 двадесет	 платна,	 разположени	 в	
централното	 фоайе	 на	Мол	 Варна,	 където	 посетителите	 	 можеха	
да	 се	 запознаят	 с	 интересни	 факти	 за	 български	 открития	 и	
изобретения	от	световно	значение,	някои	от	които	са	 	направени	
извън	 границите	 на	 страната	 ни.	 През	 м.	 юли	 2016	 г.	 беше	
реализирана	 втората	 част	 от	 проекта.	На	 Терминал	 2	 на	Летище	
Варна,	 освен	 20	 велики	 български	 учени,	 бяха	 представени	 и	 20	
български	спортисти	с	уникални	световни	постижения	и	рекорди.

Ротари	 клуб	 „Галатея-Варна“	 е	 основан	 през	 2003	 г.	 и	 е	 вторият	
ротариански	 клуб	 действащ	 на	 територията	 на	 гр.	 Варна.	 През	
2018	 г.	 той	 отбеляза	 своя	 15	 рожден	 ден	 и	 е	 един	 от	 центровете	
на	 ротарианския	 живот	 в	 града.	 Кои	 сме	 ние?	 Клубът	 обединява	
24	 изявени	 личности	 от	 различни	 професионални	 направления	
–	 	 образование,	 връзки	 с	 обществеността,	 здравеопазване,	 право,	
финанси,	консултантски	бизнес,	IT	–	услуги,	мода	и	др.	Това,	което	
ни	 свързва	 е	 вярата	 в	 Ротарианските	 принципи	 и	 желанието	 	 да	
използваме	 професионалните	 си	 и	 лидерски	 умения	 в	 полза	 на	
общността,	 в	 която	 живеем	 и	 възпитаваме	 децата	 си.	 Широката	
палитра	от	професионалисти,	членуващи	в	клуба,	дава	възможност	за	динамичен	клубен	живот	и	реализиране	на	интересни	проекти.	
Стратегическата	ни	програма		има	два	основни	приоритета:
1.	Служба	на	младите	поколения	чрез	активна	работа	с	тях	и	тяхната	професионална	реализация	в	България	и	изграждане	на	здрави	
връзки	между	бизнеса	и	българското	образование;
2.	 Професионална	 служба	 чрез	 изграждане	 на	 трайни	 приятелства	 и	 партньорства	 и	 клубен	 живот,	 ориентиран	 към	 личностно	 и	
професионално	израстване.
Клубът	провежда	своите	седмични	срещи	всеки	вторник	от	18.00	часа	в	емблематичния	за	гр.	Варна		-		хотел	„Черно	Море“.	Ако	изберете	
гр.	Варна	за	своята	лятна	ваканция	или	я	посещавате	по	работа	непременно	ни	посетете.	Освен,	че	работим	здраво	ние	в	Ротари	клуб	
„Галатея-Варна“	сме	известни	със	своето	гостоприемство	и	чудесно	настроение.

Чартиран на 19.05.2003 г., № в РИ 62217  Ресторант “Панорама”, Хотел Черно море
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Вторник, 18:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Варна-Галатея при ГПЧЕ “Йоан Екзарх” - Варна

Ротари клуб Варна-Галатея 
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Rotary Club of Varna-Euxinograd

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-euxinograd.org
e-mail: info@rotary-euxinograd.org

Чиста вода за 30 
училища във Варна

Микробус на Дома за деца 
и младежи

Средно-школски 
награди 

Проектът	е	финансиран	с	Матчинг	Грант	от	
Фондация	Ротари	и	е	на	стойност	57	000	$,	
с	 участието	 на	 Ротари	 клубове	 от	 Япония,	
Германия	и	Англия,	и	включва	доставка	и	
монтиране	на	водофилтриращи	устройства	
в	30	училища	във	Варна,	както	и	кампания	
за	ползите	от	питейна	вода,	проведена	сред	
над	10	000	ученици.

Дарение	 на	 микробус	 на	 Дом	 за	 деца	
и	 младежи	 с	 умствени	 и	 физически	
увреждания	 “Йоан	 Златоуст”	 Варна	 на	
стойност	 16	 400	 $	 като	 изпълнение	 на	
Глобален	 Грант	 на	 РК	 Варна-Евксиноград	
и	английския	РК	Howden,	с	подкрепата	на	
Дистриктните	фондове	на	Д-2482	България	
и	Д-1270	Англия.	

Проектът	 е	 традиция	 на	 клуба	 от	 2008	
година,	 с	 която	 се	 награждават	 изявени	
средношколци,	 постигнали	 високи	
резултатив	 международни	 и	 национални	
състезания,	 конкурси	 и	 олимпиади	 в	
областта	на	обществените,	хуманитарните,	
природо-математическите,	 естествените	
науки,	изкуството	и	техниката.

Ротари	клуб	Варна-Евксиноград	следва	основните	цели	на	Ротари	
за	 служба	 на	 обществото,	 като	 за	 постигането	 им	 развиваме	 и	
участваме	в	програми	за	развитие	на	здравеопазването,	културата	
и	образованието,	младежки	обмен,	осигуряване	на	стипендии	за	
обучение,	организиране	на	семинари	и	др.	Фундамент	в	развитието	
на	клуба	е	поддържането	на	активна	клубна	и	проектна	дейност	с	
цел	постигане	на	реални	резултати	и	привличане	на	още	повече	
активни	членове.	Спонсор	сме	на:	Ротари	клуб	Провадия,	Ротаракт	
клуб	 Варна-Евксиноград,	 Интеракт	 клуб	 Варна-Евксиноград.	 В	
клуба	са	представени	голяма	част	от	професиите	по	ротарианския	класификатор,	като	всеки	наш	член	се	стреми	да	прилага	идеала	на	
Ротари	за	служба	в	своя	личен,	профисионален	и	обществен	живот,	с	което	Ротари	клуб	Варна-Евксиноград	отговаря	на	изискванията	
за	успешен	и	ефективен	Ротари	клуб,	управляващ	прозрачно	финансите	си!

Чартиран на 21.08.2007 г., № в РИ 77008 хотел “Сплендид” - Варна
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Спонсор на: Ротари клуб Провадия, Ротаракт клуб Варна-Евксиноград, Интеракт клуб Варна-Евксиноград 

Ротари клуб Варна-Евксиноград
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Rotary Club of Veliko Tarnovo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotaryvt.org
e-mail: office@rotaryvt.org

За изявените деца на 
Велико Търново

В	 традиционен	 проект	 е	 превърната	
подкрепата,	 която	 Клубът	 оказва	 на	
изявените	 деца	 от	 града,	 завоювали	
призови	места	 в	Национални	 олимпиади	
и/или	 състезания.	 Освен	 признание	 за	
постигнатите	 резултати,	 младите	 хора	
получават	 и	 парични	 отличия,	 чрез	
които	 освен,	 че	 се	 насърчава	 тяхното	
развитие,	 се	 фокусира	 вниманието	 им	
и	 към	 младежките	 програми	 на	 РИ	 и	
възможността	 за	 създаване	 на	 нови	
приятелства	и	членство.

РК	 В.	 Търново	 е	 чартиран	 на	 13.11.1938	 година	 в	 Дома	 на	 Армията.	
Президент	основател	е	Георги	Георгиев.	През	1941	година	и	в	резултат	
на	 Закона	 за	 защита	 на	 държавата,	 клубът	 преустановява	 своята	
дейност	за	60	години.	На	30.11.2001	година,	заедно	със	спонсорството	
на:	 РК	 Габрово,	 клубът	 възкръсва	 и	 възстановява	 ротарианската	 си	
дейност,	като	започва	активно	да	се	занимава	с	хуманитарна	дейност,	
реализирайки	множество	проекти,	увеличавайки	броя	на	активните	
си	членове.	Президент	възстановител	е	Кольо	Дамянов.	В	резултат	на	
активната	си	дейност	в	сферата	на	обществения	и	културен	живот	на	
града,	клубът	заслужено	заема	мястото	на	най-многобройния	и	най-
значим	“сървис	клуб”.	През	Ротарианската	2018/2019	година	и	по	повод	80-тата	годишнина	от	чартирането	си,	Клубът	стартира	редица	проекти,	
свързани	с	възстановяването	на	т.н.	Багрилов	надпис	в	града.	Създаването	на	Идеен	и	Работен	проект	за	възстановяване	на	Тържествената	
зала	на	Дома	на	армията,	поставяне	на	Капсула	на	времето.	РК	 В.Търново	 спонсорира	 и	 чартира	 и	 двете	 младежки	 програми	 -	 Интеракт	 -	
В.Търново	и	Ротаракт	-	В.Търново,	активно	насърчавайки	младите	поколения	в	служба	към	общностите	и	оказвайки	подкрепа	при	реализацията	
на	техните	проекти.	През	Ротарианската	2016/2017	година,	клубът	спонсорира	и	Сателитен	Ротари	клуб-Павликени/Бяла	черква,	който	за	
броени	години	се	превръща	в	надежден	партньор	за	местната	власт	при	реализация	на	различни	хуманитарни	дейности.	 	Още	в	първата	
година	от	създаването	си,	приятелите	от	Сателитния	клуб	реализираха	редица	проекти,	имащи	за	цел	подпомагане	дейността	на	спортните	
клубове	в	Община	Павликени.	Нека	отбележим	и	монтирането	на	филтри	за	пречистване	на	питейната	вода	в	Детска	ясла,	гр.Павликени	и	
Детска	кухня-гр.Павликени,	обслужваща	всички	населени	места	в	общината

Ротари клуб Велико Търново

Чартиран на 13.11.1938 г., № в РИ 56859 хотел “Панорама”
Спонсор: РК Габрово
Седмична среща: Четвъртък, 18:30 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Велико Търново, Ротаракт клуб Велико Търново

С грижа за твоето сърце Дишането е живот

Успешно	 реализираният	 проект,	
осигуряващ	 превенция	 на	 сърдечно-
съдовите	 заболявания,	 имаше	 за	 цел	
закупуването	 на	 два	 съвременни	 ЕКГ	
Холтер	 апарати	 и	 Стационарен	 ЕКГ	
апарат,	 които	 да	 бъдат	 ползвани	 от	
Кардиологичното	 отделение	 на	 МОБАЛ	
“Д-р	 Стефан	 Черкезов”АД-В.Търново.	
Общата	стойност	на	проекта	е	14	000	лева.

Най-значимата	 от	 всички	 инициативи	
е	 проектът	 “Дишането	 е	 живот”,	 който	
за	 първи	 път	 от	 създаването	 си,	 Клубът	
е	 амбициран	 да	 претвори	 чрез	 Глобал	
гранд.	 Целта	 на	 проекта	 е	 закупуване	
на	 Диагностичен	 апарат	 “Бронхоскоп”	
за	 нуждите	 на	 Белодробната	 болница	
СБАЛПФЗ	 „Д-р	 Трейман“	 ЕООД	 –	 В.	
Търново,	 обзавеждане	 на	 кабинет	 по	
Бронхоскопия	 и	 обучение	 на	 персонал.	
Сферата	на	проекта	е	лечение	и	превенция	
на	заболявания,	а	прогнозната	му	стойност	
е	80	000	лева.
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Rotary Club of Velingrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotary_velingrad@abv.bg

Дъга над Ракитово Талантът на Младите Дъга над Клептуза

През	2010	 г.	 Ротари	клуб	Велинград	 започна	
своя	 първи	 международен	 проект	 към	
Фондация	“Ротари”	на	стойност	35	000	USD	с	
помощта	 на	 РК	 Окстед	 (Англия),	 а	 партньор	
-	 Фондът	 за	 самоподпомагане	 на	 Ракитово.	
Проектът	 е	 насочен	 към	 професионалната	
квалификация	на	младежи	в	трудно	социално	
положение	 и	 без	 необходимото	 образование.	
Със	 средствата	 по	 проекта	 беше	 изцяло	
ремонтирана	и	оборудвана	кухня	в	СУ	“Васил	
Левски”	 и	 започнаха	 курсове	 по	 готварство	
и	 сладкарство,	 а	 по-късно	 и	 за	 бармани,	
сервитьори,	 масажисти,	 администратори,	
камериерки	 -	 	 професии,	 търсени	 от	 турис-
тическия	 бизнес	 във	 Велинград.	 Проектът	
продължава	и	в	момента,	 а	обучените	досега	
са	над	80.

“Да	 помогнем	 на	 талантливите	 деца	 от	
общините	 Велинград	 и	 Ракитово”.	 През	
декември	 2008	 г.	 организирахме	 първия	 от	
общо	 13	 проведени	 досега	 коледни	 бaла	 под	
това	мото.	Дарения	получиха	над	 180	млади	
таланти	от	общините	Велинград	и	Ракитово.	
Дарихме	и	 духови	инструменти	 за	 оркестъра	
с	 мажоретен	 състав	 “Д.	 Мечев”,	 	 помогнахме	
за	издаване	на	диска	по	случай	20-годишния	
юбилей	 на	 “Звънче”,	 осигурихме	 средства	 за	
театрални	и	фолклорни	ансамбли	и	др.	
Стойността	на	даренията	не	е	само	финансова.	
По-важното	е	уважението	към	труда	на	младите	
хора		и	техните	преподаватели,	ръководители	и	
треньори,	към	себеотрицанието	на	родителите	
им.	

Клубът	е	сред	основателите	на	Международния	
фестивал	за	млади	изпълнители	на	популярна	
музика	 “Дъга	 над	Клептуза”	 и	 вече	 7	 години	
осигурява	 награди	 за	 най-добрите	 певци	 и	
групи	от	общините	Велинград	и	Ракитово.

Ротари	клуб	Велинград	бе	създаден	от	членове	запленени	от	идеите	
на	 Ротари	 и	 затова	 и	 сега	 се	 стремим	 да	 работим	 като	 следваме	
целите	на	организацията.	Следваме	план	съобразен	с	календара	
на	Ротари,	 а	 той	изобилства	 от	 срещи,	 културни	мероприятия	и	
развлечения,	с	което	правим	живота	на	клуба	интересен.	Стремим	
се	 да	 утвърждаваме	 същността	 и	 целостта	 на	 клуба.	 Развиваме	
проекти	 със	 социална	 значимост,	 за	 да	 имаме	 повече	 чуваемост	
сред	 съгражданите	 ни.	 Освен	 устойчивия	 проект	 „Дъга	 над	
Клептуза“,	 преди	 6	 години	 Ротари	 клуб	 Велинград	 подкрепи	
първите	стъпки	на	Фестивала	на	музикалния	филм	“Николай	Гяуров”.	С	радост	се	хванахме	на	хорото	заедно	с	организаторите	на	
фестивала	“Пролетно	хоро”,	а	от	тази	година	и	на	“Хоро	край	извора”…
Привличаме	нови	членове.	Имаме	силна	връзка	с	побратимени	клубове	от	Англия	и	Черна	гора.

Чартиран на 25.06.2006 г., № в РИ 73463 хотел “Олимп”
Спонсор: РК Пазарджик
Седмична среща: Вторник, 19:30 ч.

Ротари клуб Велинград
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Rotary Club of Vidin

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Спонсор на: Интеракт клуб Видин

Изграждане на 
Социално-просветен център

Хуманен жест към хората с 
увреждания

Проектът	 на	 РК	 Видин	 СПЦ	 е	 завършен	 изцяло,	 като	 включва	
изграждане	 на	 помещения	 за	 персонала,	 кухненски	 блок,	
лекарски	 и	 зъболекарски	 кабинети,	 неделно	 училище,	 складови	
помещения...	 Това	 стана	 възможно	 с	помощта	на	Община	Видин	
и	 Фондация	 Ротари	 чрез	 съвместен	 е-Мачинг	 грант	 заедно	 с	 РК	
Латроп,	 Калифорния,	 САЩ,	 на	 който	 се	 дължи	 обзавеждането	
на	кухненския	блок,	разливна	кухня	и	столова	на	стойност	около	
15	 000	 щ.	 д.	 Комплексът	 е	 обявявен	 за	 манастир	 от	 българския	
патриарх	Максим.

Този	проект	е	насочен	към	образованието	и	хората	с	увреждания.	
Съвместно	 с	 община	 Лозана,	 Швейцария	 и	 Асоциация	 „Мария	
Кюри”	 вече	 трета	 година	 даряваме	 компютри	 и	 лаптопи	 на	
социалнослаби,	 хора	 с	 увреждания	 и	 училища.	 Обхванахме	
организациите	 на	 хората	 с	 увреждания,	 ромската	 организация	
ДРОМ,	 както	 и	 част	 от	 училищата.	 Целта	 на	 проекта	 е	 да	 се	
създават	 условия	 за	 повишаване	 на	 квалификацията	 на	 хората	
с	 по-ниски	 материални	 възможности,	 както	 и	 формиране	 на	
интерес	у	децата	към	информационните	технологии.

Ротари	 клуб	 Видин	 се	 стреми	 да	 бъде	 достойна	 част	 от	 голямото	
ротарианско	семейство.	Осъществявайки	редица	значими	проекти,	
той	е	на	път	да	промени	в	положителна	посока	живота	на	редица	
жители	 на	 региона	 ни.	 Граничейки	 с	 две	 държави	 се	 стреми	 към	
активно	 международно	 сътрудничество,	 побратимявайки	 се	 с	
клубове	 от	 Румъния	 и	 Сърбия,	 с	 цел	 осъществяване	 съвместни	
проекти.	Съществен	е	приносът	му	по	най-големия	проект	на	Ротари	
–	 Ликвидирането	 на	 полиомиелита	 в	 света.	 Клубът	 е	 първият	 в	
България,	чиито	членове	са	100%		носители	на	отличието	Пол	Харис	
Фелоу.

Чартиран на 20.07.1998 г., № в РИ 51357 ресторант “Нешев”
Спонсор: РК Хасково
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Видин
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Rotary Club of Vratza

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на  13.11.2001 г., № в РИ 56796  Строителна камара-Враца
Спонсор: РК София
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Враца

Кампания “Мартeничка“ Помощ на Мизия

Ротаракт	клуб	Враца	реализира	с	голям	успех	проект	“Мартеничка”	
по	повод	 1	март.	Кампанията	имаше	благотворителен	характер	и	
целеше	 събиране	 на	 средства	 чрез	 продажба	 на	мартеници,	 като	
събраните	пари	бяха	дарени	на	Дом	за	деца	лишени	от	родителска	
грижа	“Асен	Златаров”	и	звено	“Майка	и	бебе”	във	Враца.

РК	 Враца	 взе	 решение	 за	 подпомагане	 на	 хората	 в	 Мизия	 след	
катастрофалното	 наводнение.	 Водени	 от	 благородните	 каузи	 за	
служба,	 членовете	 на	 клуба	 събраха	 над	 3000	 лв.	 Инициативата	
прегърнаха	и	приятелите	от	Ротари	клуб	Монтана,	които	събраха	
1000	 лв.	 Така	 бяха	 закупени	 стоки	 от	 първа	 необходимост	 за	
пенсионери	и	други	бедстващи	жители	в	града.

За	годините	на	своето	съществуване	клубът	е	направил	няколко	устойчиви	проекта:		3-та	поредна	година	очни	прегледи	на	всички	деца	
в	4-та	група	от	детските	градини	в	Община	Враца	над	-	350	деца,	5	ежегодни	стипендии	за	надарени	деца	по	500	лв.	 	(10-та	поредна	
година),		Ученически	игри	“Ротари”	за	10-та	поредна	година	в	продължение	на	1	седмица	с	над	450	деца,		в	чест	на	20	годишнината	на	
клуба	осъществяваме	проект	за	6	000	лв.	за	пътна	безопасност	–	поставяне	на	10	бр.	соларни	знаци	около	училищата	на	гр.	Враца,	а	на	
22	април	ще	бъдат	дарени	и	200	бр.	апарати	за	мерене	на	кръвна	захар	на	стойност	6	000	лв.	(съвместен	проект	с	наши	партньори	от	гр.	
Плевен).



26

Rotary Club of Gabrovo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotarygabrovo.org
e-mail: club@rotarygabrovo.org

Фасадно осветление на 
храм

Параклис „Св. ВМЧ 
Пантелеймон“

Асамблея знамена 
на вр. Свети Никола

Фасадно	 художествено	 осветление	 на	
храм	 	 „Успение	 Богородично“,	 дарение	 за	
габровци	по	случай	Великден	2005	година.	
Иновативната	 за	 времето	 си	 реализация,	
която	 подчертава	 достолепието	 на	 този	
паметник	на	културата,	е	осъществена	със	
сумата	от	14	400	лв.

Изграден	 беше	 параклис	 „Свети	 ВМЧ	
Пантелеймон“	 към	 МБАЛ	 „Д-р	 Тота	
Венкова“,	открит	и	осветен	от	Търновския	
митрополит	в	присъствието	на	РК	Габрово.	
Последва	 дарение	 за	 болницата	 -	
медицинска	 техника,	 консумативи	 и	
материали	 на	 стойност	 1	 400	 000	 	 лв.	 с	
помощта	на	шест	Ротари	клуба	от	САЩ.

Началото	 на	 този	 проект	 бе	 поставено	
в	 2011	 година	 с	 поставянето	 на	 морена	 в	
знак	на	дълбока	почит	към	бойците,	взели	
участие	 в	 августовските	 боеве	 1877	 г.	 на	
Шипка.	След	 това	 се	 изгражда	 	 асамблея	
от	 десет	 знамена	на	 страните	 	 участници	
в	 Шипченските	 боеве.	 Проектът	
продължава	своето	развитие.

Ротари	клуб	Габрово	е	регистриран	с	решение	на	Окръжен	съд	от	
22.06.1993	г.	Това	го	прави	един	от	най-старите	клубове	в	България.		
До	2016	г.	са	членували	84	приятели.	Единайсет	членове	на	клуба	са	
носители	на	отличието	Пол	Харис	Фелоу.
Спонсор	на	клуба	е	Ротари	клуб	Пловдив.
Клубът	поддържа	активни	връзки	с	всички	български	клубове,	както	
и	с	клубове	от	САЩ,	Германия,	Австрия,	Гърция,	Русия.		Габровци	са	
спонсори	на	клубовете	 в	Севлиево,	Троян,	Велико	Търново,	Горна	
Оряховица.
Поддържането	на	младежките	програми	на	Ротари	позволява	пълноценно	да	се	поддържа	динамиката	и	добрите	резултати	в	клубната	
дейност.	Обхванати	са	всички	пет	направления	на	Ротари	Интернешънъл.
Ротари	клуб	Габрово	е	първият	измежду	клубовете	в	България	със	свой	собствен	химн,	с	текст	на	Божидар	Стойков	и	композитор	Хари	
Богданов.

Чартиран на 25.03.1995 г., № в РИ 30651 ресторант „Мол Габрово“
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Вторник, 18:00 ч.

Спонсор на: РК Троян, РК Севлиево, РК Горна Оряховица, РК Велико Търново, РАК Габрово, ИАК Габрово

Ротари клуб Габрово
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Rotary Club of Gorna Oriahovitza-Liaskovetz

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotary_club.go@gmail.com

Отличия за млади дарования Изложение конкурс „Младежко 
техническо творчество”

Безспорно	 най-значимият	 проект,	 по	 който	 работи	 РК	 Горна	
Оряховица–Лясковец	 още	 от	 чартирането	 си	 през	 2004	 г.,	 е	
отличаването	на	млади	дарования	от	двете	общини.	В	навечерието	
на	1	юни,	вече	15	години,	ротарианците	стимулират	със	стипендии	
талантливите	 деца	 за	 постиженията	 им	 през	 съответната	 година	
в	 сферите	 на	 науката	 и	 културата.	 За	 този	 период	 са	 отличени	
над	 300	 деца,	 като	 предоставените	 средства	 са	 над	 75	 000	 лева.	
Церемониите	 през	 последните	 години	 се	 провеждат	 в	 Градската	
художествена	 галерия	 „Недялко	 Каранешев”,	 в	 присъствието	 на	
наградените,	техните	учители,	директори,	родители,	представители	
на	местната	власт	и,	разбира	се,	членовете	на	клуба.

Един	 от	 най-новите	 проекти,	 по	 които	 работи	 Ротари	 клуб	
Горна	Оряховица-Лясковец,	е	Изложението-конкурс	„Младежко	
Техническо	Творчество“.	В	третото	му	поредно	издание	през	2018	г.	
участие	взеха	над	310	изложители	от	56	екипа.	Разработките	бяха	
в	областта	на	електрониката,	електротехниката,	мехатрониката,	
софтуера,	машиностроенето	и	други.
В	 залата	 от	 1000	 кв.	 м	 се	 създава	 невероятна	 атмосфера	
за	 контакти	 и	 сътрудничество	 между	 младежите,	
които	 са	 с	 отворени	 очи	 към	 инженерните	 науки. 
Авторитетна	 комисия	 от	 преподаватели	 в	 ТУ	 разпределя	
наградите	 в	 отделните	 категории,	 които	 са	 сериозен	 стимул	 за	
бъдещо	израстване	на	решилите	да	се	посветят	на	техниката.

Петият	 български	 Ротари	 клуб	 е	 учреден	 в	 Горна	 Оряховица	 през	
1937	 година.	 Негов	 президент	 е	 и	 народният	 представител	 Филип	
Махмудиев	 –	 един	 от	 спасителите	 на	 българските	 евреи,	 обявен	 за	
почетен	гражданин	на	Горна	Оряховица	по	предложение	на	местните	
ротарианци.
Чартирането	 на	 възстановения	 РК	 Горна	 Оряховица-Лясковец	
става	 на	 10.12.2004	 г.	 Спонсор	 е	 РК	 Габрово.	 В	 момента	 активните	
членове	са	19,	като	има	и	един	почетен	член.	Петима	са	носителите	
на	 отличието	 „Пол	 Харис“.	 Ротари	 Горна	 Оряховица-Лясковец	 е	
добър	пример	и	за	отвореност	към	дамите.	След	като	чисто	мъжкият	
в	 началото	 си	 клуб	 се	 отвори	 към	 нежния	 пол,	 в	 горнооряховския	
клуб	 бяха	 допуснати	 жени	 и	 те	 вече	 са	 сред	 най-активните	
членове	на	организацията.	През	тази	ротарианска		година	те	дори	са	начело	-	президент	е	Татяна	Сотирова,	а	секретар	–	Милена	Тончева. 
Основната	цел	на	местните	ротарианци	е	да	бъдат	вдъхновители	за	своите	съграждани	в	дела,	които	да	направят	двете	общини	по-добро	място	
за	живот.	Клубът	е	един	добър	пример	за	това,	защото	от	години	е	избрал	за	своя	кауза	подпомагането	на	млади	таланти	от	Горна	Оряховица	и	
Лясковец	–	досега	са	подпомогнати	над	300	млади	дарования	с	над	75	000	лева.	Сред	по-значимите	проекти,	осъществени	от	членовете	му,	са	и	
изграждането	на	многофункционална	детска	площадка;	реновиране	паметниците	на	Никола	Петров	–	първият	българин	световен	шампион,	
Георги	Измирлиев	–	апостол	на	Априлското	въстание,	Елена	Грънчарова	–	видна	възрожденка;	възстановяване	барелефа	на	княз	Батенберг	
на	Александровския	мост	над	р.	Янтра;	участие	в	изграждането	на	параклиса	„Св.	Трисветители“;	спомоществователство	на	книги	за	местната	
история;	финансирането	на	кампании	за	профилактика	на	рака	на	простатата	в	МБАЛ	„СВ.	Иван	Рилски“;	дългогодишно	спонсорство	на	клуб	
по	авиомоделизъм;	както	и	най-новата	инициатива	–	изложението	конкурс	„Младежко	Техническо	Творчество	-	Горна	Оряховица“,	на	което	
се	представят	разработки	на	младежи	в	областта	на	електрониката,	електротехниката,	мехатрониката,	софтуера,	машиностроенето	и	други.

Чартиран на 10.12.2004 г., № в РИ 67178 хотел-ресторант “Тиролия“
Спонсор: РК Габрово
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Горна Оряховица - Лясковец
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Rotary Club of Gotse Delchev

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Проектът	 беше	 осъществен	 през	 2014	 по	 инициатива	 на	 Ротари	
клуб	Гоце	Делчев	и	с	подкрепата	на	общинската	администрация.	
Със	 средствата	 събрани	 от	 РК	 Гоце	 Делчев	 бяха	 извършени	
ремонтни	дейности	на	 	най-важното	кръстовище	в	 града,	което	е	
врата	към	четирите	общини	в	Неврокопско	и	южната	ни	съседка	
Гърция:	 подмяна	 на	 осветлението,	 монтиране	 на	 напоителна	
система,	озеленяване,	зацветяване	и	поставяне	на	светеща	реклама	
на	град	Гоце	Делчев.

e-mail: rotary_gd@abv.bg

Обновяване и ремонт на  
пространството около кръговото 
кръстовище в Гоце Делчев 

Модерна детска площадка в центъра 
на Гоце Делчев

Детската	площадка	бе	изградена	със	средства	събрани	от	РК	Гоце	
Делчев	 на	 традиционната	 коледна	 благотворителна	 вечер,	 и	 с	
помощта	и	даренията	на	местни	бизнесмени.

Клубът	е	създаден	през	2008	по	инициатива	на	Стоил	Караилиев,		
който	 е	 и	 чартър	 президент	 на	 РК	 Гоце	 Делчев.	 	 На	 30.03.2019	
година	 клубът	 ще	 отпразнува	 своя	 10	 годишен	 юбилей.	 През	
годините	 членският	 състав	 на	 клуба	 -	 въпреки	 напускането	 или	
освобождаването	 на	 негови	 членове,	 както	 и	 приемането	 на	 нови	
-	 е	 относително	 постоянен	 -	 22	 души.	 Приятелството	 в	 РК	 Гоце	
Делчев	и	активната	работа	на	клуба,	която	ангажират	и	сплотяват	
членовете	 му.	 Провеждането	 на	 кампании	 като	 “Антидрога”,	
превенция	на	диабета	и	простата	при	мъжете,	отбелязване	на	“Деня	
на	будителите”,	когато	 	ученици	от	местните	училища	участват	в	конкурси	за	стихотворения,	есета,	рисунки	и	др.	на	теми	свързани	с	
празника.”Деня	надетето”.	Oтбелязван	всяка	година,	на	1	юни	с	тържество	за	големите	и	малки	деца,	на	което	се	дава	изява	на	младите	
таланти,	раздават	се	лакомства	и	балони,	коледна	благотворителна	вечер,	почистването	на	екопътеката	от	Гоце	Делчев	до	живописното	
село	Делчево		и	др.	-	превръщат	РК	ГоцеДелчев	в	един	сплотен	и	разпознаваем	от	обществеността	клуб.	През	годините,	при	реализирането	
на	многото	си	проекти,	клубът	работи	активно	с	представителите	на	Общинските	администрации	в	района,	с	директора	на	районната	
болница	“Иван	Скендеров,	с	директорите	на	училищата,	полицията.	Малко	след	чартирането	си	РК	Гоце	Делчев	създава	и	интеракт	клуб,	
който	работи	изключително	активно	и	до	днес.	Клубът	се	гордее	със	своите	младежи,	които	го	представят	достойно	с	многобройните	си	
инициативи	в	полза	на	обществото.

Чартиран на 16.12.2008 г., № в РИ 80993 Хотел – ресторант „Барото“ 
Спонсор: РК Банско - Разлог
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб 

Ротари клуб - Гоце Делчев
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Rotary Club of Dimitrovgrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotarydimitrovgrad@gmail.com 

Дари живот За нашето бъдеще Спорт за нашите деца

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.

Клубът	 закупи	 15	 преносими	
въздухопречистватели	 за	 детските	
градини	в	Димитровград.

Със	 средства	 на	 клуба	 бяха	 закупени	 и	
предоставени	 над	 400	 спортни	 екипи	
и	 тениски	 на	 спортните	 клубове	 в	
Димитровград.

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:
-	Изграждане	 на	 рампа	 за	 инвалиди	 -	 обслужбаща	 районен	 съд	
Димитровград,	 Дирекция	 Бюро	 по	 труда,	 отдел	 „Приходи”	 на	
Община	Димитровград
-	 Дарение	 за	МБАЛ	 „Света	 Екатерина”	 Димитровград	 на	 кувьоз	
„Дрегер“,	родилно	легло	и	фитолампа
-	Изграждане	на	чешма	в	един	от	парковете	в	града
-	Изграждане	на	детска	плащадка
-	Ремонт	на	изложбена	зала	„Асен	Крайшников“
-	Изграждане	на	паметник	на	Апостол	Карамитев	–	общинският	драматичен	театър	носи	името	на	изтъкнатия	български	актьор
-	„За	нашето	бъдеще“	–	закупуване	на	15	броя	въздухопречистватели	за	детските	заведения	в	града	
-	Кампания	„Спорт	за	нашите	деца“	–	закупуване	на	спортни	тениски	и	екипи	за	400	спортуващи	деца	и	ученици	в	12	спортни	клуба
Основни	дарителски	акции	на	клуба	–	Коледен	бал	и	Благотворителен	бал	на	Благовещение	25	Март,	като	стойността	на	даренията	са	
в	размер	около	180	000лв.

Чартиран на 23.11.2001 г., № в РИ 56901 комплекс „Планета Пайнер”
Спонсор: РК Кърджали
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт Димитровград

Ротари клуб Димитровград
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Rotary Club of Dobrich

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

rotarydobrich@gmail.com

Чиста вода за децата Ротариански труд за 
красива градска среда

Природата    
има нужда от нас!   
Ние от нея - повече!!!

РК	Добрич	започна	инициатива	за	снабдяване	
на	 всички	 училища	 в	 града	 с	 пречистващи	
системи	 за	 питейна	 вода.	 Варовитата	 вода	
на	 Добруджа	 и	 дългият	 й	 път	 до	 града	 са	
предпоставка	за	замърсяване,	което	изисква	
грижи.	 С	 помощта	 на	 Фондация	 Ротари,	
децата	 ще	 имат	 по-добра	 вода	 в	 училище,	
където	прекарват	голяма	част	от	времето	си.

Град	Добрич	е	в	процес	на	подновяване	на	
водопроводната	 система,	 което	 утежнява	
значително	живота	на	обществото.	Улиците	
са	 в	 ремонтни	 дейности,	 напрежението	 е	
голямо.	 Ротари	 клуб	 Добрич,	 в	 стремежа	
си	 да	 дава	 пример	 на	 хората,	 осинови	 две	
групи	тротоарни	парапети	в	района	на	две	
училища	 и	 пазара.	 Ротарианският	 труд	 с	
бои	и	четки	в	ръце	придаде	на	остарелите	
над	150	железни	платна	свеж	и	приветлив	
вид	в	синьо	и	жълто	-	цветовете	на	Ротари!	
Благодарение	 на	 доброто	 сътрудничество	
с	 градското	 управление,	 това	 дава	 площ	
и	 	 възможност	 за	 популяризиране	 на	
дейността	и	принципите	на	клуба.

Всяка	година	седмицата	на	гората	е	повод	за	
приятна	разходка	сред	красивата	природа.	
Всяка	година	нови	дръвчета	започват	своя	
живот	на	подбрани	места	благодарение	на	
ротарианци!	В	тези	инициативи	членовете	
на	 клуба	 канят	 свои	 близки,	 приятели	 и	
съмишленици	и	превръщат	доброто	дело	в	
малък	празник.	Децата	са	неразделна	част	
от	него!

Ротари	клуб	Добрич	е	приятелство	с	кауза!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Идеята	 за	 учредяване	 на	 Ротари	 клуб	 в	 Добрич	 възниква	 в	 началото	 на	 1994	 г.	 На	 21	 април	 1995г.	 е	 регистрирано	 сдружение	 с	
нестопанска	цел	„Ротари	клуб	–	Добрич“	и	две	години	по-късно	е	чартиран	от	РИ.	Спонсор	е	РК	Варна.	Сплотил	хора	от	различни	
възрасти	 и	 умения,	 вече	 19	 години	 клубът	 развива	 активна	 дейност	 в	 служба	 на	 обществото.	 Членове	 са	 уважавани	 граждани	 и	
представители	на	различни	професионални	кръгове.	Учредители	и	нови	членове	поддържат	ротарианско	приятелство	и	намират	
радост	 в	 общуването.	Многобройни	 са	 проектите,	 които	 са	 осъществени	 самостоятелно	или	 в	 партньорство.	 Съвместно	 с	Община	
град	Добрич	е	изграден	храм	„Св.	Архангел	Михаил“,	две	спортни	площадки,	организират	се	традиционни	коледни	и	новогодишни	
концерти	„Дарования“.	Проявата	всяка	година	засвидетелства	уважение	към	изявени	в	конкурси	и	състезания	деца,	които	се	събират	
в	 пъстра	 палитра	 от	 таланти	 за	 радост	 на	 хората.	 Ежегоден	 е	 и	 конкурсът	 за	 детска	 рисунка	 в	 памет	 на	 художника	 -	 ротарианец	
Христо	Господинов	-	Печката.	Проявата	е	израз	на	уважение	към	човека,	твореца,	приятеля.	Развитието	на	образованието	е	устойчив	
приоритет	на	клуба.	Знанията,	уменията	и	доброто	възпитание	на	подрастващите	са	фокус	на	работата	на	приятелите.	Затова	тази	
година	клубът	е	посветен	до	голяма	степен	на	основаването	на	Интеракт	и	Ротаракт	клубове	по	младежките	програми	на	Ротари.	И	
двата	клуба	заработиха	с	ентусиазъм	подкрепяни	и	неуморно	направлявани	от	ротарианци!	

Чартиран на 14.06.1997 г., № в РИ 50288 Ресторант Централ, ул.Независимост №4
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: РК Каварна

Ротари клуб Добрич
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Rotary Club of Dupnitza

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: s_balinova@yahoo.com

Кабинет за прием на деца в Спешен 
център Дупница

Урок по родолюбие

Проектът	 включва	 ремонт	 и	 оборудване	 на	 специализирана	 стая	
за	 деца	 в	Спешния	център	 в	Дупница,	 който	 обслужва	6	 общини	
от	 региона	 и	 цели	 приемането	 на	 деца	 при	 нужда	 в	 отделно	
помещение,	 за	 да	 бъдат	 щадени	 от	 травмиращите	 психиката	 им	
общи	 тежки	 случаи,	 както	 и	 за	 да	 получават	 нужното	 внимание,	
диагностика	и	лечение.	Такава	детска	стая	се	обособява	за	първи	
път	 в	 България	 (извън	 частните	 клиники	 и	 специализираните	
болници).

Проектът	 включва	 изготвяне	 и	 отпечатване	 на	 5000	 дипляни	 за	
учениците	от	основните	училища	с	кратка	и	занимателна	история	
на	 Дупница	 със	 заглавие	 „Градът	 от	 Сребърната	 долина“.	 В	
допълнение	за	24	май	бяха	подарени	по	10	портрета	на	български	
будители	 за	 всички	 учебни	 заведения,	 беше	 проведен	 конкурс	
за	 есе	 на	 тема	 „Моят	 роден	 град“.	 Комисия	 от	 експерти	 оцени	
творбите,	 а	ротарианците	осигуриха	много	и	атрактивни	награди	
за	победителите	и	всички	участници.

РК	Дупница	е	първият	клуб	в	Югозападна	България	и	най-активната	
НПО	 на	 територията	 на	 община	 Дупница.	 Всички	 членове	 са	
доказани	професионалисти	и	общественици,	които	заедно	работят	
в	полза	на	местната	общност	и	подпомагат	глобалните	проекти	на	
Ротари	 по	 света	 чрез	 ФР.	 За	 15	 години	 клубът	 реализира	 десетки	
проекти	 в	 унисон	 с	 основните	 цели	 на	 Ротари	 Интернешънъл:	
двукратни	 профилактични	 прегледи	 за	 учениците	 от	 основните	
училища	 в	 общината;	 дарения	 на	 специализирана	 апаратура	
за	 Детско	 отделение	 на	 многопрофилната	 общинска	 болница;	
изготвяне	 и	 отпечатване	 на	 брошура	 с	 указания	 за	 реакция	 при	 различни	 бедствия	 за	 децата	 от	 I-V	 клас;	 спортни	междуучилищни	
състезания	с	цел	насърчаване	на	учениците	да	спортуват	за	здраве;	изграждане	на	две	чешми;	логистика	при	пренасяне	на	дарение	от	
20	000	тома	книги	за	читалищната	библиотека	и	мн.	други.	Спонсорираният	от	местните	ротарианци	Ротаракт	клуб	реализира	много	
проекти	и	инициативи	с	фокус	проблемите	на	младите	хора	от	общината.

Чартиран на 13.04.2001 г., № в РИ 55298 ресторант “Рилена“
Спонсор: РК София
Седмична среща: Четвъртък, 19:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт клуб Дупница

Ротари клуб Дупница
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Rotary Club of Elena

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotary.elena@gmail.com

Да съхраним историята на Елена Ротариански уикенд на лова и 
отмората

Този	проект	има	 за	цел	да	 се	преиздадат	 стари	книги,	 описващи	
историята	 на	 града,	 да	 се	 направят	 паметници	 на	 бележити	
еленчани	и	да	се	по-пуляризира	историята	на	града	като	цяло.	Това	
е	малък	принос	на	ротарианците	в	патриотичното	възпитание	на	
младите	хора.

Много	атрактивен	клубен	проект	е	Ротарианският	уикенд	на	лова	и	
отмората	в	Еленския	балкан.	
Основната	цел	на	инициативата	е	опознаването	и	сприятеляването	
на	РК	Елена	с	членове	на	други	Ротари	клубове.

Денят	11	септември	избраха	еленските	ротарианци	за	официалната	
церемония	 по	 присъединяването	 си	 към	 голямото	 ротарианско	
семейство.	
Членовете	 на	 Ротари	 клуб	 Елена,	 отстоявайки	 принципите	
на	 добронамереност,	 толерантност	 и	 смиреност,	 издигнаха	 и	
затвърдиха	 Ротари	 като	 организация,	 не	 само	 пред	 местната	
общност,	а	и	пред	всички	гости	и	приятели	на	клуба.	Той	успешно	
развива	 обществени	 и	 социални	 дейности,	 насърчава	 и	 изгражда	
както	клубни	лидери	така	и	достойни	граждани	на	град	Елена	и	на	
България.	
Още	 като	 предварителен	 Ротари	 клуб,	 еленчани	 организираха	 за	 броени	 месеци	 няколко	 инициативи.	 В	 навечерието	 на	 Коледа,	 на	
благотворителен	бал	под	мотото	„Децата	на	Елена”,	 събраха	4312	лв.	Парите	предоставиха	на	детските	градини	в	Елена,	Константин,	
Майско,	Беброво,	Палици	и	Каменари.	За	Коледните	празници	еленските	ротарианци	дариха	храни	на	Дома	 за	деца	в	 с.Илаков	рът,	
спонсорираха	изяви	на	детски	състави.

Чартиран на 27.06.2011 г., № в РИ 84009 комплекс “Тихия кът”
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт Елена

Ротари клуб Елена
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Rotary Club of Zlatograd-Nedelino

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotary_zlatograd@mail.bg

Първата	среща	по	повод	учредяването	на	Ротари	Клуб	Златоград	
се	провежда	на	18	януари	2005	година.	Официалното	чартиране	на	
Ротари	Клуб	Златоград	се	състои	на	26.02.2005	година.	Извършва	
се	 с	 голямата	 помощ	 и	 подкрепа	 на	 спонсор	 клуба	 Ротари	 Клуб	
Смолян.	 Първия	 избран	 президент	 на	 Ротари	 Клуб	 Златоград	
е	 Влади	 Гиритлиев	 –	 чартър	 президент.	 	 За	 елект-президент	
е	 избран	 Александър	 Митушев.	 По	 време	 на	 официалното	
честване	по	повод	чартирането	на	клуба,	в	същия	ден	се	открива	
и	паметна	чешма,	изградена	от	Ротари	Клуб	Златоград-Неделино.	
Извършени	 са	 дарения	 за	 закупуване	 на	 синтезатор	 за	 нуждите	 на	 читалището	 в	 гр.	 Неделино,	 закупуване	 на	 апарат	 за	 МБАЛ	
Златоград,	подпомагане	на	нуждаещи	се	деца	в	затруднения,	дарения	за	църквата	в	гр.	Неделино,	дарения	във	връзка	с	наводненията	
в	гр.	Смолян,	ремонт	на	спортна	площадка,	дарение	на	СОУ	„Антим	I”	по	повод	50-годишнина.

Чартиран на 08.02.2005 г., № в РИ 67914 ресторант  ”Александрови къщи”
Спонсор: РК Смолян
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Златоград-Неделино

Спортна площадка на открито Маратон по бързо ходене

Съвместен	 клубен	 проект	 на	 Ротъри	 клуб	 Златоград-Неделино	 и	
Интеракт	 клуб	 Златоград:	Изграждане	 на	 площадка	 със	 спортни	
съоръжения,	чрез	събиране	на	вторични	суровини	за	закупуването	
на	спортните	уреди.

По	 повод	 празник	 на	 град	 Златоград	 –	 21	 ноември,	 отново	 в	
партньорство	 с	 Интеракт	 клуба,	 се	 проведе	 първи	 маратон	 по	
бързо	ходене,	посветен	на	златоградския	войвода	Делю	Хайдутин,	
песента,	 за	 който	 лети	 в	 космоса	 като	 послание	 към	извънземни	
цивилизации.
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Rotary Club of Kavarna

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-kavarna.com
e-mail: kavarna_rotary2005@abv.bg

Спортна площадка на открито  Добро образование за децата

Фитнесът	 на	 открито	 е	 забавно	 и	 полезно	 занимание.	
Построяването	на	спортната	площадка	беше	съвместен	проект	с	
кмета	на	община	Каварна	и	вече	има	множество	почитатели.

Последните	две	години	подкрепяме	децата	изявени	в	определени	
области	 и	 заедно	 с	 фондация	 Миньо	 Балканси	 се	 обучават	 и	 си	
почиват	 в	прекрасната	и	 уютна	обстановка	на	летния	лагер	край	
Стара	Загора.

Създаването	 на	 РК	 Каварна	 става	 със	 спонсор	 РК	 София-Витоша.	
Ротари	 клуб	 Каварна	 развива	 идеята	 за	 служба	 на	 обществото,	
като	основа	на	достойното	начинание.	Членовете	му	се	стремят	да	
създават	познанства	като	възможност	да	бъдат	полезни	и	да	служат.	
В	 клуба	 се	 поддържат	 високи	 етични	 норми	 в	 професионалното	
признание,	 както	 и	 стремежът	 на	 всеки	 ротарианец	 да	 защитава	
името	 на	 своята	 професия	 и	 да	 служи	 на	 общността.	 Ротари	 клуб	
Каварна	 има	 ежегоден	 принос	 към	 Фондация	 Ротари	 и	 вноски	
за	 Полио+.	 В	 клуба	 цари	 невероятна	 приятелска	 атмосфера,	
която	се	развива	с	празници,	екскурзии,	срещи	с	външни	лектори.	Признава	се	значимостта	на	всяко	полезно	мероприятие.	Подкрепя	
се	международното	разбирателство	и	мира	чрез	приятелство.	Един	от	особено	стойностните	проекти	на	клуба	е	този	за	превенция	на	
диабета.	Обхванати	бяха	всички	детски	градини	и	училища	на	общините	Каварна	и	Шабла,	съвместно	с	Асоциацията	за	деца	и	млади	
хора	с	диабет.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Друг	насочен	към	децата	проект	е	този	за	осигуряване	на	по-чиста	вода.	Монтираха	се	системи	за	пречистване	на	водата	в	училищата	на	
гр.	Каварна	и	гр.	Шабла.	Наше	задължени	е	да	ги	поддържаме,	за	да	се	използват	по-дълго.
Инициативата		за	турнира	по	спорни	танци	за	купата	на	РК	Каварна	е	с	8-годишна	история.	Той	се	провеждаше	в	началото	на	всяко	лято,	
като	от	2014/15	година	стана	и	с	международно	участие.

Чартиран на 18.01.2005 г., № в РИ 67674 Каварна ул. България СИТИ ЦЕНТЪР
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Каварна
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Rotary Club of Kazanlak

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotarykazanlak.alle.bg
e-mail: rotary.kazanlak@abv.bg

Велопразник Талантливи деца

Всяка	 година	 Ротари	 клуб	 Казанлък	 през	 пролетта	 реализира	
„Вело	 празник“.	 В	 него	 се	 вкючват	 стотици	 деца	 от	 региона	 със	
своите	родители.	Идеята	 е	денят	да	бъде	превърнат	в	празник	за	
семействата	 и	 повод	 за	 спортуване.	 Събитието	 е	 изключително	
популярно	в	града	на	розите.	

Традиционно	 клубът	 подпомага	 реализацията	 и	 участието	 на	
таланти	 от	 региона	 в	 национални	 и	 международни	 състезания	
и	 фестивали.	 Подпомагат	 се	 младежи	 в	 сферата	 на	 науката	 и	
изкуствата.	За	целта	е	създаден	специален	фонд,	който	се	попълва	
ежегодно.

За	20	години	от	създаването	си	Ротари	клуб	Казанлък	е	неизменна	
част	 от	 живота	 в	 Долината	 на	 розите	 и	 тракийските	 владетели.		
С	 над	 70	 хиляди	 лева	 са	 подпомогнати	 талантливи	 деца	 от	
региона,	които	са	представили	България	на	различни	форуми	на	
5-те	 континента.	 Клубът	 е	 участвал	 в	 реализирането	 на	 редица	
инфраструктурни	и	социални	проекти	в	Казанлък.	Подпомагаме	
отпечатването	 на	 редица	 важни	 за	 града	 книги,	 свързани	 с	
известни	личности.		Клубният	живот	е	изключително	интензивен.	
Протича	 от	 различни	 спортни	 състезания	 до	 организиране	 на	
походи	в	природата.		Ротари	клуб	Казанлък	организира	редица	събития,	чиято	цел	е	родители	и	подрастващи	да	бъдат	информирани	
за	вредите	от	употребата	на	наркотиците,	борба	срещу	навлизането	на	нови	синтетични	наркотици	и	други.

Чартиран на  08.03.1999 г., № в РИ 51812                               ресторант “Казанлък”, пл. “Севтополис”
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Казанлък
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Rotary Club of Karlovo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

 e-mail: donchev_rotary@abv.bg

Паметник на братя 
Георгиеви

Награди “Евлогий и 
Христо Георгиеви”

Бронзов макет на 
Карлово

През	 2010	 година	 РК	 Карлово	 поде	
инициативата	 за	 възкресяване	 паметта	
на	 своите	 именити	 съграждани	 Евлогий	
и	 Христо	 Георгиеви.	 На	 3	 октомври	 2013	
г.	 президентът	 на	 Ротари	 клуб	 Карлово	 -	
Здравко	 Костадинов	 и	 кметът	 на	 община	
Карлово	 -	 Емил	 Кабаиванов	 откриха	
паметника,	 изработен	 от	 скулптора	
Борис	 Борисов	 и	 архитекта	 Пламен	
Цанев.	 	 Почетна	 рота	 от	 61-ва	 стрямска	
механизирана	 бригада	 и	 военният	 духов	
оркестър	участваха	в	церемонията.

През	 2014	 година	 РК	 Карлово	 учредява	
Награди	 “Евлогий	 и	 Христо	 Георгиеви”	 за	
принос	 към	 българското	 общество	 в	 областта	
на	 образованието,	 дарителството	 и	 бизнеса”.	
Целта	е	да	се	насърчи	връщането	на	обществото	
към	 ценностите	 на	 бизнес	 успеха	 по	 почтен	
път,	 доброто	 образование,	 солидарността	 и	
обществената	мисия	и	отговорност.	На	24	май	
2016	 г.	 в	 аулата	 на	 Софийския	 университет	
при	 тържествена	 церемония	 бяха	 връчени	 и	
наградите	на	първите	носители	-	проф.	Минко	
Балкански	 за	 област	 „Образование”,	 сем.	
Софка	и	Жельо	Желеви	за		област	„Достойните	
българи”	и	Васил	Терзиев	за	област	„Бизнес”.

В	 навечерието	 на	 новата	 2019	 година	
РК	 Карлово	 дари	 на	 своите	 съграждани	
бронзов	 3D	 макет,	 представящ	 43	 културно-
исторически	 забележителности	 на	 Карлово,	
сред	които	паметникът	на	Васил	Левски,	двете	
църкви	“Свети	Николай”	и	“Света	Богородица”,	
Куршум	 джамия,	 паметникът	 на	 братята	
Евлоги	и	Христо	Георгиеви,	 читалище	Васил	
Левски	и	др.	
Макетът,	 който	 се	 намира	 на	 обновената	
пешеходна	 улица	 „Водопад“	 е	 дело	 на	
скулптора	Борис	Борисов.

От	създаването	си	на	5	септември	2006	година,	клубът	е	символ	

на	 приятелство	 и	 безкористна	 служба,	 основани	 на	 взаимно	

доверие	 и	 вяра	 в	 добрите	 и	 благородни	 пориви	 и	 стремежи	 у	

човека.	Към	2019	година	клубът	се	състои	от	13	души.	Членството	

в	Ротари	ни	прави	добри	граждани	на	общността,	в	която	живеем,	

и	 е	 възможност	да	дадем	 своя	принос	 за	доброто	възпитание	на	

младите	 хора	 в	 нашата	 община	 и	 в	 страната	 ни.	 С	 проектите,	

които	 реализираме,	 искаме	младите	 да	 осъзнаят	 собствената	 си	

идентичност,	 да	 се	изградят	като	личности	 със	 самочувствие	на	

граждани	на	света.

Чартиран на 05.09.2006 г., № в РИ 73985 ресторант  ” Карлово ”
Спонсор: РК Пирдоп
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Ротари клуб Карлово
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Rotary Club of Karnobat

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Ротари	клуб	Карнобат	е	създаден	заедно	с	новия	български	дистрикт	
2482	от	група	ентусиасти,	водени	от	д-р	Геоги	Колев.	В	основата	на	
дейността	на	Ротари	клуб	Карнобат	стои	популяризирането	на	РИ	
като	световна	организация	от	лидери	професионалисти,	 готови	да	
служат	безкористно	на	обществото.	Чрез	своите	инициативи	клубът	
спомага	 за	 създаване	 на	 безопасна	 среда	 за	 живеене	 и	 спорт,	 за	
запазване	историята	на	града,	мотивация	и	подпомагане	на	изявени	
младежи	в	тяхното	обучение	и	професионална	реализация.

www.karnobat.rotarydistrict2482.org

Историческа книга “Карнобат през 
вековете“

Център за социална интеграция и 
рехабилитация „Св. Ана“

По	идея	на	РК	Карнобат,	научен	колектив	с	ръководител	доцент	
доктор	 Димчо	Момчилов,	 написа	 книга	 за	 историята	 на	 града.	
Книгата	е	луксозно,	черно-бяло	издание	с	отделна	билиографска	
справка.

Трайно	партньорство	между	РК	Карнобат	и	Център	за	социална	
интеграция	и	рехабилитация	„Света	Ана“.		 	 	
Обезопасяване	 на	 детска	 площадка,	 закупуване	 на	 уреди	 за	
децата	със	специални	потребности.

Чартиран на 20.04.2008 г., № в РИ 78873 хотел “Парк”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Сряда, 18:30 ч.

Ротари клуб Карнобат
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Rotary Club of Kozloduy-Augusta

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Град без агресия Не на дрогата Благотворителен 
Коледен бал

“Град	 без	 агресия”	 е	 проект	 с	 основен	
акцент:	 превенция	 на	 насилието	 сред	
децата	и	подрастващите;	конкурс	за	лого	и	
мото	на	кампанията,	поредица	от	обучения	
и	 срещи,	 провеждане	 на	 хепънинг	 и	 ле-
коатлетически	крос	за	Международния	ден	
на	приятелството	на	9	юни.

“Град	 без	 дрога”	 -	 провеждане	 на	
лекоатлетически	крос	и	концерт	на	открито	
на	26	юни,	 	Международният	ден	за	борба	
с	наркоманиите;	конкурс	за	изработване	на	
лого.	Кампанията	е	реализирана	съвместно	
с	 Община	 Козлодуй	 и	 е	 подкрепена	 от	
училищата	на	територията	на	общината.

Ежегодният	 Коледен	 благотворителен	 бал	
е	 част	 от	 инициативите,	 които	 включват	
съфинансиране	 на	 второто	 издание	
на	 почти	 изчезналата	 книга	 „Пътят	 на	
Тридесет	 и	 шести	 пехотен	 козлодуйски	
полк	 през	 войните“,	 както	 и	 влагане	 на	
средствата	 от	 благотворителния	 бал	 за	
социални	домове.

Ротари	 клуб	 Козлодуй-Аугуста	 функционира	 в	 атомната	 столица	 на	 България.	 Поради	 компактната	 градоустройствена	 структура	 и	
професионалната	 свързаност	 членовете	 се	 познават	не	 само	много	 добре	помежду	 си,	 но	и	 от	 значителна	част	 от	населението.	 Те	 са	
лесно	разпознаваеми	и	доста	известни	личности.	Всеки	има	възможност	директно	да	контактува	с	общинските	и	държавните	институции.	
Членовете	на	клуба	участват	в	различни	по	своя	характер	местни	събития.	Налице	са	приятелски	взаимоотношения.	Благотворителността	
при	бедствени	случаи	и	за	хора	в	нужда	е	осъзната	от	всички.	Обръща	се	специално	внимание	на	младото	поколение	чрез	съвместни	
проекти	с	община	Козлодуй	и	училищата.	
Клубната	служба	се	фокусира	върху	засилване	на	приятелството	и	ефективно	функциониране	на	клуба.	Ротари	клуб	Козлодуй-Аугуста	
провежда	активна	политика	на	промотиране	на	социални	и	хуманитарни	послания	и	информационни	кампании,	насочени	към	младото	
поколение.	В	последните	години	клубът	съсредоточава	усилията	си	в	кампании	за	превенция	на	агресията,	насилието	и	дрогата	с	основна	
цел	намаляване	и	преодоляване	на	агресивното	поведение	сред	децата	и	младите	хора.

Чартиран на 07.12.2004 г., № в РИ 67179 Пиано бар (до пицария „La Rocha”)
Спонсор: РК Враца
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Ротари клуб Козлодуй-Аугуста
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www.rotarykardzhali.org
e-mail: secretary@rotarykardzhali.org

Rotary Club of Kardjali

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Училище за млади 
майки ДАР

Орфей - символът на 
клуба

В помощ на деца и 
майки

Проект	на	РK	Кърджали	през	2014-15	година,	
съфинансиран	от	фонда	на	Дистрикт	2482.	
Целта	на	проекта	е	достъп	до	информация,	
чрез	 обучение	 и	 практически	 занятия	 на	
бременните,	 раждане	 и	 отглеждане	 на	
бебето.	 Повишаване	 информираността	 за	
намаляване	 на	 усложнения,	 свързани	 с	
бременността,	 и	 превенция	 на	 карцинома	
на	млечната	жлеза.

През	 ротарианската	 2003-04	 година	
стартира	 проект	 за	 възстановяване	
скулптурата	на	митичния	тракийски	певец	
Орфей	 и	 набиране	 средства	 за	 нейното	
повторно	експониране.	
През	 следващата	 ротарианска	 година,	
ДГ	 Калчо	 Хинов	 преряза	 лентата	 на	
монумента,	 който	 бе	 поставен	на	 входа	на	
град	Кърджали.

Под	мотото	„Да	дадем	живот	на	мечтите,	да	
намалим	детската	смъртност	от	0	до	5	год.”	
през	 ротарианската	 2008-09	 г.	 се	 проведе	
дарителска	 кампания	 на	 РК	 Кърджали	
за	 даряване	 на	 съвременна	 медицинска	
техника	 на	МБАЛ	 „Д-р	 Атанас	Дафовски”.
Заедно	 с	 Ротари	 клуб	 Бурса	 и	 приятелят	
Александър	 Елинов	 се	 осигуриха	 средства	
за	два	кувьоза.

Ротари	 клуб	 Кърджали	 е	 чартиран	 през	 1996	 г.	 Двадесет	 години	
всеотдайна	работа	за	Ротари.	
Водени	 от	 съзнанието,	 че	 светът	 ще	 стане	 по-хубаво	 място	 за	
живеене,	РК	Кърджали	ежегодно	 си	поставя	цели	и	 задачи	в	 тази	
посока.	 Днес	 клубът	 е	 с	 изградени	 традиции	 и	 активно	 участие	 в	
местния	обществен	живот	с	отговорно	отношение	на	членовете	му	
към	всички	планирани	дейностти.
Освен	 благотворителните	 инициативи	 в	 полза	 на	 обществото,	
турнири,	състезания,	семинари	и	обучения,	посещения	на	клубове	
от	страната	и	чужбина,	РК	Кърджали	поставя	акцент	върху	работата	с	ФР,	работата	с	Интеракт	и	Ротаракт	клубовете,	на	които	е	спонсор.	
Важен	приоритет	на	клуба	е	подобряване	публичния	си	имидж	и	подкрепа	дейностите	за	взаимопомощ	между	отделните	членове.	За	
развитието	на	клуба,	членовете	се	стремят	към	одобряване	на	клубната	култура	и	финансова	дисциплина	следвайки	една	основна	цел	–	
разширяване	приятелството	с	други	клубове	от	страната	и	чужбина,	безкористна	служба	в	полза	на	обществото	и	вярност	към	хуманните	
идеи	на	Ротари.

Чартиран на 01.10.1996 г., № в РИ 31884 хотел “Арпезос”
Спонсор: РК Смолян
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Кърджали, Ротаракт клуб Кърджали

Ротари клуб Кърджали
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Rotary Club of Kyustendil

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotary.kn@abv.bg

Деца и диабет в училище.    
Да поговорим за диабета

Залесяване

Ротари	 клуб	 Кюстендил	 подкрепи	 кампанията	 на	 Националната	
асоциация	 на	 деца	 и	 млади	 хора	 с	 диабет	 и	 „Ливеда	 мед	
2000”-	 ”ДЕЦА	 И	 ДИАБЕТ	 В	 УЧИЛИЩЕ.	 ДА	 ПОГОВОРИМ	 ЗА	
ДИАБЕТА”,	която	се	проведе	за	два	дни	на	територията	на	община	
Кюстендил.	Бяха	изследвани	2960	деца	на	възраст	от	1	до	12	клас.	 
Ротари	клуб	Кюстендил	е	един	от	първите	в	страната,	направили	
този	скрининг,	и	с	облекчение	можем	да	кажем,	че	не	беше	открит	
случай	на	диабет	при	тази	кампания.

Клубът	взе	участие	в	националната	кампания	 1	милион	засадени	
дървета	от	доброволци“	през	ноември	2018г.	Засадихме	фиданки	
летен	дъб.

Първата	 среща	 със	 спонсора	РК	София	на	предварителния	клуб	 е		
на	13	март	2002	година	в	ресторант	„Мистрал“	в	гр.	Кюстендил.	В	
последните	години	РК	Кюстендил	се	запазва	в	едно	здраво	ядро	от	
10-12	приятели,	които	са	изградили	доверие	и	взаимност.	В	нашия	
клуб	 има	 петима	 представители	 на	 юридическите	 среди,	 трима	
практикуващи	 лекари,	 двама	 производители	 и	 по	 един	 банкер,	
икономист,	хотелиер	и	ресторантьор,	учител,	предприемач,	търговец	
и	инженер-геолог.	Нотариус	Евгени	Павлов	е	най-	дългогодишният	
член	на	клуба	-	от	неговото	учредяване.	С	последната	ротация	беше	
приет	за	член	и	порасналият	син	на	вече	бивш	ротарианец,	което	
показва	 една	 приемственост	 в	 кюстендилския	 клуб.	 С	 течение	 на	
годините	РК	Кюстендил	се	оказа	и	най-феминизираният	клуб	в	Дистрикта,	което	е	следствие	на	желанието	да	се	разчупи	прекаленото	
мъжко	присъствие.	Сега	имаме	решение	да	насочим	усилията	си	в	приемане	на	повече	мъже	ротарианци	и	да	търсим	баланс,	както	в	
съотношението	мъже-жени,	така	и	в	подмладяването	на	клуба.	
Последните	години	се	наблюдава	огромно	желание	за	членство	от	чужденци,	имащи	имоти	на	територията	на	окръга.	Това	отвори	нови	
врати	за	контакти	на	клуба,	за	срещи	и	приятелства	извън	Дистрикта.	Едно	такова	гостуване	и	участие	имахме	на	ежегодния	пикник	на	
РК	Венеция-Местре	през	октомври	2013	година.	Поканата	беше	на	домакина	на	имението	Джанкарло	Веско,	който	беше	гост	на	бала	
ни	по	повод	10-годишнината	от	чартирането	на	клуба.	Ние	също	провеждахме	ежегоден	пикник	в	края	на	лятото	във	вилата	на	една	от	
чуждестранните	ни	приятелки.	През	последните	5	години	редовно	сме	гости	на	събитията	на	РК	Враня	Сърбия.	Октомври	2017	година	
подписахме	споразумение	за	приятелство	на	техния	рожден	ден	на	клуба.	
Продължават	 добрите	 отношения	 и	 с	 РК	Ним	Сент	Жил	Франция,	 с	 който	 преди	 няколко	 години	 участвахме	 в	 съвместен	 проект	 за	
подпомагане	на	материалната	база	на	МБАЛ	„Н.	Василиев“	гр.	Кюстендил.	

Чартиран на  13.12.2002 г., № в РИ 60624 хотел “Лазур 1”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб Кюстендил
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Rotary Club of Lovetch

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-lovech.com
e-mail: rotary_lovech@abv.bg

Да пазим децата на пътя Животът и делото на хан 
Тервел

Турнир по судоку

20	 светещи	 знака	 са	 поставени	 на	
пешеходни	пътеки	в	Ловеч.	Инициативата	
е	 на	 Ротари	 клуб	 Ловеч,	 а	 стойността	 на	
знаците	 и	 оборудването	 е	 към	 14	 000	
лева.	 Средствата	 са	 събрани	 на	 проведен	
благотворителен	 бал	 “Да	 пазим	 децата	 на	
пътя“.	 Знаците	 са	 монтирани	 най-вече	 на	
пешеходни	пътеки,	в	близост	до	училища.

Проектът	 има	 за	 цел	 да	 систематизира	
факти	 от	живота	 и	 делото	 на	 Кан	 Тервел,	
което	 е	 с	 много	 голямо	 значение	 за	
запазване	 на	 европейската	 цивилизация.	
Клубът	 притежава	 изложба,	 която	 се	
представя	на	различни	места	в	страната	от	
Ротари	клубове	и	институции.

Проектът	 има	 за	 цел	 организиране	 и	
провеждане	 	 на	 национален	 турнир	 по	
СУДОКУ.	 Привличат	 се	 участници	 от	
всички	 възрасти.	 В	 близките	 години	
са	 записали	 имената	 си	 състезатели	
от	 световна	 величина.	 Създадена	 е	
организация	за	разширяване	на	турнира	в	
международен		план.

Ние	сме	група	от	хора,	които	с	живота	и	делото	си	са	свързани	с	
гр.Ловеч.	През	2018	 г.	 отбелязахме	 15	 години	от	чартирането	на	
нашия	клуб.	Нашите	дейности	се	реализират	основно	в	следните	
насоки:
1.	 Поддържане	 на	 културно-историческото	 и	 архитектурно	
наследство.
2.	Подкрепа	на	талантливи	деца.
Това	 е	 свързано	 с	 	 активната	 дейност	 на	 членовете	 на	 клуба	 в	
проекти	 от	 местно	 и	 национално	 значение.	 Поддържаме	 топли	
приятелски	 отношения	 с	 по-голяма	 част	 от	 Ротари	 клубовете	 в	 страната	 и	 имаме	международно	 сътрудничество	 с	 РК	 Гьок	 дере,	
гр.	Бурса	Турция.	Подпомагаме	дейността	им	и	се	радваме	на	приятелска	подкрепа	от	тяхна	страна.	В	резултат	на	нашата	дейност	
са	 изградени	 спортни	 съоръжения,	 проектирани	 са	 мостове,	 възстановени	 са	 исторически	 паметници.	 Реализирани	 са	 филми	 и	
театрални	постановки.	Издадени	са	исторически	книги.	Организирани	са	национални	изложби,	турнири.		Всичко	това	сме	направили	
заедно	в	името	на	един	по-добър	свят.

Чартиран на 27.05.2003 г., № в РИ 62296 ресторант “Драката”
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч.

Ротари клуб Ловеч
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Rotary Club of Lyubimets

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Празник на виното Ротариански тенис турнир

В	Ротари	клуб	Любимец	към	настоящия	момент	членуват	11	души.	
Всички	приятели	са	членове	от	създаването	на	клуба.	
През	годините	клубът	е	осъществил	различни	инициативи	в	полза	
на	жителите	 на	 община	Любимец	 -	 закупуването	 на	 компютърна	
техника	за	училищата	в	града,	модерен	апарат	за	електростимулация	
в	общинската	болница,	изграждането	на	чешми	на	различни	места	
в	града.
През	 последните	 две	 години	 инициативите	 бяха	 насочени	 към	
жените	 и	 децата	 в	 нашето	 населено	 място.	 През	 2017	 година	 с	
набраните	средства	от	Коледния	благотворителен	бал	на	клуба	бяха	извършени	безплатни	прегледи	за	рак	на	гърдата,	а	през	2018	година	
бяха	извършени	прегледи	за	гръбначни	изкривявания	при	децата	от	5	до	12	клас	в	СУ	„Желязко	Терпешев“	гр.	Любимец.	В	традиционни	
вече	се	превърнаха	и	организираните	от	Ротари	клуб		Любимец		„Турнир	по	тенис“	и	празникът	на	виното	„Трифон	Зарезан“.
С	радост	можем	да	отбележим,	че	организираните	инициативи	от	клуба	срещат	изключителна	широка	подкрепа	от	обществеността	в	
града	и	селата	на	общината.	Те	активно	се	включват	както	в	набирането	на	средства,	така	и	в	осъществяването	на	инициативите	ни.
И	през	настоящата	2019	година	основната	инициатива	на	клуба	отново	е	насочена	съм	децата	на	града.	През	месец	април	-	май	ще	бъдат	
извършени	прегледи	на	децата	от	двете	начални	училища	в	града	за	онкологични	заболявания.

Чартиран на 18.03.2010 г., № в РИ 83000 ресторант „Боровете“, бул. „Одрин“
Спонсор: РК Свиленград
Седмична среща: Сряда, 18:00 ч.

Ротари клуб Любимец
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Rotary Club of Mezdra

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotary_mezdra@abv.bg

Чартиран на  20.01.2009 г., № в РИ 81136 pесторант „Родина”
Спонсор: РК Враца
Седмична среща: Вторник, 18:00 ч.

Ротари клуб Мездра

Коледни дръвчета и празнична  
украса

105 кестена по случай 105 години  
Rotary International

В	 навечерието	 на	 Рождество	 Христово	 	 вече	 10	 години	 	 Ротари	
клуб	 Мездра	 подарява	 коледни	 дръвчета	 и	 празнична	 украса	
на	 	 училищата	 и	 детските	 градини	 в	 града,	 както	 и	 на	 детското	
отделение	 в	 общинската	 болница.	 Инициативата	 се	 осъществява	
със	 съдействието	 на	 Държавното	 лесничейство,	 което	 осигурява	
безвъзмездно	красивите	дръвчета.

105	кестена	засади	РК	Мездра	в	новата	пешеходна	алея	на	булевард	
„Ал.	 Стамболийски”	 по	 случай	 105	 години	 от	 създаването	 на	
Ротари.		Верни	на	девиза	„За	безкористна	служба	на	обществото”,	
представителите	на	най-голямата	хуманитарна	организация	в	света	
решиха	 да	направят	нещо	полезно	 за	 родния	 си	 град,	 следвайки	
идеята	на	основателя	Пол	Харис	да	живеем	в	един	по-добър	свят.	
А	какво	по-хубаво	от	това	в	тази	прекрасна	алея	да	има	дръвчета,	
които	ще	я	направят	още	по-приятно	място	за	разходка.

Клуб	 с	 10	 годишна	 история,	 в	 който	 членуват	 амбициозни	 и	
отговорни	 лидери,	 експерти	 в	 своите	 професии,	 готови	 да	 служат	
на	обществото	и	отдават	своите	знания	и	опит	в	името	на	един	по-	
добър	свят.
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Rotary Club of Momchilgrad 

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotaryclub_momchilgrad@abv.bg

Чартиран на 18.11.2001 г., № в РИ 56894  хотелски комплекс “ Маказа”
Спонсор: РК Кърджали
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб Момчилград

Общоградска Чешма  в центъра на 
град Момчилград

Площадка за обучение по безопасност 
на движението

Символ	 на	 основаването	 на	 Ротари	 клуб	 Момчилград	 и	 в	
стилизиран	 вид	 представлява	 логото	 на	 клуба.	 Намира	 се	 на	
централната	улица	на	града	в	непосредсвена	близост	до	четирите	
градски	училища.	Изградена	е	през	2002г.,	а	през	2016/17	година	е	
реновирана	основно.

По	 проект	 от	 2018	 г.,	 със	 средства	 на	 Ротари	 клуб	Момчилград,	
финсансиране	 от	Фондация	Ротари	и	партньорството	на	Община	
Момчилград,	 училищата	 в	 града	 и	 РК	 Кърджали,	 бе	 изградена	
площадка	за	обучение	по	безопасност	на	движението		за	ползване	
от	четири	училища	и	три	детски	градини.

Ротари	клуб	Момчилград	е	чартиран	18.11.2001	г	със		спонсор	клуб	
РК	 Кърджали	 след	 много	 усилия	 от	 ротарианците-основатели		
и	 	 чартър-президента	 Гюнай	 Мехмед,	 носител	 на	 значката	 Пол	
Харис.	Веднага	след	чартирането	на	клуба,	със	средства	на	неговите	
членове,	в	центъра	на	град	Момчилград	е	изградена	чешма.	По	стар	
родопски	обичай,	чешма	 се	изгражда,	когато	искаш	нещо	да	бъде	
запомнено	от	хората	и	за	поколения	напред.	Тази	чешма	отбелязва	
началото	на	Ротари	идеята	в	Момчилград.
В	 началото	 на	 2019	 г.	 Ротари	 клуб	 Момчилград	 има	 14	 редовни	
членове	и	4	поканени	нови	членове,	които	предстои	да	бъдат	приети.	
За	 17	 години	в	Ротари	клуб	Момчилград	 се	родиха	и	осъществиха	
доста	инициативи,	основно	за	образованието	и	здравеопазването	на	
децата,	както	и	за	облагородяване	на	градската	среда.	Подпомагане	на	отличили	се	и	социално	неравностойни	ученици.	Организиране	
на	спортни	мероприятия	и	турнири	под	патронажа	на	клуба.	През	2014/15	година	е	закупена	е	нова	медицинска	апаратура	за	акушеро	
гинеколочното	отделение	в	МБАЛ	„Д-р	Сергей	Румянцев”	в	града.	Финансирано	бе	изследване	за	диабет	на	всички	деца	от	детски	градини	
и	училища	на	територията	на	община	Момчилград	и	за	превенция	на	деца	и	млади	хора	от	заболяването.	Бяха	изследвани	1475	деца.	
Дарени	бяха	глюкомери	и	тест-ленти	на	всички	училища	и	детски	градини.
Клубът	е	осъществявал	и	продължава	да	организира	клубни	мероприятия	за	сплотяване	на	членовете	и	техните	семейства,	както	и	срещи	
с	изявени	личности	и	творци.	Стана	традиция,	вече	няколко	години,	ротарианската	година	да	бъде	закривана	на	съвместни	тържества	
между	ротари	клубовете	от	зоната-Кърджали,	Смолян,	Златоград,	Момчилград.	Клубът	поддържа	връзки	с	Ротари	клубовете	от	страната	
и	побратимени	клубове	от	чужбина-Турция,	Гърция	и	Македония,	чрез	организиране	на	взаимни	посещения	и	участие	в	годишнините	
и		благотворителни	инициативи	на	тези	клубове.	През	годините	членове	на	Ротари	клуб	Момчилград	взеха	участие	и	на	конгресите	на	
Ротари	Интернешънал,	провеждани	в	Португалия,	Австралия,	Корея	и	Канада.	
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Rotary Club of Montana

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rumen.tsenov@gmail.com

Спонсор на: Ротари клуб Берковица

Електрическо родилно легло и 
реанимационна маса

Нови детски площадки в Монтана

Проектът	включва	осигуряване	на	електрическо	родилно	легло	и	
реанимационна	маса	по	последните	стандарти	в	АГ	отделението	на	
болницата	в	Монтана.	Дарението	на	стойност	15	000	лв.	е	част	от	
инициативите	на	Ротари,	които	в	национален	план	са	фокусирани	
върху	 грижата	 за	 майчиното	 и	 детско	 здраве.	 Новото	 родилно	
легло	е	многофункционално,	като	освен	за	раждане	в	зала	то	може	
да	бъде	използвано	за	транспортиране	и	реанимация	на	родилки.

Съоръженията	за	игра	и	забавления	на	хлапетата	са	в	парка	край	
черквата	 “Св.	 св.	 Кирил	 и	 Методий”,	 известен	 като	 Попската	
градина,	в	Слънчевата	градина	и	в	ж.к.	“Младост-1”.	Инвестирани	
70	100	лева.	В	изграждането	на	част	от	съоръженията	се	включи	и	
РК	Монтана,	който	организира	благотворителен	бал	за	събиране	на	
средства	под	мотото	“Бъди	дар	за	Монтана”.

В	 Ротари	 клуб	 Монтана	 ние	 споделяме	 помежду	 си	 свои	 идеи,	
обменяме	мисли.	Зараждат	се	приятелства,	които	са	извън	преките	
ни	 професионални	 контакти.	 Сближава	 ни	 общото	 желание	
да	 помогнем	 на	 обществото,	 на	 града	 ни.	 Основният	 девиз	 на	
ротарианството	е	 „Служба	на	обществото“.	Идеята	да	се	помага	от	
хуманни	подбуди	е	стара	колкото	света.	Винаги	е	имало	хора,	които	
искат	да	работят	за	общото	благо.	Днес	Ротари	клуб	Монтана	е	едно	
от	 малкото	 сдружения	 в	 града	 ни,	 които	 продължават	 да	 работят	
в	 тази	 насока.	 Силата	 на	 Ротари	 организацията	 е	 в	 традицията	 и	
затова	винаги	ще	имаме	бъдеще.	През	годините	чрез	нашата	благотворителна	дейност	успяхме	да	подпомогнем	училища,	детски	градини,	
болнични	отделения	в	нашия	град,	построихме	площадки	и	игрища	за	нашите	деца.	Ротари	клуб	Монтана	помага	и	ще	помага	на	Монтана,	
на	нашите	съграждани,	на	местните	институции.

Чартиран на 18.12.2001 г., № в РИ 53881 сладкарница „Огоста”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Монтана
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Rotary Club of Nessebar

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-nessebar.org
e-mail: mandu@abv.bg

Ротариански турнир по 
плажен волейбол 

Безопасно движение “Аз обичам моя клуб, моя 
град и моята Родина”

В	 края	 на	 лятото	 през	 месец	 септември	
ежегодно	 организираме	 турнир	 по	
плажен	 волейбол	 за	 приятели	 от	 други	
ротари	 клубове.	 В	 събитието	 често	
участват	 и	 чуждестранни	 клубове.	 Така	
се	 изграждат	 и	 международни	 връзки	
и	 приятелства,	 съчетани	 с	 активното	
спортуване	за	здраве	и	удоволствие.

На	 специално	 тържество	 съвместно	 със	
служители	 от	 пътна	 полиция	 на	 РПУ	
Несебър	 подарихме	 светлоотразителни	
жилетки	 на	 250	 деца	 от	 3	 и	 4	 класове	 от	
СОУ	 „Л.	 Каравелов”.	 Носейки	 светло-
отразителни	 жилетки	 при	 завръщане	
от	 училище	 или	 игра	 в	 тъмната	 част	 на	
денонощието,	 шофьорите	 забелязват	
децата	отдалече.	Така	увеличаваме	тяхната	
безопасност.

Обявен	 бе	 конкурс	 за	 детска	 рисунка	 “Аз	
обичам	 моя	 град”,	 бяха	 наградени	 децата	
и	 издаден	 съвместно	 с	 Община	 Несебър	
календар	 за	 2017	 година	 с	 рисунките	 на	
децата.
В	 чест	 на	 3	 март	 и	 140	 години	 от	
освобождението	 на	 България,	 съвместно	 с	
Общината	 беше	 организирано	 	 тържество,	
на	 което	 присъстваха	 жители	 и	 гости	 на	
Общината	 облечени	 в	 национални	 носии,	
които	 се	 веселиха	 заедно	 на	 площада.	 На	
тържеството	бяха	раздадени	140	български	
знамена	от	РК	Несебър.

В	Ротари	клуб	Несебър	членуват	19	редовни	и	5	почетни	членове.
Всички	ние	-приятели,	обединени	от	идеите	на	Ротари,	даваме	своя	
принос	в	полза	на	обществото.	Изпълнени	с	надежда	за	сбъдване	
на	нашите	планове,	взаимно	се	вдъхновяваме	за	постигането	им	за	
едно	по-добро	утре	за	всички.

Чартиран на 20.04.2001 г., № в РИ 55356 гр.Несебър ,х-л „Мариета Палас“
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Вторник, 18:00 ч.

Ротари клуб Несебър
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Rotary Club of Nova Zagora

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

 www.rotary-nova.bg
e-mail: rotary_nova@mail.bg

Ротари	клуб	Нова	Загора	 се	 стреми	към	поддържането	и	популяризирането	на	 ротарианските	 традиции	и	ценности	 в	България.	Над	
половината	 от	 състава	 му	 са	 учредители	 на	 клуба.	 Това	 са	 изявени	 лидери	 и	 експерти	 в	 своите	 професии,	 отдадени	 на	 службата	 на	
обществото.
За	развитието	на	клуба	ротарианците	от	Нова	Загора	акцентират	върху	съхраняване	и	обогатяване	на	клубния	живот,	съхранението	и	
развитието	на	клубните	традиции	чрез	организиране	на	срещи	с	изявени	публични	личности,	съвместни	семейни	празници,	екскурзии,	
поддържане	и	развитие	на	отношенията	с	побратимените	клубове,	изпълнение	на	проекти	във	всички	авенюта	на	служба.

Чартиран на 23.04.2002 г., № в РИ 58138 клуб-ресторант „Меркурий”
Спонсор: РК Сливен
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч.

Ротари клуб Нова Загора

Дар за всеки първокласник Президентска стипендия за 
зрелостник отличник

На	 15	 септември	 -	 първият	 ден	 от	 новата	 учебна	 година,	 Ротари	
клуб	 Нова	 Загора	 радва	 всеки	 от	 първолаците	 в	 града	 с	 детска	
книжка	 с	 български	 народни	 приказки.	 Целта	 е	 да	 се	 запознаят	
децата	с	българското	народно	творчество	и	да	бъдат	стимулирани	
при	навлизането	си	в	невероятните	дебри	на	образованието.

Клубът	и	лично	президентът	връчва	премия	на	изявен	зрелостник	
от	 общината.	 Идеята	 е	 за	 подпомагане	 на	 млади	 и	 амбициозни	
хора,	 постигнали	 отлични	 резултати	 в	 средното	 училище	 и	 за	
продължаване	на	обучението	им	във	висши	учебни	заведения.
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Rotary Club of Pazardjik

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-pz.tripod.com
e-mail: rotarypz@gmail.com

През	м.	ноември	1992	г.трима	ентусиасти		-	Николай	Антов,	Михаил	Опълченски	и	Малин	Комсийски	започват	изграждането	на	клуба.	
За	кратко	време	са	привлечени	14	съмишленици.	Когато	членовете	са	вече	25	с	приятелите	от	спонсор	клуба	подадохме	документите	в	
централата	на	Ротари	Интернешънъл.
На	06.12.1994	 год.	 Ротари	 клуб	Пазарджик	 е	 приет	 официално	 за	 член	 на	 Ротари	Интернешанъл	–	 получен	 е	 чартърният	 документ.
Кръстници	на	клуба	стават	Ротари	клуб	Пловдив	и	Ротари	клуб	Кавала.	Пазарджишкият	клуб	е	осмият	в	България,	т.	е.		един	от	първите	и	
това	е	гордост	за	нас	-	ротарианците	и	за	града	ни.	Официалното	празненство	е	проведено	през	януари	1995	год.	в	присъствието	на	Калчо	
Хинов		като	представител	на	Ротари	Интернешънъл.	Чартърният	лист	е	връчен	на	чартиращият	президент	на	клуба	Костадин	Зяпков	от	
Джон	Цифлакос	–	дистрикт	гуверньор	на	Дистрикт	2480.	Това	е	събитието	което	дава	възможност	цялата	общественост	да	разбере,	че	
има	такава	организация	и	в	Пазарджик	и	да	започне	да	проявява	интерес	към	ротарианството.	Дейността	на	клуба	във	всеки	следващ	
период	 е	изпълнена	 с	 достойнство,	 със	 загриженост	 за	проблемите	на	 отделните	 граждани,	на	 	 общината,	на	 страната	ни,	на	цялото	
човечество.	Един	от	многото	проекти,	с	които	сме	особено		горди	е	проектът	компютри	за	Пазарджик.	Осъществен	е	от	2006	до	2009	г.		с	
подкрепата	на	нашия	съгражданин	,	тогава	студент	в		Станфордския		университет	и	Ротарактор,	Ангел	Келчев.	Участници	в	проекта	са	
Ротари	фондацията,	РК	към	Станфордски	университет,	РК	Пало	Алто,	РК	Белвю	САЩ		и		РК	Пазарджик.	Всеки	грант	беше	на	стойност	
25000	долара,	общо	за	четирите	години	100	000	долара.	На	всеки	етап	закупувахме	
по	35	бр.	компютърни	конфигурации	плюс	2	бр.	лаптопа	за	учителите	и	два	видео-	
проектора,	като	с	тях	се	оборудваха	по	2	компютърни	кабинета	в	Математическа		
гимназия,	 в	Езикова	 гимназия,	 в	 	 градската	 	 библиотека,	 в	Гимназия	Аксаков	и	 в	
Гимназия	по	механотехника.

Изграждане на санитарни помещения 
в ОУ „Св.Климент Охридски“  с. Алеко

Възстановяване на часовниковата 
кула

Съвместно	 с	 ротарианци	 от	 Германия	 (Бад	Пирмонт,	 	 Хамелн	 и		
Холц	Минден)		бяха	закупени	печки,	щори	и	мебели	за	класните	
стаи.	За	решаване	на	най-големия	проблем	(външните	тоалетни)	
имаше	 изготвен	 проект	 от	 община	 Пазарджик.	 След	 конкурс		
сключихме	 договор	 с	фирмата,	 предложила	 най-добрата	 оферта	
(на	стойност	90724лв.).	Нашият	клуб	осигури	4000	лева,	а	личните	
дарения	от	ротарианци	са	на	стойност	10825	лева.	(от	които	8000лв	
са	на	паст	президента	Роман	Цветков).	Останалите	средства	бяха	
осигурени	от	партньорите	от	РК	в	Германия	и	Дистриктен	грант.	
Строежът	е	изпълнен	в	груб	вид	и	започват	довършителни	работи.		
Срокът	на	завършване	е	май	2019г.

Кулата	 е	 построена	 през	 1741г.,	 като	 част	 от	 най-големия	 у	 нас	
Куршум	Хан,	издигнат	през	1574	г.	Проектът	за	възстановяване	е	на	
ротарианеца	арх.	Христо	Герасимов.	Макар	че	от	нея	бяха	останали	
само	основите,	по	исторически	данни	и	фотография,	направена	от	
проф.	Иван	Батаклиев,	кулата	бързо	е	изградена	до	първоначалния	
си		вид.	Проектът	е	изпълнен	под	ръководството	на	президент	Нина	
Лискова,	като	стойността	му	е	110	000	лева.	Средствата	са	набавени	
изцяло	от	дарения,	както	от	ротарианци	от	РК	Пазарджик,	така	и	от	
Лайънс	клуб,	Община	Пазарджик	и	съмишленици.	Най	–големите	
дарители	са	ротарианците	Йордан	Бончев,	Трифон	Коев	и	Община	
Пазарджик.

Чартиран на 06.12.1994 г., № в РИ 30479 ресторант „Тракия“
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч.

Ротари клуб Пазарджик

Спонсор на: РК Пазарджик Бесапара, Ротаракт Пазарджик 
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Rotary Club of Pazardzhik-Besapara

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 20.08.2007 г., № в РИ 77009 гранд хотел “Хебър”
Спонсор: РК Пазарджик
Седмична среща: Вторник, 18:30 ч.

Ротари клуб Пазарджик-Бесапара

Народните будители и аз Скрининг на щитовидната жлеза

Проект	„Народните	будители	и	аз”	–	четвърта	поредна	година	това	
е	един	от	най-значимите	проекти	на	клуба,	защото	няма	по-висша	
цел	от	тази	да	възпитаме	нашите	деца	в	дух	на	национална	гордост	и	
родолюбие.	Искрено	се	надяваме,	интересът	към	националните	ни	
величия,	провокиран	от	проведения	проект	„Народните	будители	
и	аз”,	да	е	оставил	в	участниците	чувство	за	национална	гордост	и	
възвърне	традиционната	почит	към	тези	достойни	българи.

Скрининг	на	щитовидната	жлеза	в	детска	и	юношеска	възраст	–	има	
за	цел	да	открие	заболяването	в	ранен	стадий,	за	да	предотврати	
по-нататъшни	 усложнения,	 като	 за	 целта	 осигури	 необходимия	
брой	медикаменти	в	училищата,	както	и	преглед	на	учениците	от	
специалисти	в	областта.

Ротари	 клуб	Пазарджик-Бесапара	 е	 вторият	 Ротари	 клуб	 в	 града.	
Той	се	старае	да	работи	по	устойчиви	и	традиционни	проекти,	като	
с	това	спазва	препоръките	на	Ротари	и	Фондация	Ротари.	Развива	
социални	 и	 обществени	 дейности,	 подпомага	 хора	 с	 увреждания,	
стари	 хора	 и	 деца	 в	 риск.	 Съдейства	 изцяло	 	 на	 РАК	Пазарджик-
Бесапара	 в	 инициативи	 и	мероприятия	 като	 даряване	 на	 дрехи	 и	
храни	на	домове	за	сираци	и	за	стари	хора.	Особено	важна	за	клуба	
е	грамотността	и	работата	с	младите	хора;	включихме	се	в	проекта	
„Час	 по	 бизнес”,	 който	 има	 за	 цел	 ориентиране	 на	 завършващи	
ученици	в	избора	на	професия,	както	и	осигуряване	на	стипендии	на	талантливи	деца.	Клубът	работи	и	по	проекти,	свързани	с	детското	
и	юношеското	здраве.
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Rotary Club of Panagyurishte

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Спонсор: РК Пазарджик
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Ротари клуб Панагюрище

www.rotary-pan.com
e-mail: rotary_pan@mail.bg

Чартиран на  23.11.2001 г., № в РИ 56903 хотел „Каменград”, зала „Ротари”

Спонсор на: Интеракт клуб Панагюрище, Ротаракт клуб Панагюрище 

Откриване на паметник на първия 
българин-ротарианец Събо Николов  

Дарение на исторически музей – 
Панагюрище

През	2005	г.	беше	реализиран	проект	за	построяването	на	паметник	
на	първия	българин-ротарианец	Събо	Николов.	Роден	е	през	1870г.	
в	Панагюрище.	На	 16	 год.	 заминава	 за	 САЩ,	 където	 се	 образова	
и	 създава	 своя	 компания.	 Известен	 е	 със	 своите	 дарителски	
инициативи.	През	1915	г.		Събо	Николов	е	приет	за	член	на	Ротари	
клуб	–	Уорчестър,	САЩ.

Днес,	1	ноември	2018	г.	-	Ден	на	Народните	будители,	Исторически	
музей-Панагюрище	 получи	 много	 ценно	 дарение.	 Ротари	 клуб	
Панагюрище	 с	 настоящ	 президент	 г-н	 Нистор	 Хаинов	 дари	 на	
музейната	 институция	 Фототипно	 издание	 на	 Лондонското	
Четириевангелие	 на	 цар	 Иван	 Александър.	 Дарението	 е	 на	
стойност	 350	 лв.	 Отпечатани	 са	 950	 копия	 на	 този	 скъпоценен	
ръкопис.	Всяко	едно	от	тях	има	уникален	номер	за	разпознаване.	
Изданието,	 дадено	 на	 музея,	 е	 под	 номер	 324.	 Копието,	 е	
изключителна	прецизна	изработка,	с	корица	от	червено	кадифе	
със	 златен	 обков.	 Волята	 на	 дарителя	 е	 уникалният	 препис	 да	
се	 използва	 за	 нуждите	 на	 Исторически	 музей-Панагюрище	 и	
цялата	общественост.	

Основите	 на	 ротарианското	 движение	 в	 Панагюрище	 се	 полагат	
от	група	ентусиасти	през	м.	октомври	1998	г.,	като	Предварителен	
Ротари	клуб	в	зоната	на	Дистрикт	2480.
На	23	ноември	2001	г.	панагюрският	клуб	е	чартиран.	Чартърният	
лист	 тържествено	 е	 връчен	 на	 18	 декември	 2001	 г.,	 лично	 от	
президента	на	Ротари	интернешънъл	–	Ричард	Д.	Кинг	в	резиденция	
„Бояна”.
Ние,	 панагюрските	 ротарианци	 сме	 наследници	 на	 първия	
ротарианец–българин	 Събо	 Николов,	 родом	 от	 Панагюрище.	
Днес	ние	всички	отдаваме	почитта	си	към	него.	Трудолюбието	е	пословично	за	Събо	Николов.	А	съдбата	ни	отрежда	да	бъдем	достойни	
негови	последователи	в	служба	на	обществото.	В	служба	на	обществото	са	и	нашите	устойчиви	проекти	превенция	на	диабета	за	децата	от	
всички	училища	в	община	Панагюрище	и	община	Стрелча	и	превенция	на	заболяванията	на	простата	за	мъже	над	50	години	от	община	
Панагюрище	и	община	Стрелча.

Ротари	е	приятелство!	Да	подадеш	ръка!	Да	си	човеколюбив!	Да	вървиш	начело!	Да	превръщаш	мечтите	в	реалност!	Това	е	минималното,	
за	да	работиш	в	служба	на	обществото.



51

Rotary Club of Petrich

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: dimhar@abv.bg 

Югозападна болница Родилно отделение За децата с увреждания

Оборудване	на	АГ	отделение	в	болницата.	 Закупени	са		кувьоз		за	родилно	отделение,	
лапароскопско	 оборудване	 и	 оловни	
престилки	за	хирургическо	отделение.

Откриване	 Дом	 „Надежда”	 за	 деца	 с	
увреждания	 в	 град	 Петрич	 и	 на	 фитнес	
площадка	на	открито.

Членовете	на	Ротари	клуб	Петрич	са	изключителни	лидери	в	своите	
области,	утвърдени	имена	в	общината,	които	чрез	личния	си	пример	
съдействат	 за	 развитието	 на	 авторитета	 на	 Ротари.	 Чрез	 своята	
безкористна	 служба,	 с	 подкрепата	 на	 приятели,	 симпатизанти	 и	
дарители,	клубът		успя	да	реализира	редица	проекти	в	полза	на	града	
и	общината,	малка	част	от	които	са:	детска	площадка,	волейболна	
площадка,	фитнес	на	открито,	реставрация	на	дома-музей	на	баба	
Ванга,	 осигуряване	 стипендия	 за	 5-годишно	 обучение	 в	 ЮЗУ	 на	
кръгъл	сирак,	подпомагане	на	детски	отбори,		състави,	както	и	Дом	
за	сираци.	За	успешни	проекти	се	считат	също	закупен	кувьоз	за	родилно	отделение	на	Югозападна	болница	в	град	Петрич,	ремонт	и	
закупуване	на	съвременно	медицинско	оборудване	за	АГ	отделение	на	същата	болница,	инсталирането	на	системи	за	пречистване	на	
питейната	вода	в	8	училища	на	територията	на	Община	Петрич,	закупуване	на	дрегер	за	тестване	на	наркотични	вещества	и	дарен	на	РПУ	
Петрич.
Ротари	клуб	Петрич	спонсорира,	подкрепя,	напътства	и	участва	в	съвместни	проекти	с	Итеракт	и	Ротаракт	клубовете	на	град	Петрич,	като	
ги	възпитава	в	лидерство	и	отговорно	гражданско	самосъзнание.
Гордост	за	клуба	е,	че	има	свой	собствен	химн	създаден	от	членовете	на	клуба.

Чартиран на 21.06.2005 г., № в РИ 68940 комплекс “Авалон”
Спонсор: РК Благоевград-Център
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Петрич

Ротари клуб Петрич
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Rotary Club of Pirdop

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

 www.rotary-pirdop.com
e-mail: rotary_pirdop@mail.bg

Ротари парк „Дружба“ Добрият човек сред нас Стрийт фитнес турнир

Първият	 проект	 на	 РК	 Пирдоп	 от	 2005-
2009г.	е	възстановяването	на	градския	парк	
в	 град	Пирдоп.	Изградени	 са	 детски	 кът	 с	
атракции,	 тенис	 игрище	 и	 стрийт	 фитнес	
площадка,	 живописни	 алеи	 и	 кътове	 с	
беседки	 и	 пейки	 за	 почивка.	 Реновиран	 и	
оборудван	 изцяло	 със	 средства	 на	 ротари-
анци,	 паркът	 отваря	 врати	 за	 местната	
общественост.

Ежегодна	 кампания	 на	 РК	 Пирдоп	
„Личност	на	годината	–	добрият	човек	сред	
нас“	от	2006	г.	 за	избор	на	изявен	местен	
гражданин,	 посочен	 от	 обществеността	
на	регион	Средногорие	като	човек,	оказал	
безвъзмездно	помощ	на	нуждаещи	се	хора	
от	 подкрепа.	 Носители	 на	 приза	 стават	
обикновени	 хора:	 осиновители	 на	 деца,	
просветители,	лекари	и	др.

Ежегоден	 спортен	 турнир	 по	 стрийт	
фитнес	 в	 град	Пирдоп	 от	 2014	 г.	 с	 над	 40	
участници	от	цяла	България,	в	категориите	
момчета,	 юноши	 и	 девойки.	 Проектът	 е	
съвместна	 инициатива	 на	 Ротари	 клуба	 с	
ИАК	Пирдоп.	През	2015-2016	ротарианска	
година	 турнирът	 е	 част	 от	 календара	 на	
ротарианските	събития	на	Дистрикт	2482.

РК	Пирдоп	има	десетгодишна	история	и	обединява	предприемачи,	
мениджъри,	експерти,	инженери,	застрахователи,	лекари	и	учители	
от	всички	селища	в	регион	Средногорие	–	Пирдоп,	Златица,	Антон,	
Челопеч,	Чавдар,	Мирково	и	Копривщица.	Клубът	има	реализирани	
проекти	за	над	500	хил.	лв.	собствени	средства	и	изградено	име	на	
уважавана	институция	на	добротворството	в	Средногорския	регион.	
Една	по-широка	равносметка,	отвъд	конкретиката	на	статистиката	
и	цифрите,	отвежда	към	заслужено	самочувствие	и	удовлетворение	
за	 местните	 ротарианци.	 Десетки	 са	 начинанията	 с	 обществен	
характер	в	полза	на	 гражданите	на	общинско,	регионално	и	национално	ниво,	 стотици	са	частните	 случаи	на	материална	и	морална	
подкрепа	на	отделни	граждани,	изпаднали	в	нужда	или	в	безизходица.		РК	Пирдоп	цени	международната	служба	и	приятелството	между	
ротарианци	от	различни	общности.	През	2012	г.	се	побратимява	с	РК	Охрид,	Македония,	а	през	2016	г.	предстои	побратимяването	му	с	
РК	Пирот,	Сърбия.	Грижата	за	младите	поколения	е	важен	приоритет	в	дейността	на	пирдопските	ротарианци.	Клубът	подкрепя	активно	
функционирането	на	3	младежки	клуба	по	ротарианските	програми	„Ротаракт“	и	„Интеракт“.

Чартиран на 11.02.2005 г., № в РИ 67580 ресторант „Градина“ 
Спонсор: РК София-Балкан 
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Спонсор на: РК Пирдоп, Интеракт Клуб Пирдоп, Интеракт Клуб Пирдоп-Златица

Ротари клуб Пирдоп
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Rotary Club of Pleven-Centrum

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-pleven.com
e-mail: rcplevencentrum@gmail.com 

Традиционен тенис 
турнир 

Учебно-тренировъчна 
зала с родилен симулатор

Неонатален 
видеоларингоскоп

Първият	 турнир	 по	 тенис	 на	 корт	 е	
организиран	 през	 2002	 година.	 На	
кортовете	 в	 парк	 „Кайлъка”	 се	 срещат	
ротарианци-тенисисти,	 	 от	 клубовете	 в	
нашия	 дистрикт.	 Благодарение	 на	 този	
турнир	 са	 създадени	 много	 добри	 и	
трайни	 приятелски	 отношения	 между	
състезателите.	
От	 2007	 година	 турнирът	 е	 включен	 в	
календара	на	International	Tennis	Fellowship	
or	Rotarians	(ITFR).

Matching	Grant		(79289)	проектът		“Симулатор	
за	 раждане”	 е	 предназначен	 за	 подобряване,	
а	 майчиното	 и	 детското	 здравеопазване	 в	
нашия	регион.	През	2013	г.	този	MG	проект	е	
завършен	и	това	бе	първият	проект	на	Ротари	
клуб	„Плевен	Центрум”	-	той	беше	реализиран	
в	 Медицински	 университет	 в	 Плевен	 и	
предназначен	 да	 се	 обучават	 студенти	 от	
факултета	“Здравни	грижи”	и	отдел	“Акушерски	
грижи”.	Проектът	се	реализира	от	Ротари	клуб	
“Плевен-Центрум”	със	съдействието	на	нашите	
приятелски	клубове	 -	Ротари	клуб	 “Ростов	на	
Дон”	и	Ротари	клуб	“Крайова	Пробитас”.
Стойността	на	този	проект	е	23000	лева	–	като	
15,000	лева	идват	от	Фондация	Ротари.

Ротари	 клуб	 Плевен-Центрум	 дари	
на	 Клиниката	 по	 неонатология	 при	
УМБАЛ	 „Д-р	 Георги	 Странски”	 в	
Плевен	 видеоларингоскоп	 необходим	
за	 оптимизация	 на	 дишането	 при	
недоносените	 деца.	 Средствата	 за	 този	
апарат	 бяха	 събрани	 в	 рамките	 на	
дарителската	 кампания	 „Да	 помогнем	 за	
първа	глътка	въздух	на	недоносените	деца”	
от	 членовете	 на	 клуба	 и	 техни	 приятели.	
Клиниката	е	първата	у	нас	с	този	апарат.

Ротари	 клуб	 в	 Плевен	 е	 създаден	 през	 1937	 година.	 Президент	
основател	е	Георги	Бакалов.	Заедно	с	другите	клубове	от	дистрикт	
86	 “България”	 попадайки	 под	 забраната	 на	 Закона	 за	 защита	 на	
нацията	 от	 декември	 1940г.	 Ротари	 клуб	 Плевен	 преустановява	
своята	дейност.
Ротарианството	в	Плевен	се	възобновява	в	началото	на	1993	година.	
През	 2014	 Ротари	 Интернешънъл	 възстановява	 датата	 на	
чартирането	на	първия	клуб	-	14	май	1937.
Клубът	 през	 годините	 работи	 по	 проекти	 за	 детското	 и	 майчино	
здраве,	подпомагане	хора	в	неравностойно	положение	и	други	хуманитарни	дейности.	
В	сътрудничество	с	Община	Плевен	е	възстановен	пеещият	часовник,	от	който	звучат	песни	на	нашия	 	съгражданин	Емил	Димитров.	
Нашият	клуб	съдейства	за	съхраняване	на	културно-историческото	наследство	в	Плевен,	като	един	от	примерите	е	възстановяването	на	
външните	стенописи	на	църквата	„Св.	Николай”	в	сътрудничество	с	приятели	от	Ротари	клубовете	в	гр.	Кайзерслаутерн,	Германия.	
Ежегодните	пет	награди	в	 сферата	на	образование,	 култура,	мениджмънт	и	др.	 се	 връчват	на	 граждани	и	организации	от	Плевен,	 за	
тяхната	благородна	и	хуманна	дейност,	на	традиционните	коледни	балове	на	клуба.	
Членовете	на	клуба	са	обединени	от	ротарианския	принцип	„Да	служим	на	обществото”.

Чартиран на 14.05.1937 г., № в РИ 55633 хотел „Ростов”, зала „Арт”  
Спонсор: РК София Витоша
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт клуб Плевен, Интеракт клуб Плевен-Центрум

Ротари клуб Плевен-Центрум
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Rotary Club of Plovdiv

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotaryclubplovdiv.org
e-mail: rotary@rotaryclubplovdiv.org

Спонсор на: Ротаракт клуб Пловдив

Чартиран на 12.05.1992 г., № в РИ 28749 хотел “Марица”, зала “Скай плаза”
Спонсор: РК Кавала, Гърция
Седмична среща: Четвъртък, 18:30 ч.

Ротари клуб Пловдив

25 години РК Пловдив Стипендия “Атанас 
Чаушев”

Най-млад ротарианец

„Ротари	 Клуб	 Пловдив	 отпразнува	
тържествено	своя	25-годишен	юбилей”.

Мая	Чаушева	и	Никола	Кърнолски	връчват	
стипендията	 „Атанас	Чаушев”	на	името	на	
незабравимия	 първи	 президент	 на	 Ротари	
Клуб	Пловдив.

Един	 от	 пионерите	 на	 Ротарианството	 в	
България	Ламбриян	Атанасов	символично	
предава	 ротарианската	 си	 значка	 на	 най-
младия	член	на	клуба	Васил	Шимеров.

РК	Пловдив	e	наследник	на	клуба,	основан	на	20	май	1939	година.	
Съществувал	 е	 само	 три	 години,	 след	 което	 Ротари	 клубовете	 в	
България	са	забранени.	
След	 демократичните	 промени	 -	 1990	 година,	 инициативна	 група	
пловдивчани	започват	дейности	по	възстановявазне	ротарианството	
в	 града,	 водени	 от	 Атанас	Чаушев	 и	 подкрепени	 от	 ротарианци	 от	
Гърция,	Франция	и	Венецуела.	Така	Пловдив	става	градът,	в	който	се	
създава	вторият	Ротари	клуб	в	България.
През	 годините	Ротари	клубът	е	 спонсор	и	помага	в	 създаването	на	
клубове	в	Пазарджик,	Габрово,	Смолян,	Асеновград	и	двата	нови	пловдивски	клуба.	
Веднага	след	чартирането	си	клубът	основава	и	първата	младежката	формация	Ротаракт.	През	1999	г.	от	Ротари	клуба	са	излъчени	първите	
български	дарители	и	носители	на	отличието	„Пол	Харис	Фелоу“:	ротарианците	Петър	Нейчев	и	Константин	Маджаров.
Клубът	е	побратимен	с	Ротари	клубовете:	Кемербургас-Истанбул,	Гьоксу-Истанбул,	Истанбул-Бейоглу.
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Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rc-pi.org
e-mail: rcpi@abv.bg

Rotary Club of Plovdiv-International

Чартиран на 05.01.2018 г., № в РИ 88975 гранд хотел “Рамада”

Седмична среща: сряда, 19:00 часа

Ротари клуб Пловдив-Интернешънъл

БРОЙ до 10 / COUNT to 10 Ръководство на ларингектомирания

„БРОЙ	 ДО	 10“	 /	 COUNT	 TO	 10	 –	 това	 е	 кампания,	 която	 е	
свързана	 и	 насочена	 към	 превенция	 на	 агресията	 и	 насилието	
сред	 подрастващите,	 както	 и	 по	 време	 на	 шофиране.	 Имахме	
удоволствието	 да	 я	 презентираме	 на	 Национален	 стадион	
„Васил	Левски“	–	София,	 през	месец	май	2018г.,	 като	 в	 това	ни	
начинание	 се	 включиха	 и	 атлети.	 Кампанията	 набира	 все	 по-
голяма	популярност.	Граждани	купуват	и	залепят	от	специално	
изработените	 ни	 стикери,	 може	 да	 ги	 срещнете	 в	 повечето	
училища	и	административни	сгради	в	Пловдив.	Имаме	и	уебсайт	
на	кампанията:	https://countto10.bg/

Нашият	 първи	 проект,	 появил	 се	 преди	 официалното	 ни	
чартиране	 е	 „Ръководство	 на	 ларингектомирания“,	 преведен	
и	 публикуван	 в	 мрежата	 на	 български	 и	 английски	 език	 със	
свободен	достъп.

Ротари	 клуб	 Пловдив-Интернешънъл	 е	 4-ти	 клуб	 в	 Града	 под	
тепетата	и	88-ми	подред,	в	списъка	с	чартирани	клубове	в	България.	
Идеята	за	създаването	на	клуба	идва	през	лятото	на	2017-та	година	
от	приятели,	които	въплъщават	ротарианските	принципи	и	устои.	
Клубът	се	състои	от	мъже	и	жени,	на	различна	възраст	и	с	различни	
професии,	като	интересното	е,	че	като	чартър-член	на	клуба	за	първи	
път	в	историята	на	Дистрикт	2482	е	поканен	действащ	ротарактор,	
който	става	член	паралелно	на	Ротари	и	Ротаракт.
Като	 най-млад	 клуб	 в	 Дистрикт	 2482	 България,	 клубът	 се	 стреми	
към	безкористна	служба	към	общността	чрез	всички	свои	проекти,	помага	на	ротаракторите	в	дейността	им,	както	и	се	стреми	да	създава	
контакти	извън	границите	на	дистрикта,	като	за	по-малко	от	година	знамето	ни	стигна	и	до	Австралия.	
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Rotary Club of Plovdiv-Puldin

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-puldin.com
e-mail: secretary@rotary-puldin.com

Народните будители и Аз Ротари парк Пленер по живопис 
“Творецът”

Проектът	 „Народните	 будители	 и	 Аз“,	
иницииран	 от	 дългогодишния	 член	
на	 клуба	 Кирчо	 Атанасов,	 има	 за	 цел	
да	 представи	 на	 младите	 хора	 имената	
и	 дейността	 на	 онези	 български	
възрожденци	и	велики	българи,	които	 са	
оставили	 своя	 отпечатък	 в	 създаването,	
израстването	 и	 просперитета	 на	 нашата	
държава.

От	 2002	 година	 клубът	 се	 грижи	 за	
разрастването	 и	 поддържането	 на	 Ротари	
парка	 в	 града.	 Изградени	 са	 паметник	 на	
основателя	на	РИ	Пол	Харис,	Ротари	чешма,	
сцена	на	 открито.	Тук,	 освен	пловдивските	
ротарианци,	 дръвчета	 засаждат	 и	 гостите	
на	 клубовете	 в	 знак	 на	 ротарианското	
приятелство.

Нашият	 град	 е	 известен	 като	 център	 на	
изкуствата	 и	 място	 за	 вдъхновение	 на	
много	 творци.	 Пленерът	 „Пловдив	 от	
Твореца	 сътворен“	 е	 продължение	 на	
40-годишна	традиция,	събираща	известни	
наши	 и	 чужди	 художници.	 От	 няколко	
години	 в	 проекта	 участват	 млади	 творци	
от	училищата	по	изкуства	в	града.

Ротари	клуб	Пловдив-Пълдин	се	стреми	към	водеща	позиция	сред	
клубовете	 в	 България.	 Членовете	 му	 поддържат	 имиджа	 на	 клуб,	
който	отговаря	напълно	на	изискванията	за	ефективност	на	Ротари	
клубовете	 -	 осъществява	 успешни	 проекти	 за	 служба,	 поддържа	
Фондация	 Ротари,	 развива	 социални	 и	 обществени	 дейности,	
изгражда	 и	 насърчава	 клубни	 лидери	 и	 обслужва	 правилно	
финансите	си.	
През	 2007	 година	 клубът	 номинира	 Наско	 Начев,	 избран	 от	
многонационалния	 Д-2480	 за	 първия	 дистрикт	 гуверньор	 на	
самостоятелния	български	Д-2482.
Клубът	и	поддръжниците	му	издигат	 обществената	 значимост	на	 членството	 в	Ротари	като	 знак	 за	 съпричастност	 към	общите	идеи.	
Ротарианците	от	клуб	Пловдив-Пълдин	подкрепят	и	създават	нови	традиции,	показвайки	активната	си	позиция	и	отговорно	отношение	
към	всички	инициативи	на	организацията	ни.

Чартиран на 27.11.2001 г., № в РИ 56904 хотел “Тримонциум, зала “Пълдин”
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Вторник, 18:30 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Пловдив, Ротаракт клуб Пловдив Пълдин

Ротари клуб Пловдив-Пълдин
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Rotary Club of Plovdiv-Philippopol 

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-pfilippopol.com
e-mail: rotary-pfilippopol@gmail.com

No Stroke Bulgaria Грамотност чрез четене Книга на Ротари 
Филиполол

Глобален	 проект	 „No	 Stroke	 Bulgaria“		
№	 1756342	 с	 партньори	 Дистрикт	 2100	
Италия;	Дистрикт	4310	и	4590	Бразилия;	
Дистрикт	 2482	 България	 и	 Ротари	 клуб	
Истанбул-Йеникьой	 Турция.	 Основна	
цел	 на	 проекта	 „No	 Stroke	 Bulgaria“	 е	 да	
се	 намалят	 случаите	 исхемичен	 мозъчен	
инсулт	 	 чрез	 скрининг	 на	 високорискови	
групи	от	населението.

Ротарианци	 четат	 приказки,	 книжки	 и	
факти	 от	 енциклопедии	 на	 ученици	 за	
повишаване	 на	 интереса	 към	 четенето	
и	 знанието.	 Проектът	 се	 реализира	 от	
2016/2017	г.

В	 СУ	 „Черноризец	 Храбър“	 от	 приятеля	
Неделчо	Неделчев	 с	 подкрепата	 на	 клуба,	
бе	 направена	 книга	 от	 камък	 с	 надписи	
„АБВ“	и	„Ротари	Филипопол“.

Ротари	 клуб	 Пловдив-Филипопол	 е	 създаден	 и	
чартиран	 заедно	 със	 създаването	на	 самостоятелния	
български	 Дистрикт	 2482	 през	 2007	 г.	 Той	 е	
третият	 клуб	 в	 града	 и	 още	 в	 началото	 е	 заложено	
привличането	на	много	млади	хора,	преминали	през	
Ротаракт	 и	 стипендианти	 на	 Ротари.	 Той	 е	 първият	
и	 единствен	 пилотен	 клуб	 по	 програмата	 на	 РИ	 за	
иновативен	 и	 гъвкав	 Ротари	 клуб.	 В	 него	 членуват	
един	 дистрикт	 гуверньор,	 един	 асистент	 дистрикт-
гуверньор	и	много	офицери,	лидери	на	дистриктни	комитети.	В	момента	РК	Пловдив-Филипопол	наброява	21	членове,	от	които	11	са	
жени.	12	членове	от	клуба	са	носители	на		отличието	ПХФ,	а	двама	са	Мейджър	донори.	

Чартиран на 21.08.2007 г., № в РИ 77005 хотел „Холидей ин“
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Вторник, 19.00 ч

Спонсор на: РАК Пловдив-Филипопол, ИАК Пловдив-Филипопол

Ротари клуб Пловдив-Филипопол
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Rotary Club of Pomorie

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotarypomorie.org 
e-mail: yaniskumov@gmail.com

Спонсор на: Ротаракт Поморие

Чартиран на 28.04.2002 г., № в РИ 58209 хотел-ресторант „Зевс”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Понеделник, 19:30 ч.

Ротари клуб Поморие

Сензорна стая за деца 
със СОП в СУ „Ив.Вазов“ 
гр.Поморие 

Коледно барбекю в 
подкрепа проектите на 
Ротари клуб Поморие

Акция „Засади 
дръвче“ 

Ротари	клуб	Поморие	в	партньорство	с	Община	
Поморие	създаде	сензорна	стая	за	нуждите	на	
деца	 със	 СОП.	 Общината	 предостави	 класна	
стая,	а	клубът	достави	и	монтира	необходимите	
съоръжения	 и	 мебели	 за	 стаята.	 В	 рамките	
на	 проекта,	 се	 провеждат	 консултации	 с	 деца	
и	 родители.	 Организирано	 е	 обучение	 на	
учители/възпитатели,	под	формата	на	тренинг,	
който	ще	се	води	от	квалифициран	психолог.	
Целта	е	да	се	постави	акцент	върху	ролята	на	
учителя	като	ментор	в	процеса	на	обучение	на	
деца	 със	 СОП.	Проектът	 е	 на	 стойност	 13000	
лева,	 финансиран	 е	 с	 Дистриктен	 грант	 и	 се	
реализира	в	рамките	на	5	месеца.

Ротари	клуб	Поморие	е	създаден	от	Ротари	клуб	Бургас	през	декември	
2001	 година.	Сега	клубът	наброява	28	члена,	 12	от	членовете	му	 са	
носители	 на	 отличието	 “Пол	Харис	фелоу”,	 двама	 от	 тях	 са	 с	 един	
сапфир	 и	 един	 с	 два	 сапфира.	 В	 годините	 на	 своето	 съществуване	
Ротари	 клуб	 Поморие	 е	 работил	 в	 полза	 на	 местната	 общност	 и	
е	 реализирал	 редица	 проекти	 –	 първият	 от	 които	 е	 изграждане	
на	 двата	 входни	 знака	 на	 град	 Поморие.	 Следващите	 проекти	 са	
насочени	към	подобряване	социалните	и	битови	условия	на	децата	
в	 община	 Поморие.	 Голяма	 част	 от	 проектите	 са	 в	 партньорство	
и	 с	 безрезервната	 подкрепа	 на	 Община	Поморие,	 някои	 от	 тях	 са:	
Ремонти	и	обзавеждане	на	ЦДГ	-	с.	Медово,		компютърна	зала	с	вътрешна	мрежа	в	Общински	детски	комплекс	–	Поморие,	проектиране	и	
изграждане	на	Параклис	”Благовещение	на	Света	Богородица”	в	СУПЦ	–	с.	Бата.	
В	периода	от	2008	до	2012	година	Ротари	клуб	Поморие	реализира	няколко	проекта,	с	които	дари	на	пет	Целодневни	детски	градини	в	
общината	съоръжения	за	игри,	които	включват	-	пързалки,	люлки,	пясъчник,	пейки	и	кожени	топки	за	игра,	игрище	за	футбол	на	малки	
вратички.	Това	са	градините	в	село	Бата,	село	Порой	и	двете	Целодневни	детски	градини	“Детелина”	и	„Веселушко”	в	Поморие.	
От	2013	до	2017	клубът	дари	на	младежите	в	град	Поморие	две	площадки	с	фитнес	уреди	на	открито	–	в	двора	на		ПГ		по	Туризъм	и	в	кв.	
„Свети	Георги“.	Ежегодни	мероприятия	на	Ротари	клуб	Поморие	станаха		„Състезание	по	майсторско	колоездене“	по	случай	деня	на	детето	и	
„Коледно	барбекю“	през	м.	декември	в	подкрепа	на	социалните	проекти	на	Ротари	клуб	Поморие	за	деца	и	възрастни.
Клуба	 е	 реализирал	 четири	 Дистриктни	 проекта	 на	 обща	 стойност	 $40000.	 Инициативите	 на	 клуба	 срещат	 широката	 подкрепа	 на	
Общинските	институции	и	местната	общност.	
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Rotary Club of Popovo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotarypopovo@dir.bg

Спортен комплекс    
„ФИТНЕС на открито“ в Попово

Конкурс      
„Трети март – Поклон и Памет“

Започнахме	 проекта	 с	 изграждане	 на	 първия	 самостоятелен	
уред:	 „комбиниран	 крос	 тренажор,	 уред	 за	 въздушно	 ходене	
и	 велоергометър“,	 на	 стойност	 3500	 лева.	 С	 помощ	 от	 наши	
приятели,	 граждани	 на	 Европейския	 съюз	 живеещи	 тук,	 на	
две	 благотворителни	 разпродажби	 на	 вещи	 необходимите	
средства	бяха	 събрани.	Така,	 	първият	 етап	на	проекта	 	 е	факт:		
Комбинираният	 фитнес	 уред	 в	 зелената	 площ	 пред	 Дома	
на	 културата	 вече	 е	 любимо	 място	 на	 младите.	 Тази	 година	
продължаваме	със	следващия	уред!

Провежда	 се	 ежегодно	 от	 2008	 година	 насам,	 съвместно	 с	
читалище	„Св.	Кирил	и	Методий“	и	Община	Попово.	Участници	
са	учениците	от	всички	училища	в	града	и	общината.	Съгласно	
утвърден	 от	 нас	 регламент,	 конкурсът	 е	 в	 две	 категории	 –	 за	
рисунка	 и	 за	 есе	 в	 различните	 възрастови	 групи	 от	 7	 до	 19	
години.	Наградният	фонд	 /най-вече	 подходящи	книги/	изцяло	
се	 осигурява	 от	 Ротари	 клуб	 Попово.	 Наградените	 рисунки	
се	 представят	 в	 специална	 изложба,	 а	 наградените	 есета	 се	
публикуват	в	местните	медии.

Да	 създадеш	 такова	 престижно	 сдружение,	 каквото	 е	 Ротари	 клуб	
в	 едно	 скромно	 провинциално	 градче	 като	 Попово,	 си	 е	 истинско	
приключение.	Поповските	ротарианци	започнаха	това	приключение	
през	2000	г.	със	спонсорството	на	приятелите	от	Ротари	клуб	Русе.	
След	чартирането	клубът	бързо	се	утвърди	като	една	от	водещите	и	
авторитетни	неправителствени	организации	в	града	и	района.	
Шестимата	 основатели	на	 клуба	 си	даваха	 ясна	 сметка,	 че	 основен	
залог	за	устойчивостта	и	жизнеността	на	клуба	е	поддържането	на	
ротарианския	 дух	 на	 искрено	 приятелство	 между	 членовете,	 а	 не	
самоцелното	покриване	на	престижни	квалификации	„от	началник	
нагоре“.	 Може	 би	 затова,	 въпреки	 трудностите,	 в	 този	 опустошен	
демографски	 и	 икономически	 регион,	 клубът	 продължава	 да	 е	
сплотен	 и	 единен	и	 винаги	 в	 полза	 на	 общността,	 в	 която	живеем.	 Той	 успешно	преодолява	 неизбежната	 смяна	 на	 поколенията,	 за	 да	
продължи	напред	–	шестима	от	общо	19-те	члена	на	клуба	са	приети	през	последните	три	години.	
Клубът	неизменно	присъства	в	живота	на	общността:	започнахме	с		познатия	на	всички	кът	за	отдих	с		чешма	–	сега	важен	акцент	в	центъра	
на	града,	продължаваме	с	различни	проекти	в	здравеопазването,	образованието	и	възпитанието	на	младите	хора,	спорта,	градската	среда.	
Много	от		инициативите	на	клуба	имат	траен,	устойчив	характер	през	годините:	Конкурсът		за	рисунка	и	есе	„Трети	март	–	поклон	и	памет“	
с	учениците	от	всички	училища	на	общината	се	провежда	вече	12	години.	Наградите	за	най-добрите	випускници	на	ПГ	„Христо	Ботев“	се	
раздават	от	7	години.	През	последните	няколко	години	все	по-голяма	популярност	добива	организирания	от	клуба	Конкурс	за	домашни	
вина	и	мезета	в	чест	на	Празника	на	виното	и	любовта	–	той	вече	е	наложен	като	„задължително“	общоградско	празненство.		През	миналата	
година	започнахме	изграждане	на	Спортен	комплекс	„Фитнес	на	открито“:	първият	уред	„комбиниран	крос	тренажор,	въздушно	ходене	и	
велоергометър“	е	вече	факт.	Тази	година	продължаваме	с	нов	спортен	уред.	И	така	нататък		-	нашето	ротарианско	приключение	продължава!

Чартиран на 22.03.2002 г., № в РИ 57787 хотел-ресторант „Попово-ИНН”
Спонсор: РК Русе
Седмична среща: Вторник, 18:00 ч.

Ротари клуб Попово
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Rotary Club of Provadiya

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: dimo_di@yahoo.com

Вода за нашите деца Да спортувам с мама и татко 

Проектът	 предвижда	 монтирането	 на	 четири	 филтриращи	
устройства	в	централното	фоайе	на	всяко	училище.	С	фонтаните	на	
две	нива	се	дава	възможност	за	удобното	и	безопасно	ползване	от	
деца	във	всяка	училищна	възраст.	Обща	цел:	осигуряване	на	чиста	
вода	за	учениците	в	четири	училища	на	гр.	Провадия,	повишаване	
на	информираността	за	ползата	от	пиенето	на	вода,	намаляване	на	
за	закупуване	на	бутилирана	вода	и	на	отпадъците	от	пластмасови	
опаковки,	 както	 и	 разширяване	 на	 познанията	 на	 учениците	 за	
опазване	на	околната	среда.		Популяризиране	името	и	работата	на	
нашия	клуб.

“Да	спортувам	с	с	мама	и	татко”	 -	по	случай	Деня	на	Европа	 -	9	
май	 2018	 година,.	 Ротари	 клуб	 Провадия	 организира	 спортен	
празник	с		участници:		деца,	родители	и	учители	от	ДГ	“Пролет”	и	
ДГ	”Снежанка”	.	Домакин	бе		СУ	“Димитър	Благоев”.

На	23.06.2012	г.	с	церемония	в	ресторант	“Овеч”	в	град	Провадия	в	
присъствието	на	около	сто	души,	настоящи	и	бъдещи	ротарианци,	
техни	приятели	и	 гости	 e	 отбелязано	чартирането	на	Ротари	клуб	
Провадия.	 Клубът	 официално	 е	 приет	 в	 голямото	 семейство	 на	
Ротари	 с	 решение	 на	 Rotary	 International	 от	 05.06.2012	 г.,	 което	
се	 счита	 и	 за	 официалната	 дата	 на	 присъединяването	 на	 клуба	
към	организацията	и	му	 е	 даден	Ротари	 ID	номер	84551.	 Спонсор	
на	клуба	е	РК	Варна-Евксиноград,	чийто	президент	по	това	време	
е	Георги	Георгиев.

Чартиран на 05.06.2012 г., № в РИ 84551 Провадия, офис в сграда на ТПК
Спонсор: РК Варна-Евксиноград
Седмична среща: Сряда, 18:30 ч.

Ротари клуб Провадия
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Rotary Club of Radnevo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: slavova.finans@abv.bg

За добри условия на 
живот

Чиста вода за нашите 
деца

Площадка за стрийт 
фитнес

Със	 съдействието	 на	 Община	 Раднево	
осигурихме	 фотокаталитични	 въздухо-
пречистватели	за	всички	групи	на	детските	
градини	на	територията	на	града	ни.

С	проекта	 си	 „Чиста	 вода	 за	нашите	деца”	
Ротари	 клуб	 Раднево	 	 през	 2019	 г.	 ще	
инсталира	 системи	 за	 пречистване	 на	
питейна	вода		във	всички	ОДЗ	в	гр.	Раднево.

На	25.06.2018	г.		Йордан	Йовчев,	като	наш	
гост,	 официално	 откри	 изградената	 от	
Ротари	клуб	площадка	 за	 стрийт	фитнес	 в	
двора	на	ПГ	„Св.Иван	Рилски”	–	гр.Раднево.	

Обединил	 в	 себе	 си	 професионалните	 умения	 и	 културните	
интереси	 на	 своите	 членове,	 клубът,	 чието	 създаване	 стана	 със	
спонсор	РК	Стара	Загора,	 успешно	служи	на	обществото	на	 град	
Раднево.	
Водени	 от	 целите	 на	 Ротари,	 ежеседмично	 споделяме	 идеи,	
обсъждаме	бъдещи	проекти	или	провеждаме	срещи	с	приятели	от	
други	клубове	с	цел		търсене	на	нови	възможности	за	подобряване	
на	нивото	и	качеството		на	живот	в	нашия	град.	
Реализирането	 на	 нашите	 проекти	 дава	 възможност	 за	
популяризирането	ни	като	хуманитарна	организация	и	постига	съпричастност	у	съгражданите	ни	към	идеите	на	Ротари.		Акцентираме	
върху	проекти,	насочени	към	младото	поколение,	съхраняване	и	развитие	на	клубните	традиции.

Чартиран на 17.05.2005 г., № в РИ 69341 есторант „Аделаида”
Спонсор: РК Стара Загора
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Раднево
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Rotary Club of Razgrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: s_bojanova@yahoo.com

„Двадесет причини да се гордея,   
че съм българин”

Открита спортна площадка

През	 Ротарианската	 2013/2014	 година	 страртирахме	 проект	
„Двадесет	 причини	 да	 се	 гордея,	 че	 съм	 българин”,	 който	 бе	
реализиран	с	помощта	на	приятели	ротарианци	от	град	Варна.	На	
изработените	20	фототабла	бяха	представени	заслужили	българи,	
учени	 от	 различни	 поколения,	 допринесли	 със	 своите	 открития	
за	напредъка	на	човечеството.	В	дните	след	1	ноември	изложбата	
гостува	 последователно	 в	 средните	 училища	 в	 града,	 в	 различни	
организации	и	институции,	като	по	този	начин	стана	достояние	на	
максимален	брой	граждани	и	гости	на	град	Разград.	

По	идея	на	ротарианец	и	с	инициативата	на	Ротари	клуб	Разград,	
красивото	съоръжение	-	открита	спортна	площадка	бе	проектирано	
и	изпълнено	в	кратки	срокове	с	решаващото	съдействие	на	община	
Разград.	Общата	стойност	на	проекта	надхвърли	50	000	лева,	като	
във	финансирането	се	включиха	с	лични	вноски	всички	членове	на	
клуба.	Проектът	е	израз	на	разбирането	ни,	че	можем	и	трябва	да	
променяме	към	по-добро	живота	не	на	отделни	хора,	а	на	общности.

Kъм	1.1.2019г.	в	клуба	членуват	25	души.	Създаден	със	спонсорството	
на	 Ротари	 клуб	 Шумен,	 Ротари	 клуб	 Разград	 бързо	 набира	 сили	
и	 за	 кратко	 време	 се	 оформя	 като	 стойностен	 клуб	 със	 смислен	
клубен	 живот.	 Легитимацията	 пред	 обществеността	 в	 региона	 е	
бърза,	а	изграденият	от	ротарианците	и	дарен	на	общината	фонтан	
радва	 жителите	 на	 града	 и	 неговите	 гости	 със	 своята	 красота,	
хармония	 и	 усещане	 за	 съпричастност.	 Насочихме	 усилията	 си	
към	 дейности,	 съотносими	 към	 ежедневието	 на	 всеки	 един	 наш	
съгражданин.	Пролетното	залесяване	на	зелени	терени	в	чертите	на	
града	 се	 превърна	 в	 традиция,	 към	която	 с	 течение	на	 времето	 се	
присъединиха	не	 само	членовете	на	нашите	 семейства,	но	и	деца,	
ученици,	граждани.
Съществено	внимание	отделяме	на	честването	на	Деня	на	народните	будители,	убедени	че	днес	будителството	има	нови	измерения,	че	
е	необходим	пример	и	следовниците	ще	се	увеличат.	Първата	ни	изява	бе	под	наслов	 	„Ротарианците	и	техните	учители”.	Една	среща	
изпълнена	с	много	емоции,	но	и	с	не	малко	тъга.
В	следващите	години	при	отбелязване	на	Народните	будители	обърнахме	настойчив	поглед	към	младите	хора	–	срещнахме	се	с	изявени	
деца	от	града,	организирахме	екскурзия	за	деца	в	неравностойно	положение	под	наслов	„Есенна	разходка	из	миналото	на	Лудогорието”,	
организирахме	изложба	„Двадесет	причини	да	се	гордея,	че	съм	българин”,	със	студенти	и	млади	учители	посетихме	Двора	на	кирилицата	
в	Плиска.	Изпълнени	с	много	енергия,	уверени	и	целенасочени,	младите	хора	показват	забележителна	креативност.	От	тях	можем	да	
научим	много	и	да	намерим	себе	си	в	прашния	делник.	В	тази	връзка	все	още	сме	длъжници	–	нямаме	изградени		Интеракт	и	Ротаракт,	
но	това	е	и	предизвикателство,	което	предстои.
Носители	на	отличието	Пол	Харис	са	повече	от	1/3	от	членовете	на	клуба,	като	за	2013/2014	сме	отличени	със	специално	знаме	за	клуб	с	
най-много	удостоени	с	този	приз	участници	за	годината.

Чартиран на 29.06.2006 г., № в РИ 73598 хотел ресторант „Лес”
Спонсор: РК Шумен
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Разград
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Rotary Club of Russe

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: presidentruse@rotarydistrict2482.org

Превенция на 
исхемичния инсулт

Дарение за УМБЛ 
„Канев“ – Русе

 „Купи и дари“

Глобалният	проект	№	1756342	е	с	партньори	
Дистрикт	 2100	 Италия;	 Дистрикт	 4310	 и	
4590	Бразилия;	Дистрикт	2482	България	и	
Ротари	клуб	Истанбул-Йеникьой	(Турция).	
Проектът	е	с	обща	стойност	обща	98	858,00	
щатски	долара	и	е	за	закупуване	на	4	броя	
ехографи	 с	 доплер	 и	 електрокардиограф	
на	General	Electric.	Един	от	тях	бе	дарен	на	
УМБАЛ	 „Канев“	 –	 Русе,	 а	 останалите	 три	
на	 лечебни	 заведения	 в	 София,	 Пловдив	
и	 Бургас.	 Апаратурата	 е	 осигурена	 със	
средства	 по	 проекта	 „No	 Stroke	 Bulgaria“.	
Първите	 прегледи	 в	 Русе	 започнаха	 на	
21.12.2018	г.

Координаторът	 на	 дарението	 от	
Англия	 е	 Кристин	 Дагуел	 от	 РК	 Хъл	
(Великобритания).	 Тя	 е	 организирала	
няколко	 английски	 клуба,	 за	 да	 съберат	
хуманитарната	 помощ.	 Дарението	 е	
осъществено	 чрез	 двата	 Ротари	 клуба	
в	 Русе.	 Изпратени	 бяха	 два	 контейнера	
съдържащи	 болнично	 обзавеждане,	
оборудване,	 медицински	 консумативи,	
специализирани	болнични	легла,	матраци,	
тоалетни	столове,	проходилки,	инвалидни	
колички	 и	 техника	 за	 почистване	 на	
стойност	 над	 800	 000	 лева.	 Получената	
хуманитарна	помощ	беше	разпределена	за	
болничните	отделения	според	нуждите	им.

Проектът	е		осъществен	през	м.	декември	
2018	г.	с	активното	съдействие	на	РАК	Русе	
и	ИАК	Русе.	Чрез	него	РК	Русе	помогна	на	
340	семейства.

Ротари	клуб	Русе	е	чартиран	на	04.12.1936	г.	c	президент-основател	
Рене	Арнцен.	През	1941	г.	той	е	закрит	според	Закона	за	защита	на	
нацията.	Възстановен	е	на	31.05.1994	г.	Негов	спонсор	е	РК	София.	
Чартърен	 президент	 на	 Клуба	 е	 доц.	 д-р	 Борис	 Кацаров,	 а	 първи	
секретар	–	инж.	Стоян	Брезовски.	Запазени	са	думите	на	Б.	Кацаров	
при	 учредяването	 на	 Клуба:	 „Ротари	 клуб	 Русе	 възкръсна	 след	
полувековна	 забрана.	 Той	 възражда	 и	 подновява	 ротарианската	
традиция	сред	водещи	личности	в	 града.	Усилията	ни	 са	насочени	
към	 духовно	 издигане	 на	 нашите	 съграждани.	 Възможно	 най-
скоро	те	трябва	да	преодолеят	социалната	апатия,	в	която	ги	тласна	
дългогодишното	 потискане	 на	 гражданската	 предприемчивост.	
Ротари	клуб	Русе	застава	зад	всяка	хуманитарна,	културна	и	делова	
инициатива.	Нашата	цел	и	мечта	е	градът	ни	да	стане	символ	на	европеизма	и	опора	на	Ротари	Интернешънъл	в	региона	на	долния	Дунав.”
Цялата	последваща	история	на	РК	Русе	потвърждава	правотата	на	тази	характеристика.	Клубът	бележи	динамично	развитие	през	годините	
като	спазва	квалификационния	принцип	да	включва	в	своя	състав	изявени	лидери	от	различни	професии	с	утвърден	позитивен	имидж	в	
обществото	и	доказано	желание	за	доброволческа	дейност	с	хуманитарна	насоченост.	При	формирането	на	сегашния	състав	на	РК	Русе	е	
спазен	един	от	основните	ротариански	принципи	–	равнопоставено	представителство	на	различни	професионални	групи.	
Дейностите	на	Клуба	се	развиват	в	общоприетите	5	авенюта	на	служба.	
През	 изтеклите	 25	 години	 РК	 Русе	 е	 осъществил	 десетки	 хуманитарни	 инициативи	 за	 местната	 общност.	 Проектите	 му	 включват	 както	
традиционни	дейности,	придаващи	специфичния	облик	на	РК	Русе,	така	и	нови	изяви,	създадени	в	отговор	на	променящите	се	обществени	
потребности	на	града.
Ротари	клуб	Русе	оперира	с	пълната	ротарианска	конфигурация:	Ротаракт	клуб	Русе,	чартиран	през	м.	ноември	2001	г.;	Интеракт	клуб	Русе,	
чартиран	през	2006	г.;	Inner	Wheel,	чартиран	през	2007	г.

Чартиран на 04.12.1936 г., № в РИ 4067 Хотел „Анна Палас“ – Русе
Спонсор: РК София
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Спонсор на: РК Русе-Дунав, РК Попово, Ротаракт клуб Русе, Интеракт клуб Русе

Ротари клуб Русе
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Rotary Club of Rousse-Dunabe

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.ruse-dunav.club
e-mail: rotaryrusedunav@dir.bg

Реновирани спортни 
салони за училищата

Нова спортна площадка 
за у-ще „Васил Левски“ в 
Кишинев

Традиционно плаване с 
каяци по р. Янтра

През	 годините	 РК	 Русе-Дунав	 	 оборудва	 и	
реновира	7	физкултурни	салона	и	спортни	
площадки	 в	 средни	 училища	 в	 гр.	 Русе.	
Общата	им	стойност	е	над	100	000	лв.

В	 периода	 2017-2019	 година,	 клубът	
реализира	 голям	 проект	 за	 построяване	
на	 нова	 мултифункционална	 спортна	
площадка	 в	 най-голямото	 българско	
училище	 извън	 България.	 Учениците	
от	 лицея	 „Васил	 Левски“	 в	 Кишинев,	 Р.	
Молдова	ще	могат	да	спортуват	при	добри,	
съвременни	условия.

Ежегодно	 клубът	 организира	 Ротарианско	
спускане	 по	 Янтра.	 Плаването	 има	 за	 цел	
да	 обучава	 млади	 хора	 да	 гребат	 с	 каяци	
и	 да	 общуват	 с	 природата.	 Плаването	 е	
и	 добър	 повод	 за	 среща	 на	 Ротарианци	 и	
съмишленици	на	открито	и	в	непринудена	
среда.	

Ротари	клуб	Русе-Дунав	е	чартиран	на	21.12.2004	г.	с	25	членове.	
Спонсор:	 РК	 Русе.	 Към	 момента,	 членският	 състав	 на	 клуба	
наброява	 22	 души.	 Членуват	 хора	 с	 различни	 професии,	 с	
утвърден	 позитивен	 имидж	 в	 обществото.	 В	 своята	 дейност,	
клубът	 се	 е	насочил	към	проекти,	 свързани	с	децата	на	 гр.	Русе	
и	 България.	 През	 годините,	 има	 реализирани	 над	 10	 проекта,	
на	 стойност	 около	 200000	 лв.	 Сред	 тях	 са	 реновирането	 на	 7	
училищни	 спортни	 зали	 и	 съоръжения	 и	 възстановяване	 на	
градска	чешма.	Подпомогнати	са	и	множество	даровити	деца.	В	
момента	и	в	близкото	бъдеще,	клубът	ще	работи	за	подпомагане	на	детските	ясли	в	града.	Знаковите	традиционни	клубни	прояви	са	
ежегодното	плаване	по	река	Янтра	и	Дунавското	барбекю.	

Чартиран на 21.12.2004 г., № в РИ 67296 хотел “Дунав Плаза”
Спонсор: РК Русе
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Русе-Дунав
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Rotary Club of Samokov

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotarysamokov63870@abv.bg

Към	 настоящия	 момент	 членовете	 в	 клуба	 са	 19,	 като	 до	
2-3	 седмици	 ще	 приемем	 още	 един	 член.	 За	 предното	
полугодие	 проведохме	 и	 осъществихме	 много	 събития	 и	
мероприятия,	 насочени	 към	 учениците	 и	 децата	 на	 гр.	 Самоков: 
дарение	 на	 копирни	 машини-принтери,	 многофункционални	
устройства,	 подпомагане	 на	 ученици,	 спечелили	 национални	
награди	 в	 областта	 на	 природоматематическите	 науки. 
Спечелихме	 и	 дистриктен	 гранд	 2018-2019г.	 на	 стойност	 2330	
долара.	Кръстихме	 го	 ,,Уча	 и	 играя,	 с	 технологиите	 всичко	 зная’’,	
насочен	към	технологично	развитие	и	обучение	на	ученици	от	начален	курс	на	обучение	в	ОУ	,,Христо	Максимов’’	Самоков.

Чартиран на 25.11.2003 г., № в РИ 63870 ресторант “Кокошовата къща”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб Самоков
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Rotary Club of Sandanski

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotary.sandanski@abv.bg

Спонсор на: Ротари клуб Сандански

Чартиран на 16.08.2004 г., № в РИ 66275 Интерхотел Сандански
Спонсор: РК София
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Сандански

Кабинет по природни 
науки

Обогатяване на 
книгофонда

Ежегоден детски 
баскетболен турнир

Оборудване	на	кабинет	по	природни	науки	
в	ПГ”Яне	Сандански”гр.	Сандански.

Обогатяване	 книгофонда	 на	 библиотеки	 в	
град	Сандански.

Клубът	 е	 създаден	 със	 спорсорството	на	РК	София.	Членове	 в	Ротари	клуб	Сандански	 са	 уважавани	 граждани	от	 гр.Сандански.	Те	 са	
представители	 на	 различни	 професии,	 организации	 и	 браншове	 в	 бизнеса.	Ние	 сме	 активен	 участник	 в	 обществения	живот	 на	 град	
Сандански	и	съставляващата	община.	През	годините	под	егидата	на	Ротари	са	изпълнени	редица	инициативи	и	проекти	в	общината,	които	
са	оставили	отпечатък	във	визията	на	градското	простанство	и	в	развитието	на	обществените	отношения.	Нашите	инициативи	и	проекти	
са	видни	и	забележителни	-	от	спортни	площадки	и	спортни	мероприятия	до	подкрепа	на	учащи	се	и	училища.	Всяка	година	провеждаме	
детски	баскетболен	турнир	с	участие	на	деца	от	страната	и	чужбина.	Този	турнир	се	провежда	на	спортна	площадка	изградена	от	Ротари	
клуб	 Сандански.	 Подпомагаме	 със	 стипендии	 изявени	 ученици	 в	 неравностойно	 положение,	 ежегодно	 през	 месец	 май.	 Оборудваме	
училищни	кабинети,	подпомагаме	градските	и	училищни	библиотеки.	Ежегодно	провеждаме	Коледни	благотворителни	инициативи,	с	
които	подпомагаме	нашите	проекти	доста	успешно.
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Rotary Club of Svilengrad

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotaryclubsvilengrad.com

Паметник на ген. 
Никола Иванов

“Кръстно знамение” Да изчистим България

По	 повод	 празника	 на	 Свиленград,	 5	
октомври,	 клубът	 реализира	 два	 свои	
проекта,	 свързани	 с	 организираните	
общоградски	 мероприятия.	 В	 първия	
проект	 клубът	 участва	 в	 съфинансирането	
на	 паметника	 на	 генерал	 Никола	 Иванов,	
командир	 на	 Втора	 Българска	 армия,	
освободила	 Свиленград	 от	 турско	 робство	
през	 1912	 г.	 Ротари	 клуб	 пое	 изцяло	
финансирането	на	предварителния	проект	
на	 паметника,	 възлизащо	 на	 3	 000	 лева.	
Освен	това	местните	ротарианци	участваха	
и	 със	 свои	 лични	 парични	 дарения	
във	 финансирането	 изграждането	 на	
паметника.

Ротарианците	 от	 Свиленград	 поднесоха		
венци	 на	 паметника-костница	 на	 връх	
Шейновец	и	на	кръста	„Кръстно	знамение”	
край	 река	Марица.	 Този	 кръст	 е	 изграден	
от	 Ротари	 клуба	 в	 памет	 на	 десетките	
свиленградчани,	 зверски	 изклани	 от	
турския	 аскер	 при	 отстъплението	 му	 от	
Свиленград	през	1913	г.

На	 15.09.2018г.	 	 Ротари	 Клуб	 Свиленград,	
Ротаракт	клуб	Свиленград	и	Интеракт	клуб	
Свиленград	се	включиха	в	кампанията	“Да	
изчистим	България”.

През	1998	г.	Христо	Янев,	Христо	Щерев,	Костадин	Грозев,	Росен	Русев	и	Трифон	Петров	създават	основите	на	Ротари	клуб	Свиленград,	
основавайки	предварителен	Ротари	клуб.	На	3	юни	2001	г.	той	е	официално	чартиран	на	тържествена	церемония	в	ресторант	“Свилена“.	
През	2002	г.,	в	чест	на	90	г.	от	Освобождението	на	Свиленград,	Ротари	клуб	Свиленград	подари	на	града	паметни	плочи	на	първия	кмет	–	
Спас	Разбойников	и	на	Петър	Станчов	–	дал	името	на	града.	Плочите	са	изработени	от	гранит	и	са	поставени	пред	сградата	на	общината.	В	
чест	на	100	г.	от	създаването	на	Ротари	интернешънъл,	на	главната	улица	в	Свиленград	бе	открит	паметен	постамент	със	знака	на	Ротари.	
Събитието	бе	уважено	от	всички	ротарианци,	съграждани	и	гости.
Ежегодно,	 ден	 преди,	 Коледа	 Ротари	 клуб	 Свиленград	 организира	Празник	 на	 виното.	 Участвуват	 производители	 на	 домашно	 вино.	
Комисия	от	 специалисти	в	бранша	прави	оценка	на	вината	и	класиране.	Първите	трима	получават	награди,	като	традиционно	първа	
награда	 е	 100	литрово	 буре	 от	 странджански	дъб.	Близките	 винзаводи	от	Любимец,	Сливен,	Стара	Загора	и	 други,	 участват	 със	 свои	
щандове.	Представители	на	Ротари	клуб	Свиленград	ежегодно	вземат	участие	в	спортни	прояви,	организирани	от	други	Ротари	клубове	
в	 страната.	Най-масово	 се	 участвува	 в	 традиционния	футболен	 турнир	 в	 Хасковските	Минерални	 бани,	 организиран	 от	 Ротари	 клуб	
Димитровград.	Футболният	ни	отбор	се	подкрепя	от	много	приятели	от	клуба	и	съпругите	им.	
През	 2007	 г.	 Община	 Свиленград	 откри	 новоизградения	 общински	 пазар.	 Ротари	 клуб	 взе	 решение,	 и	 със	 свои	 средства	 възстанови	
чешмата	с	тракийката,	която	през	годините	е	символизирала	плодородие	и	трудолюбие.
Ротари	клуб	Свиленград	ежегодно	участва		срещи	с	Ротари	клуб	Одрин.	През	2007	г.	голяма	група	ротарианци	от	Свиленград	и	приятелите	
им	от	Одрин	посетиха	Ефес	и	Троя.
Ротари	клуб	Свиленград	спонсорира	издаването	на	уникалната	стихосбирка	“Песни	за	старо	вино“	на	Ивайло	Балабанов.	Притежатели	
изданието	са	много	ротарианци	от	страната.

Чартиран на 25.05.2001 г., № в РИ 55727 ресторант „Моста“
Спонсор: РК Хасково
Седмична среща: Вторник, 18:00 ч.

Спонсор на: Интеракт Свиленград

Ротари клуб Свиленград
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Rotary Club of Svishtov

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotary-svishtov.eu
e-mail: secretary@rotary-svishtov.eu

Почистване на 
Ротарианската гора

Откриване на ремонти-
раното общежитие

Превенция на гръбнач-
ните изкривявания

Почистване	 на	 Ротарианската	 гора	 –	
местност	„Паметниците“	край	гр.	Свищов.

Кристоф	 Майер	 –	 президент	 на	 РК	
Некертал	 (Neckertal),	 Швейцария	 (2016-
2017)	и	Мариана	Иванова	–	президент	на	РК	
Свищов	 (2014-2015)	 прерязват	 лентата	 на	
откриването	на	ремонтираното	общежитие	
в	 СУПЦ	 „Св.	 Климент	 Охридски“	 с.	 Овча	
могила	–	съвместен	проект	на	РК	Свищов,	
РК	 Некертал	 (Neckertal),	 Швейцария	 и	
РС	 Вюрцбург	 (Würzburg),	 Германия	 –	
10.10.2015г.

Паст	 президентът	на	РК	Свищов	Борислав	
Борисов	 връчва	 благодарствена	 грамота	
на	 д-р	 Момчил	 Иванов,	 който	 осъществи	
безвъзмездно	 всички	 прегледи	 на	 деца	
по	 проекта	 за	 превенция	 на	 гръбначни	
изкривявания.		

Ротари	клуб	Свищов	е	с	утвърдени	традиции,	добре	развита	клубна	
култура,	 отворен	към	иновации	и	нови	партньорства	 с	 клубове	 от	
страната	и	чужбина.	Освен	стремеж	към	по-добра	служба,	клубът	си	
поставя	и	цели	като:	
-	 Задълбочаване	 на	 мрежовото	 партньорство	 с	 Ротари	 клуб	
Александрия,	Румъния.	 	 	 	
-	 Поддържане	 на	 Ротарианската	 гора.	 Тя	 е	 засадена	 по	 повод	
100-годишнината	на	Ротари	и	възстановена	частично	и	разширена	
през	2014/15.	 	 	 	 	 	
-		Подкрепа	на	проекти	на	Ротаракт	и	Интеракт.
Най-значимият	проект	на	РК	Свищов	е	„Да	подобрим	живота	на	децата	от	СУПЦ	„Св.	Климент	Охридски“	с.	Овча	могила“.	Проектът	е	
реализиран	през	периода	2015-2017	г.	на	стойност	100	хил.	евро	с	подкрепата	на	РК	Некертал	(Neckertal),	Швейцария,	РК	Вюрцбург	(Würz-
burg)	Германия,	както	и	на	десет	български	клуба.	
Много	успешен	проект	на	клуба	през	2017-18	година	бе	за	превенция	на	гръбначните	изкривявания	на	деца	от	първи	до	четвърти	клас.	
Проведени	бяха	първични	прегледи	на	над	600	деца	от	град	Свищов	и	за	част	от	тях	бяха	направени	предписания	за	последваща	терапия	
при	специалисти.	
През	2018-19	година	се	предвижда	реализиране	на	три	проекта.	Единият	от	тях	е	за	закупуване	на	инжектор	за	компютърен	томограф	и	
е	на	стойност	13053	USD.	Той	се	съфинансира	чрез	дистриктен	грант	от	Фондация	„Ротари“	и	ще	се	реализира	с	подкрепата	на	община	
Свищов.	Другите	два	проекта	на	клуба	за	2018-19	година	са	Детска	полицейска	академия	(с	подкрепата	на	РУ	на	МВР	и	на	община	Свищов)	
и	Подкрепа	на	талантливи	деца,	каквато	традиционно	се	реализира	от	клуба.

Чартиран на 12.02.1999 г., № в РИ 51718 хотел „IVANOFF”, ул. „Петър Ангелов“ № 15
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Спонсор на: Ротаракт Свищов, Интеракт Свищов 

Ротари клуб Свищов
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Rotary Club of Sevlievo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotarydistrict2482.org/клуб/59/Севлиево
e-mail: RotaryclubSevlievo@gmail.com

Бягство към историята Реставриране на 
Часовниковата кула

Ремонти в МБАЛ “Д-р 
Стойчо Христов”

„Бягство	 към	 историята“	 е	 името	 на	
общия	 проект	 на	 Ротари,	 Интеракт	 и	
Община	Севлиево.	По	идея	на	младежите	
от	 Интеракт	 клуб	 на	 17	 туристически	
обекта	 на	 територията	 на	 общината	 бяха	
поставени	 информационни	 табла	 на	
български,	 английски,	 немски	 и	 руски	
език.	 Целта	 е	 гражданите	 и	 гостите	 на	
Общината	 по	 един	 интересен	 начин	 да	
се	 запознават	 с	 историята	 и	 бележити	 те	
личности	от	нашия	край.

Реставриране	 на	 най	 -	 старата	 сграда	 в	
нашия	 град	 -	 а	 именно	 Часовниковата	
кула.	 Тя	 е	 най-старата	 запазена	
обществена	постройка	в	Севлиево.	Според	
специалистите	 годината,	 изписана	 с	
арабски	 цифри	 над	 входната	 врата,	
съответства	 на	 1779г.	 от	 християнското	
летоброене.

Изграждане	 на	 представителна	 зала	 за	
изписване	на	новородени	и	ремонтираните	
манипулационна	 и	 лекарски	 кабинет	 в	
Педиатричното	 отделение	 на	 МБАЛ	 “Д-р	
Стойчо	Христов”.

РК	Севлиево	е	чартиран	на	30.11.2001	г.	Спонсор	клуб:	РК	Габрово.	
В	годините	той	утвърди	мястото	си	в	живота	на	община	Севлиево	
със	 собствени	 обществени	 и	 благотворителни	 инициативи.	 По	
идея	 и	 със	 средства	 на	 клуба	 е	 отпечатана	 книгата	 „Хоталич	
-	 средновековният	 град-крепост	 край	 Севлиево”	 с	 автор	
откривателя	 на	 археологическия	 обект	 Симеон	 Симеонов,	 а	
целенасочено	 и	 години	 наред	 се	 работи	 за	 популяризирането	
на	 тази	 туристическа	 забележителност.	 Ежегодно	 децата	 от	
началната	степен	на	училищата	в	община	Севлиево	преминават	
контролни	прегледи	за	ранно	откриване	на	очни	и	белодробни	заболявания,	провеждат	турнири	по	стрийтбол	за	деца	и	младежи	
от	Севлиево	и	 региона.	 Ротари	Севлиево	над	 16	 години	осигурява	 стипендии	на	 студенти	 от	 града.	Със	 средства	на	 ротарианци	и	
приятели	се	изградиха	и	подобриха	някои	знакови	за	Общината	обекти	като	Православен	параклис	„Св.	Мина”,	газификация	и	ефектно	
осветление	на	храм	„Света	Троица”	в	гр.	Севлиево,	ефектно	осветление	на	храм	„Св.	Иван	Рилски”	в	с.	Сенник.	Клубът	е	съпричастен	
към	много	от	събитията	в	общината,	като	същевременно	всеки	ротарианец	дава	своята	лепта	за	международните	проекти	на	Ротари	
Интернешънъл.

Чартиран на 30.11.2001 г., № в РИ 56860 хотел “Хелиос”
Спонсор: РК Габрово              
Седмична среща: Понеделник, 19:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Севлиево

Ротари клуб Севлиево
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Rotary Club of Silistra

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: mondraga.ss@gmail.com

Винария Силистра Подкрепа на детския спорт

Формирането	 на	 Ротари	 клуб	 Силистра	 започна	 пред	 2000	 г.,	
но	 чартър	 грамотата	 бе	 получена	 две	 години	 по-късно.	 Клубът	
е	 първи	 по	 рода	 си	 в	 област	 Силистра	 и	 три	 години	 след	 своето	
официализиране	 стана	 спонсор	 на	 втори	 клуб	 в	 Крайдунавска	
Добруджа	 –	 Ротари	 клуб	 Тутракан,	 с	 когото	 осъществява	 общи	
инициативи	в	полза	на	обществото.	РК	Силистра	е	в	партньорство	
с	РК	в	румънския	град	Кълъраш.	През	последните	няколко	години	
клубът	 успешно	 реализира	 програма	 за	 привличане	 на	 млади	 и	
ентусиазирани	 членове	 с	 надежда	 за	 по-успешно	 реализиране	
на	 международни	 грантове.	 За	 пръв	 път	 клубът	 има	 и	 свой	
представител	–	АДГ	за	Зона	13,	в	лицето	на	паст	президента	Николай	Костов.	Средства	за	проектите	си	клубът	набира	предимно	чрез	
благотворителни	балове	в	навечерието	на	Коледа	и	Великден	–	неизменно	от	2005	г.	насам,	като	вече	са	проведени	близо	30.	Отделно	са	
проведени	12	винарии	за	производители	ротарианци	и	4	ротариански	пикника	с	участието	на	ротарианци	от	други	съседни	градове	–	Русе,	
Варна,	Добрич	и	др.		Клубът	е	осъществил,	вкл.	с	участието	на	спонсорирания	от	него	Интеракт	клуб,	проекти	в	хуманитарната	сфера	–	
образование,	култура,	здравеопазване,	спорт	и	социално	дело.	Последните	от	тях:	изграждане	на	детска	площадка	в	един	от	кварталите	на	
града;	монтаж	на	3	еко	чешми	в	две	основни	и	в	едно	средно	училища	в	областния	център,	а	за	други	3	събрани	средства.	В	продължение	
на	повече	от	десет	години,	до	закриването	му,	всяка	година	ротарианците	поддържаха	партньорство	с	Дом	за	деца,	лишени	от	родителски	
грижи,	на	който	закупи	оборудване	за	кухня	през	2010	г.	Сред	последните	проекти	е	и	поставянето	на	светещи	предупредителни	пътни	
знаци.

Чартиран на 22.03.2002 г., № в РИ 57788 зала “Сребърна, хотел „Дръстър“
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Понеделник, 17:30 ч.

Спонсор на: Интеракт Силистра 

Ротари клуб Силистра
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Rotary Club of Sliven

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotary@slivenbg.net    

Изкуството лекува Напред и нагоре Детските игри - огледало 
за нас

Проектът	има	за	цел	да	осигури	възможност	
на	хора	с	умствени	проблеми	да	се	докоснат	
до	 магията	 на	 театъра,	 киното	 и	 танците.	
Изградена	 е	 зала	 за	 осъществяване	 на	
различни,	 социални	и	 културни	 дейности,	
както	и	за	провеждане	на	празници.

Проектът	 включва	 организирането	 на	
ежегодна	 спортна	 проява	 за	 скоростно	
изкачване	 на	 местността	 Хамам	 баир.	
Събитието	 се	 превърна	 в	 спортен	 празник	
за	 учениците	 в	 Града	 на	 стоте	 войводи	
и	 е	 съпроводено	 с	 много	 тържественост,	
награди	и	добро	настроение.

Проектът	е	насочен	към	най-малките	и	има	
за	цел	да	обогати	техния	мироглед	и	насърчи	
любовта	 към	 природата.	 Изградената	
детска	площадка	в	м.	Карандила	осигурява	
възможност	 за	 развлечение	 и	 отдих	 сред	
цветя	и	дървета	както	за	малчуганите,	така	
и	за	техните	придружители.

Ротари	 клуб	 Сливен	 е	 познат	 в	 града	 и	 региона	 като	 доверен	
партньор	 и	 надежден	 приятел	 в	 каузите	 с	 обществено	 значими	
цели.	 Приятелската	 организация	 в	 Града	 под	 сините	 камъни,	
спазваща	 принципите	 на	 Ротари,	 винаги	 се	 е	 стремяла	 да	 бъде	
символ	 на	 етика,	 хуманност	 и	 съпричастност	 към	 проблемите	
на	 голяма	 част	 от	 съгражданите	 си.	 Благодарение	 на	 добрите	
практики	и	опита,	натрупан	в	голямото	семейство	на	Ротари,	клубът	
е	осъществил	проекти,	положително	оценени	и	радушно	приети	от	
хората	 в	 региона.	 При	 осъществяване	 на	 дейността	 си	 клубните	
членове	и	лидери	винаги	се	осланят	на	финансова	прозрачност	и	дисциплина,	насоченост	към	младите	хора,	както	и	към		изграждането	
и	привличането	на	нови	последователи.

Чартиран на 31.03.1999 г., № в РИ 51947 хотелски коплекс “Национал”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: Ротари Клуб Нова Загора

Ротари клуб Сливен
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Rotary Club of Smoljan

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.facebook.com/Rotary.Smolyan
e-mail: rotary.smolyan@mail.bg

Зимен празник на Ротарианците и 
техните семейства, Ротаракт и Интеракт

Компютърна зала 

Този	празник	е	събитието	с	най-масово	участие	в	Дистрикт	2482,	
организирано	 от	 отделен	 клуб.	 Провежда	 се	 в	 к.Пампорово	 от	
2000г.,	 винаги	 през	 м.март	 и	 включва	 състезание	 по	 гигантски	
слалом	 в	 10	 възрастови	 групи,	 както	 и	 отборно	 състезание	 по	
теглене	на	въже.	Празникът	завършва	с	благотворителна	вечеря	и	
награждаване	на	участниците.	Събраните	средства	се	използват	от	
РК	Смолян	за	проекти	за	децата	в	неравностойно	положение.	Целта	
на	празника	е	да	насърчи	приятелството	между	ротарианците,	да	
покаже	спортния	им	дух	и	общите	им	усилия	за	работа	в	полза	на	
обществото.

През	 2017г.	 РК	 Смолян	 реализира	 проект	 „Оборудване	 на	
компютърна	зала	в	ППМГ	„В.Левски“	а	стойност	над	10х.лв.,	като	
привлече	и	много	други	дарители,	с	което	осигури	конкурентни	
условия	на	учениците	по	компютърни	науки	в	училището.

Ротари	 клуб	 Смолян	 е	 един	 от	 първите	 клубове	 в	 България	 след	
възстановяване	 на	 ротарианството	 през	 1991г.,	 който	 доказва	 вече	 25	
години,	че	е	важна	част	от	обществения	живот	в	Смолян	и	региона.	Клубът	
осъществява	 устойчиви	 проекти	 за	 служба,	 насърчава	 приятелството	
в	 клуба	 и	 в	 Дистрикта,	 поддържа	 Фондация	 Ротари,	 развива	 лидери	
на	 надклубно	 ниво.	 РК	 Смолян	 е	 спонсор	 на	 още	 два	 активни	 Ротари	
клуба,	поддържа	младежките	програми	–	има	спонсорирани	Ротаракт	и	
Интеракт	клубове.	Клубът	е	побратимен	с	три	клуба	от	Турция,	Румъния	
и	Русия.
Ротари	клуб	Смолян	работи	активно	по	няколко	направления:	1)социални	
програми	–	подкрепа	на	талантливи	деца	в	неравностойно	социално	положение,	2)	образователни	програми	 -	 ежегодна	студентска	стипендия,	
ежегодна	подкрепа	на	едно	от	училищата	в	града,	3)	проекти	в	сферата	на	здравеопазването	–	за	четвърта	поредна	година	извършва	очни	прегледи	
на	5-годишните	деца,	профилактика	на	социално	значими	заболявания,	4)	международна	дейност	чрез	побратимените	клубове,	5)	с	особена	грижа	
клубът	се	отнася	към	развитието	на	младежките	си	програми	Ротаракт	и	Интеракт,	чрез	развитието	на	младите	поколения	като	достойни	граждани	и	
бъдещи	лидери,	съпричастни	с	обществените	проблеми.
От	2018г.	клубът	подарява		портрети	на	12	български	царе	на	две	училища	в	града	с	цел	запазване	на	родовата	памет	и	обучението	на	децата	по	
българска	история.	РК	Смолян	организира	ежегодни	профилактични	прегледи	на	зрението	на	децата	на	5-годишна	възраст	в	детските	градини	в	
Смолян,	чиято	цел	е	да	се	диагностицират	евентуални	заболявания	в	период,	който	не	е	активно	профилактиран	от	здравната	система,	а	е	важен	за	
предпазване	от	по-нататъшни	усложнения.	Около	20%	от	прегледаните	деца	са	с	отклонения,	което	прави	този	проект	обществено	значим.

Чартиран на 11.11.1994 г., № в РИ 30445 хотел „Кипарис Алфа“
Спонсор: РК Пловдив
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: РК Кърджали, РК Златоград, РАК Смолян, ИАК Смолян

Ротари клуб Смолян
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Rotary Club of Sozopol

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Алея на часовниците Слънчевият часовник в   
ротарианската алея

В	 последните	 три	 години,	 РК	 Созопол	 работи	 за	 създаване	 на	
„Алея	на	часовниците”	на	крайбрежна	улица	в	гр.	Созопол.Целта	
ни	 е	 тази	 алея	 да	 стане	 знаково	място	 в	 града,	 който	 ежегодно	
се	 посещава	 от	 хиляди	 български	 и	 чуждестранни	 туристи.	
Идеята	 ни	 е	 да	 разположим	 различни	 видове	 часовници	 –	 от	
древни	до	съвременни.	За	това	ни	помагат	доказани	майстори	–	
часовникари,	известен	и	 утвърден	български	художник.	За	 сега	
сме	поставили	два	–	 единият	 традиционен,	 а	 другият	 древен	–	
слънчев.	В	процес	сме	на	изграждане	на	трети,	свързан	с	морето	и	
закрилника	на	рибарите	–	Свети	Никола.

Ротари	клуб	Созопол,	създаден	със	спонсорството	на	РК	Бургас,		вече	тринайсет	години	е	в	българското	и	световното	Ротари	общество.
Като	клуб,	териториално	разположен	на	брега	на	Черно	море,	той	е	привлекателен	не	само	като	екип,	но	и	с	възможностите	за	контакти	
с	приятели	извън	страната,	които	посрещаме	непрекъснато.
Клубът	 е	 реализирал	множество	проекти	 -	 образователни,	 професионални,	 хуманитарни.	Всички	 те	 са	насочени	към	нуждите	на	
местната	общност	и	в	нейна	полза.
Популяризира	Ротари	като	организация	сред	младите	хора.	Показателен	факт	е	членството	на	младите	ни	приятели	в	клуба,	заредени	
с	много	желание	за	работа.
Подкрепяме	Фондация	Ротари	чрез	финансови	дарения.
Поддържаме	приятелски	взаимоотношения	с	клубовете	от	страната.
Ротари	клуб	Созопол	работи	неотлъчно	с	местната	власт,	която	е	наш	партньор	в	осъществяването	на	всички	проекти.
Ротари	 Клуб	 Созопол	 изпълнява	 своите	 цели,	 като	 обръща	 внимание	 на	 работата	 с	 новите	 поколения	 и	 издигане	 името	 на	
Ротарианството	в	обществото.

Чартиран на 26.03.2006 г., № в РИ 72416 xотел „Вилла Лист”, гр. Созопол
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Сряда, 18:00 ч.

Ротари клуб Созопол
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Rotary Club of Sofia

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotarysofia.org
e-mail: contact@rotarysofia.org

Профилактика на 
заболявания на 
щитовидната жлеза

Годишни прегледи на 
млечната жлеза

Проект за намаляване на 
жертвите по пътя  
„Дай път на живота“

През	2016	г.	РК	София	започна	устойчивия	
проект	 „Профилактика	 на	 заболяванията	
на	 щитовидната	 жлеза“.	 Клубът	 закупи	
преносим	 ехограф	 и	 осигурява	 високо	
квалифицирани		лекари,		които	извършват	
скрининг	 за	 отклонения	 в	 структурата	
и	 изследване	 на	 хормони	 на	 щитовидна	
жлеза.	 Освен	 ранната	 диагноза,	 проектът	
има	 възпитателно	 значение	 и	 	 приучва	
децата	за	ползата	от	ранна	профилактика	
на	 заболяванията.	 Досега	 са	 прегледани	
над	1000	ученици	и	преподаватели.

През		2012	г.			РК	София	закупи		(съвместно	
с	 клубове	 от	 дистрикти	 във	 Франция	
и	 Испания)	 подвижен	 	 мамограф	 за	
осигуряване	 на	 безплатен	 преглед	 на	
млечната	жлеза,	с	който	се	извършват	по	
над	2500	мамографии	годишно	из	цялата	
страна.	 Досега	 са	 прегледани	 над	 15000	
жени,	главно	в	малки	градчета	и	села.

Идеята	на	устойчивия	проект	„Дай	път	на	живота“	
е	 да	 се	 предотвратяват	 пътнотранспортните	
произшествия	 чрез	 повишаване	 на	 инфор-
мираността	 и	 мотивацията	 на	 ученици	 и	
младежи	за	безопасно,		толерантно	и	неагресивно	
поведение	 по	 	 пътя,	 	 с	 цел	 	 намаляване	 на	
жертвите	 и	 ранените	 по	 улиците	 и	 пътищата.	
В	 проекта	 се	 включиха	 всички	 софийски	
Ротари	 клубове,	 както	 и	 Министерствата	 на	
образованието,	 на	 вътрешните	 работи,	 Съюзът	
на	 българските	 учители,	 Нов	 български	
университет	и	медийните	партньори	БНТ,	БТВ	
и	 Дарик	 Радио.	 Вече	 са	 подготвени	 повече	 от	
100			обучители,	отпечатани	са	листовки	и	други	
материали,	 излъчват	 се	 видеоклипове,	 така	
че	от	тази	есен	да	започне	същинското	масово	
обучение	на	децата	и	младежите.	

Ротари	клуб	София	е	първият	РК	в	България,	създаден	от	16	души	по	инициатива	на	д-р	Н.	П.	Николаев	(клуб	3596	в	РИ).	Забраняван	
два	пъти	–	от	пронацисткото	правителство	(1941	г.)		и	от	комунистическата	власт	(1951	г.),	клубът	възкръсва	през	1991	г.	През	октомври	
2014	г.	президентът	на	РИ	Хуанг	подписва	заместваща	чартърна	грамота,	с	която	за	рождена	дата	на	клуба	РИ		признава	датата	на	
първоначалното	му	основаване.
През	2004/2005	г.	клубът	получи	президентското	признание	на	Президента	на	РИ	Глен	Естес	за	„Развитие	на	членския	състав“.
Сключени	са	споразумения	за	побратимяване	с	клубовете	Legnano	“La	Malpensa”,		Roma	EUR	(Италия);		Saint	Gilles	Camargue,			 	
D	’Eguilles	(Франция);	Белград	(Сърбия).
Между	десетките	изпълнени	проекти	нека	откроим	няколко:	
-	 здравеопазване:	 провеждането	 	 на	 масовата	 ваксинация	 срещу	 полиомиелит	 през	 1994г.	 в	 рамките	 на	 ротарианската	 програма	
„Полио	плюс“		(обхванати	над	500	000	деца);	съвместния	проект	с	РК	Кобленц	за	пълното	преустройство	на	детската	пулмологична	
клиника	в	Александровска	болница.
-	хуманитарни	проекти:	дарението	на	лекотоварен	автомобил	за	приюта	на	отец	Иван	в	Нови	хан;	обзавеждането	на	спортната	зала	на	
Дома	за	слепи	деца	в	София.
-	 образование:	 клубът	 осигурява	 	 две	 ежегодни	 стипендии-награди	 за	 абсолвент	 от	 Фармацевтичния	 факултет	 на	Медицинската	
академия	и	за	магистър	от	Машинния	факултет	на	Техническия	Университет;	развива	проекта	„Планиране	на	устойчиво	бъдеще“	за	
насърчаване	и	развитие	на	ученически	мениджърски	проекти	(съвместно	с	РК	Кицбюел	и	Фондация	Ротари).		
-	Една	от	най-големите	и	обхватни	устойчиви	програми	на	клуба	е	„Култура	и	историческо	наследство“,	един	от	върховете		на	която	беше	
връщането	в	България	на	три	картини	от	Станислав	Доспевски,	три	от	великия	Борис	Георгиев,	пожароизвестителната	инсталация	на	
базиликата	„Света	София“.
	-	За	популяризиране	на	Ротари	клубът	поддържа	постоянна	информационна	витрина		в	подлеза	„Антична	Сердика“	в	центъра	на	София.

Чартиран на 25.5.1933, възст. 1.10.1991, № в РИ 28356  хотел „Арена ди Сердика“
Спонсор: РК Солун
Седмична среща: Понеделник, 12:30 ч.

Спонсор на: РК Враца, Кюстендил, Монтана, Русе, Самоков, Сандански, София-Витоша, София-Сердика, София-Средец, София-Тангра, Червен Бряг 

Ротари клуб София
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Rotary Club of Sofia-Balkan

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotaryclubsofiabalkan.org
e-mail: info@rotaryclubsofiabalkan.org

Спонсор на: Ротари клуб Банкя, Ротари клуб Пирдоп 

Чартиран на 27.05.2003 г., № в РИ 62294 хотел „Сентрал парк“, бул. „Витоша“ 106 
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб София-Балкан

Баскетболният отбор на 
РК Балкан

Коледният базар   
в София

Наградата на   
 РК Балкан

Ротари	 клуб	 София-Балкан	 създаде	 и	 подк-
репя	 първия	 в	 България	 баскетболен	 отбор	
за	 хора	 в	 инвалидни	 колички,	 носещ	 името	
“София-Балкан”.	 Баскетболният	 отбор	 за	
хора	 в	 инвалидни	 колички	 “София-Бaлкан”	
е	 създаден	 през	 2007г.	 от	 Българската	феде-
рация	 по	 баскетбол,	 Национална	 спортна	
академия,	 Ротари	 и	 Ротаракт	 клуб	 София	 –	
Балкан.	 Проектът	 помага	 за	 интеграцията	
на	 хора	 в	 неравностойно	 положение	 и	 им	
позволява	 да	 се	 чувстват	 пълноправни	
членове	 на	 обществото.	 Отборът	 предоставя	
възможност	 на	 състезателите	 да	 споделят	
любовта	си	към	спорта,	баскетбола,	и	задружно	
да	развиват	своите	умения,	сила	и	воля.

Ротари	 клуб	 София-Балкан	 участва	 със	
своя	 самостоятелна	 къщичка	 в	 Немски	
Коледен	 Базар	 София	 –	 Deutscher	
Weihnachtsmarkt	Sofia.

Ротари	клуб	София-Балкан	учреди	и	връчва	
ежегодна	 награда-отличие,	 което	 Ротари	
клуба	дава	на	един	магистър-абсолвент	на	
НХА	от	Факултета	по	изящни	изкуства.	

Ротари	 клуб	 София-Балкан	 е	 един	 от	 дейните	 и	 водещи	 Ротари	
клубове	в	София.	Основан	през	2003г.,	Той	се	е	доказал	като	един	
от	 сериозните	 и	 стабилните	 в	 България.	 Проектите,	 по	 които	
клубът	 работи,	 са	 пряко	 свързани	 с	 обществото,	 социалното	 и	
икономическото	 подпомагане	 на	 обществени	 групи	 и	 тяхното	
социално	интегриране.
Ротари	клуб	София-Балкан	е	създал	и	поддържа	своите	младежки	
структури	–	Ротаракт	и	Интеракт,	които	успешно	реализират	свои	
собствени	проекти	и	инициативи.	
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Rotary Club of Sofia-Vitosha

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotarysofiavitosha.org
e-mail: president@rotarysofiavitosha.org

Чартиран на 10.11.1998 г., № в РИ 51550 Хотел Маринела, София  
Спонсор: РК София
Седмична среща: Четвъртък, 19:00 ч.

Ротари клуб София-Витоша

Спонсор на: Ротари клуб София-Балкан, Ротари клуб София-Център, Ротари клуб Плевен-Центрум, Ротари клуб Ловеч 

Книги за децата от 
българската диаспора

Греен Лайф  Поддържане на дом за 
изоставени деца в село 
Долна Баня

Събиране	 и	 предоставяне	 на	 книги	 на	
български	език	от	български	автори	за	деца	
на	 възраст	 между	 6	 и	 14	 години	живеещи	
зад	граница.
Целта	е	да	се	поддържа	езиковата	култура	
и	запазване	на	българските	традиции	сред	
децата	на	българите	живеещи	зад	граница,	
както	и	запазване	на	връзката	с	българските	
културни	центрове	и	училища.

Стимулиране	 на	 връзките	 между	
ротарианците	 и	 ротаракторите	 чрез	
ежегодни	 събития	 изразяващи	 се	 в		
залесяване	на	паркове	и	между	жилищни	
пространства.

Съвместен	 проект	 с	 други	 софийски	
клубове	 по	 изграждане	 на	 база	 на	
територия	 с	 концентрирано	 циганско	
население	–	Факултета,		гр.	София.

Ротари	 Клуб	 София-Витоша	 е	 създаден	 през	 1998	 година	 и	 днес	
наброява	40	члена.
Клубът	 е	 100%	Пол	Харис	Фелоу.	Между	 знаковите	проекти	може	
да	 посочим	 възстановяването	 на	 часовниковата	 кула	 на	 сградата	
на	 Националната	 финансово-стопанска	 гимназия,	 поставянето	 на	
паметник	на	Джеймс	Баучер	на	едноименния	булевард,	залесяване	с	
японски	вишни	в	Борисовата	градина,	възстановяване	на	фигурките	
на	фонтана	 в	 езерото	 с	 лилиите	 в	Борисовата	 градина	 (съвместно	
с	 другите	 софийски	 клубове).	 Съвместно	 с	 РК	 София	 клубът	 е	
спомоществовател	за	възстановяването	на	най-стария	запазен	автомобил	в	България	(съхраняван	в	Софийския	исторически	музей).
Ротари	Клуб	София-Витоша	е	спонсор	на	Ротари	клуб-Балкан,	Ротари	клуб	Плевен-Центрум,	Ротари	клуб	Ловеч,	Ротари	клуб	Банско,	
Ротари	клуб	Каварна,	Ротари	клуб	София-Център,	Ротари	клуб	Свищов,	първият	Е-Ротари	Клуб	Нострум.
Ротари	Клуб	София	Витоша	има	2	Ротаракта	–	София	Витоша	и	София	Витоша	Изгрев	и	2	Интеракта	–	София	Витоша	НФСГ	и	Интеракт	
Американски	колеж.



77

Rotary Club of  Sofia-Vazrazhdane

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www. rotarysofiav.org
e-mail: vazrazhdane.rc@gmail.com 

Чартиран на 16.05.2014 г., № в РИ 85809 хотел „Рамада“, София

Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб София-Възраждане

Кът за отдих Компютърен център за 
учителите

Безопасност за децата

През	 месец	 юни	 2015	 с	 голямата	 помощ	
от	 нашия	 член	 Стоимир	 Веселинов,	 РК	
„Възраждане”	 изгради	 кът	 за	 отдих	 за	
около	 50	 души	 в	 местността	 „Окото”	 в	 кв.	
„Сименово”,	 гр.	 София,	 като	 бяха	 поставени	
масивни	пейки	и	маси	от	букови	дънери.	Той	
се	превърна	в	място	за	отдих	на	десетки	хора,	
търсещи	 спокойствието	 на	 планината.	 През	
месец	 юни	 2015г.	 РК	 „Възраждане”	 направи	
тържествено	откриване	на	този	кът,	като	беше	
осигурено	 участие	 на	 рок-певицата	 Милена	
Славова,	 която	 презентира	 новия	 си	 албум.	
На	 откриването	 бяха	 поканени	 спонсори,	
които	 дариха	 лакомства,	 книги,	 футболни	
топки	и	 парични	 средства	 за	 децата	 от	 дома.	
В	празника	 взеха	 участие	 танцовия	 ансамбъл	
към	читалището	в	Симеоново.

Участие	в	проект,	 съвместно	с	РК	Капитал	
през	 август	 2018г.,	 дарение	 на	 10	 бр.	
компютри	 на	 Балкански	 институт	 за	
обучение	на	учители.

Участие	в	проект	на	Софийските	РК	 “Дай	
път	на	живота”	и	обучение	на	обучители	в	
гр.	Кюстендил	и	гр.	Стара	Загора.

РК	 София-Възраждане	 е	 най-младият	 клуб	 в	 Дистрикт	 2482.	 От	 момента	 на	 чартирането	 си	 се	 вляхме	 активно	 в	 редиците	 на	
ротарианското	движение.	Част	от	приятелите	в	клуба	са	ротарианци	със	сериозен	стаж	и	репутация	в	нашия	Дистрикт	и	чужбина.	
Те	 успяха	да	привлекат	достойни	членове	на	обществото	ни,	 доказани	професионалисти	и	 хора.	Членовете	на	клуба	 са	 активни	в	
различни	сфери	на	социалния	и	професионален	живот,	и	чрез	професионалните	си	и	и	морални	качества	способстват	за	развитието	
на	ротарианската	идея	в	България	и	по	света.	Клубът	отговаря	напълно	на	изискванията	на	Ротари.	Между	стойностните	проекти	
трябва	да	изтъкнем	съвместния	проект	по	глобален	грант	с	РК	 	Фъндъклъ,	Турция	за	закупуване	и	даряване	в	българска	болница	
на	апарат	за	транскраниална	магнитна	стимулация,	използван	за	диагностика	и	възстановяване	при	неврологични	и	психиатрични	
заболявания.	И	един	по-особен	проект	-	през	април	2018г.	бе	направено	дарение	на	няколко	стотин	книги	на	Врачанския	затвор.
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Rotary Club of Sofia-International

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rc-si.org
e-mail:  info@rc-si.org

Отбор по седящ 
волейбол „София Оулс“

Проект „Пеперудени 
хора“

Зимни обувки за 
нуждаещи се деца

Целта	на	„София	Оулс“	(“Sofia	Owls”)	-	първият	
клуб	 за	 седящ	 волейбол	 в	 България	 -	 е	 да	
интегрира	хора	с	увреждания	чрез	участието	
им	 заедно	 със	 здрави	 хора	 в	 спорт,	 и	 да	 им	
даде	 на	 младите	 хора	 нови	 перспективи	 за	
живот	 и	 работа.	 Нашата	 не	 твърде	 скромна	
цел,	 е	 да	 класираме	 български	 отбор	 за	
параолимпийските	 игри	 2024	 г.	 в	 Париж.	
Неговата	 идея	 е	 да	 вдъхнови	 други	 хора,	
други	Ротари	клубове	в	страната,	да	започнат	
свои	собствени	волейболни	клубове	и	по	този	
начин	да	създадем	национална	лига.	„София	
Оулс“	и	Ротари	клуб	София-Интернешънъл	ще	
подкрепи	морално	и	организационно	всички	
усилия	в	това	отношение.	

Проект,	насочен	за	ДЕБРА	България	в	подкрепа	
на	хора,	страдащи	от	Булозна	Епидермолиза.	
Клубът	 събра	 3900	 лв.	 по	 време	 на	
традиционната	си	благотворителна	вино	вечер	
–	Wine	 It!.	 Всички	 средства	 бяха	 използвани	
за	закупуване	на	медицински	консумативи	за	
„пеперудените	хора“	–	пациенти	страдащи	от	
Булозна	Епидермолиза.	Благодарение	на	член	
от	 клуба	 успяхме	 да	 договорим	 компанията	
производител	 на	 едни	 от	 най-добрите	
продукти	за	облекчение	на	тази	болест	също	да	
подкрепи	каузата,	като	предостави	значителна	
отстъпка.	Всички	консумативи	бяха	изпратени	
директно	до	домовете	на	нуждаещите	се.

Клубът	 ни	 организира,	 както	 всяка	 година	
през	 месец	 декември,	 Коледно	 парти	
за	 членовете	 и	 техните	 семейства.	 Това	
събитие	 има	 не	 само	 за	 цел	 социализация	
на	 приятелите	 извън	 редовните	 седмични	
срещи,	 но	 и	 набирането	 на	 средства.	
Сумата,	 която	 бе	 събрана	 тази	 година,	 бе	
насочена	към	призива	за	помощ,	получен	от	
национален	 фонд	 „Свети	 Никола“.	 Всички	
средства	бяха	изразходвани	за	закупуване	на	
90	чифта	зимни	обувки	за	нуждаещи	се	деца,	
връчени	им	лично	от	президента	и	приятели	
от	клуба.

Уникален	 клуб	 -	 единственият	 в	 България,	 обединяващ	 над	
петнадесет	 различни	 националности.	 Той	 е	 и	 първият	 клуб	
в	 Дистрикта,	 чийто	 работен	 език	 е	 английският.	 Удобната	
централна	 локация	 на	 седмичните	 клубни	 срещи,	 активното	
онлайн	 присъствие,	 разнообразните	 и	 увлекателни	 лектори	 и	
гости	 са	 притегателна,	 както	 за	 Ротарианци	 от	 страната,	 така	
и	 за	 множество	 приятели	 от	 цял	 свят,	 посещаващи	 България.	
Всичко	това,	в	съчетание	с	активната	обществена	ангажираност	на	
членовете,	взаимодействията	им	с	приятели	от	клубове	по	цял	свят,	
многобройните	социални	събития,	които	клубът	организира	извън	редовните	си	седмични	срещи,	спомага	за	популяризиране	на	Ротари	
и	принципите,	 които	 организацията	 следва.	 Спонсор	на:	 Ротаракт	 клуб	София-Интернешънъл,	Интеракт	 клуб	София-Интернешънъл	
Меридиан	22.

Чартиран на 11.01.2005 г., № в РИ 67581 хотел “Хилтън София”
Спонсор: РК София-Тангра
Седмична среща: Сряда, 18:45 ч.

Спонсор на: Ротаракт клуб София-Интернешънъл, Интеракт клуб София-Интернешънъл Меридиан 22

Ротари клуб София-Интернешънъл 
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Rotary Е-Club of Sofia-Nextum

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rc-sn.org
e-mail: info@rc-sn.org

„Rotary;  No Stroke Bulgaria“

Проекта	 е	 финансиран	 от	 Rotary	 Foundation	 с	 глобален	 грант	
GG1756342	 на	 обща	 стойност	 98858.00	 USD.	 Целта	 на	 проекта	
е	 предпазване	 от	 инсулт.	 България	 е	 страна	 в	 ЕС	 с	 най-много	
пострадали	и	починали	от	инсулт	хора.	В	проекта	членовете	на	
клуба	 участват	 от	 самото	му	 начало	 –	 като	 негови	 създатели	 и	
като	доброволци	в	неговото	изпълнение.

Първият	 в	 Д2482	 е-клуб,	 интензивно	 ползващ	 информационни	
технологии,	 както	 за	 работните	 си	 срещи,	 така	 и	 в	 цялостната	
дейност.	 Сбирките	 се	 провеждат	 смесено	 –	 на	 живо	 с	 включена	
телеконферентна	 връзка	 към	 членовете,	 които	 физически	 в	
момента	 не	 присъстват.	 Този	 начин	 на	 работа	 позволява	 на	
членовете	 на	 клуба	 да	 участват	 в	 неговата	 работа,	 независимо	
къде	се	намират,	стига	да	имат	достъп	до	Интернет.	Желаещите	да	
гостуват	на	клуба	могат	да	го	сторят	виртуално	-	чрез	сайта	на	клуба	
или	традиционно,	като	дойдат	на	редовните	сбирки.	Независимо	от	
„младата“	си	въздраст,	членовете	на	клуба	са	основен	двигател	в	разработката	на	глобален	грант	GG1756342	с	наименование	„Rotary;	No	
Stroke	Bulgaria”,	партньори	на	който	са	7	клуба	от	Д2482,	Д2100	от	Италия,	Д4590	и	Д4310	от	Бразилия	и	РК	Истамбул-Йеникьой.

Чартиран на 14.02.2019, № в РИ 89854  Арбилис, бул. „Партиах Евтимий“ 19а или телеконферентно
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: четвъртък, 19:00 

Ротари Е-клуб София-Некстум
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Rotary Club of Sofia-Capital

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.rotaryclubsofiacapital.org
e-mail: info@rotaryclubsofiacapital.org

Дигитално интерактивно 
образование

Реконструкция и освежа-
ване на национален 
студентски дом

Равен Шанс за всички

Дигитално	 интерактивно	 образование	 –	
за	 последните	 две	 години	 4830	 лева	
в	 подкрепа	 на	 внедряването	 на	 нови	
дигитални	технологии	в	образованието	и	
пребоядисване	 на	 6	 класни	 стаи	 в	 83	 ОУ	
„Елин	Пелин“	кв.	Панчарево.

Реконструкция	 и	 освежаване	 на	
национален	 студентски	 дом	 –	 в	
партньорство	 с	 фирма	 Vitex	 са	 осигурени	
интериорни	бои	за	боядисване	на	1000	кв.	
м.	 вътрешни	 стени	 и	 тавани	 на	 стойност	
3500	лева.

Равен	Шанс	за	всички	–	средства	и	услуги	
на	стойност	27000	лева	в	подкрепа	на	деца	
от	 защитени	 жилища	 в	 кв.	 Горна	 баня	 с	
помощта	на	Ники	Кънчев,	Дарик	Радио	и	
Евгения	Калканджиева.

Ротари	Клуб	София-Капитал	(РКСК)	бе	създаден	от	ротарианци	с	
опит	и	нови	членове,	живущи	в	Самоков	и	София.	РКСК	се	утвърди	
като	притегателно	място	 за	 хора	 с	разнообразни	идеи	и	бизнеси;	
иновативни	проекти	и	свободно	мислене.	Клубът	обединява	в	себе	си	
хора	с	различни	професии,	като:	инженери,	икономисти,	адвокати,	
хуманитаристи,	 медици,	 изкуствоведи,	 филолози,	 козметолози	 и	
др.	Клубът	наброява	повече	от	20	души	с	тенденция	да	увеличава	
своята	 членска	 маса.	 Един	 от	 първите	 проекти	 в	 годината	 на	
чартирането	 (2015-2016),	превърнал	се	във	вдъхновение	за	много	
клубове	 за	 техни	 регионални	 проекти	 и	 може	 би	 до	 национален	
проект	 на	 Ротари	 клубовете	 в	 България	 бе	 “Безопасност	 на	
движението”.	 Регионален	 проект,	 целящ	 обновяване	 и	 изграждане	 на	 уредби	 с	 поредупредителни	 светлини	 и	 соларни	 батерии	 на	 9	
пешеходни	пътеки	от	Кокаляне	до	Околовръстен	път	(входа	на	Панчарево).	Проект	финансиран	от	дарения	на	чартър	членовете	на	РКСК.	
От	2018	година	общината	в	Панчарево	заложи	поддържането	на	пешеходните	пътеки.	Основание	за	проекта	беше	черната	статистика	с	
пешеходци,	всяка	година	по	този	път	загиваше	по	един	човек	на	година.	От	изграждането	на	пътеките	до	сега	няма	нито	един	загинал	
на	пътя.	Проект	на	стойност	37000,00	лв.		Клубът	участва	в	съвместния	проект	на	софийските	Ротари	клубове	„Дай	Път	на	живота“	за	
повишаване	на	безопасността	на	движението	по	пътя.	Член	на	клуба	е	доброволец	–	инструктор	за	работа	с	децата	в	училищата.	РКСК	
събира	на	едно	място	лидери,	професионалисти,	предприемачи	и	добри	приятели,	които	доброволно	отдават	времето	и	уменията	си,	за	да	
служат	на	обществото,	България	и	света.	За	всеки	член	на	РКСК	е	гордост	активното	участие	в	дейността	на	клуба,	участват	на	обученията	
ПЕТС	и	посещението	на	международни	прояви	на	Ротари.

Чартиран на  01.07.2016 г., № в РИ 87710 ресторант “Лебед”, на брега на ез. Панчарево
Спонсор: РК София-Център
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч.

Ротари клуб София-Капитал
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Rotary Club of Sofia-Serdika

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Спонсор на: РАК София-Сердика, ИАК София-Сердика към 22 СОУ „Георги Стойков Раковски”, Ротариански общностен корпус Факултета

www.rotary-serdika.org

Превенция на диабета в училище Баба и внуче

С	 цел	 ранно	 откриване	 на	 отклонения	 от	 възприетите	 норми,	
съвместно	с	„Ливеда	Мед	2000“	и	Клиника	по	детска	ендокринология	
(която	обобщава	резултатите	и	поема	грижата	за	децата	с	отклонения)	
и	с	поддръжката	на	Национална	асоциация	на		младите	хора	с	диабет,	
клубът	 организира	 регулярни	 изследвания	 на	 нивото	 на	 кръвната	
захар,	едновременно	с	измерване	на	ръста,	 теглото	и	обиколката	на	
талията	на	младите	хора	от	училищата	на	р-н	„Триадица“	в	София.	
Проектът	се	реализира	от	2015	г.

Пенсионерки	 (често	 бивши	 учителки,	 социални	 работници)	 в	
добро	физическо	 състояние	 се	наемат	 	 за	 3-4	часа	 	 дневно	 	 да	 се		
грижат	 за	 по	 две	 деца	 от	 социална	 институция,	 осигурявайки	
индивидуален	подход	и	обич.	Близката	връзка	с	децата	подобрява	
умственото	им	и	физическото	развитие,	намалява	 емоционалния	
дефицит,	 те	 	 стават	 по-открити,	 по-общителни	 и	 щастливи;	
намалява	агресията	у	децата	и	напрежението	в	домовете,	а	жените	
се	 чувстват	 необходими,	 оценени,	 с	 по-добро	 самочувствие	 и	
желание	за	социални	контакти.		Проектът	се	реализира	от	2017	г.	
съвместно	 с	 РК	Лондон	 и	Фондация	 “Табита“.	Понастоящем	 има	
„баби“	 в	 социални	 институции	 в	 градовете	 Дупница,	 Ботевград,	
Враца	и	Самоков.	

Учредителите	на	клуба	се	събират	през	март	2000	г.,	(спонсор		РК	
София),	а	ядрото	на	чартър-членовете	съществува	и	до	днес.	През	
годините	в	клуба	членуват	редица	утвърдени	специалисти,	между	
които	се	проявяват	като	дистриктни	лидери:		Миладин	Бояджиев	
–	АДГ	(2003-4	г.),	Илиян	Николов	–	АДГ	(2009-12	г.)	и	Гуверньор	
номини	 (2020-21	 г.),	 Иларио	 Астинов	 –	 Гуверньор	 (2014-15	 г.),	
Кристин	Гайдаров	–	Дистриктен	представител	за	Ротаракт	(2014-
15	 г.),	 Константин	 Янакиев	 –	 АДГ	 (2017-20	 г.),	 Таня	 Карабашева	
–	 Дистриктен	 ковчежник	 (от	 2013	 г.),	 Десислава	 Василева	 –	
председател	на	дистриктен	Комитет	за	ротариански	общностен	корпус	(2019-20	г.).	Кметът	на	София	Йорданка	Фандъкова	е	почетен	
член	на	клуба	от	2015	г.	Преобладават	младите	хора,	а	половината	от	настоящите	членове	са	жени.
В	историята	на	дейността	на	клуба	се	отличават:		хуманитарни	проекти	„Добролюбие“	(2001-8	г.	в	т.ч.	проект	„Стипендии	за	талантливи	
млади	музиканти“	2006-8	г.),	реализиране	на	Национален	конкурс	„Благодеятел	на	годината“	(2004-10	г.,	съвместно	с	КК	„Стратегии“),	
побратимяване	с	РК	Рома	Норд	Уест	(2003-4	г.),	събиране	на	средства	по	програмата	„Полио	плюс“	(с	подкрепата	на	„Летище	София“	
ЕАД,	за	периода	2012-18	г.	клубът	е	дарил	на	ФР	над	15	000	USD;	обявен	за	клуб	с	най-голямо	дарение	към	фонд	„Полио“	в	Дистрикта	
за	2016-17	г.	–	над	4000	USD).
След	2015	г.	клубът	съсредоточава	голямата	част	от	своите	активности	на	територията	на	столичния	район	„Триадица“.	

Чартиран на 30.10.2001 г., № в РИ 56703 хотел “Арена ди Сердика”, ул. Будапеща №2
Спонсор: РК София
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб София-Сердика
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www.facebook.com/RotaryClubSofiaCity
rotary.sofia.city@gmail.com

Rotary Club of Sofia-City

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 09.04.2007 г., № в РИ 75825 хотел “Best Western Sofia City”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Вторник, 19:30 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб София-Сити „Уилям Шекспир“, Ротаракт клуб София-Сити, Ротаракт клуб СУ Климент Охридски 

Ротари клуб София-cити 

Пази децата Шахмат на открито

Проектът	 цели	 да	 осигури	 на	 децата	 правилно	 и	 безопасно	
пресичане	 на	 улиците	 на	 обозначени	 пешеходни	 пътеки	 и	 там,	
където	 няма	 монтирани	 светофарни	 уредби.	 В	 много	 случаи	
пътната	инфраструктура	в	районите	около	учебните	завдения	не	
осигурява	необходимата	безопасност	на	децата,	а	на	пешеходните	
пътеки	стават	най-много	инциденти	с	деца	и	юноши.	Проектът	е	
насочен	към	опазване	живота	на	нашите	деца	чрез	подпомагане	
намаляването	на	произшествия	на	пешеходни	пътеки.

Целта	 на	 проекта	 е	 да	 се	 създаде	 интерес	 към	шахматната	 игра	
сред	младите	поколения	като	форма	на	културното	и	личностното	
им	развитие,	 да	 се	развие	интелектуалния	потенциал	на	децата,	
като	се	стимулира	креативното	и	творческото	им	мислене,	”защото	
шахът	 е	 като	 любовта	и	музиката	и	има	 силата	 да	 прави	 хората	
щастливи”.	 Важно	 е	 децата	 да	 научат,	 че	 шахът	 развива	 ценни	
качества	като	-	прозорливост	и	проницателност,	логика,	интуиция,	
математически	умения	и	много	други.

РК	 София-Сити	 обединява	 млади	 и	 мотивирани	 хора	 –	 доказани	
професионалисти	 в	 своите	 области,	 забавни,	 търсещи	 и	 активни.	
Ние	отделяме	от	нашето	време	и	опит,	 за	да	 служим	на	местните	
общности,	да	ги	подкрепяме	и	обучаваме.
Дейностите	на	клуба	варират	от	организиране	на	събития	за	набиране	
на	средства	в	подкрепа	на	местни	инициативи,	срещи	с	нови	хора	и	
интересни	лектори,	обмяна	на	идеи	и	други	хуманитарни	проекти.	
Работим	активно	с	младите	поколения	за	тяхното	професионално	и	
кариерно	ориентиране	и	развитие.
Клубът	ни	играе	активна	роля	в	подкрепа	на	идеите	на	Ротари	и	насърчава	и	развива	идеала	за	служба	като	основа	на	достойно	начинание.	
Всички	 наши	 членове	 са	 обединени	 от	 идеята	 да	 помагат,	 където	 и	 както	 могат,	 да	 служат	 безкористно	 на	 обществото	 и	 да	 внесат	
приятелството	и	ротарианския	дух	в	своите	общности.
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Rotary Club of Sofia-Tangra

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.facebook.com/Rotary.Club.Sofia.Tangra
e-mail: rotary.tangra@gmail.com

Чартиран на 19.05.2003 г., № в РИ 62293  Хотел “Арена ди Ердика Резиденс”, зала “Тера Антика”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Спонсор на:  Ротаракт клуб София-Тангра, Интеракт клуб Първа Английска Езикова Гимназия, Интеракт клуб Италиански Лицей

Ротари клуб София-Тангра

Нашата гора Купи и дари За по-зелена  София

Засаждане	 на	 3.000	 дка.	 дръвчета	 на	
планината	Витоша.

Коледна	 благотворителна	 инициатива	
на	 Интеракт	 Клуб	 София-Тангра	 от	
Английската	 гимназия,	 под	 мотото	
съвместно	с	Ротари	Клуб	София	-	Тангра,	в	
гр.	София.

Засаждане	 на	 дръвчета	 в	 “Княжевска	
градина”,	 двора	 на	 “Александровска	
болница”	и	“Южен	парк”,	в	гр.	София.

Ротари	 Клуб	 София-Тангра	 е	 чартиран	 от	 Ротари	 Клуб	 “София”	
на	 19.05.2003	 г.	 През	 някои	 години	 членският	 състав	 на	 клуба	
е	 надвишавал	 80	 приятеля,	 като	 към	 настоящия	 момент	 е	 от	 14	
приятеля.	Спонсор	е	на	Ротаракт	Клуб	София-Тангра,	Интеракт	Клуб	
София-Тангра	към	Първа	Английска	Езикова	Гимназия	и	Интеракт	
Клуб	София-Тангра	към	Италиански	Лицей,	чартър	на	Ротари	Клуб	
София-Триадица	и	спонсор	на	първия	Ротари	Общностен	Корпус	в	
Дистрикта.
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Rotary Club of Sofia-Triaditsa

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

facebook. Rotary club of Sofia Triaditsa/Ротари клуб София Триадица

е-mail: rotary.sofia.triaditsa@gmail.com

Чартиран на  03.06.2017, № в РИ 88428  хотел Маринела,  бул. „Джеймс Баучер“ 100

Седмична среща:  Понеделник, 19:00 ч.

Ротари клуб София-Триадица

Превенция на Амблиопията CFC RYLA Plovdiv /Lead by Example

Ротари	 клуб	 София	 Триадица	 закупи	 специализиран	 мобилен	
апарат	–	афторефрактометър	за	профилактични	очни	прегледи	
на	 деца.	Съвместно	 със	Софийска	 община	и	Рaйон	Триадица	 се	
извърши	 информационна	 кампания	 за	 заболяването	 и	 защо	 е	
важно	да	направим	прегледите	в	детските	заведения.	Екипи	на	
„Първа	 МБАЛ	 София“	 ЕАД	 и	 „УМБАЛ	 „Александровска“	 ЕАД	
извършват	 прегледите	 във	 всяка	 детска	 градина.	 Към	 момента	
мобилният	 апарат	 е	 предоставен	 на	 специалистите	 по	 детска	
офталмология	в	„УМБАЛ	„Александровска“	ЕАД.

33	 участника,	 4	 държави,	 5	 презентатора	 –	 професионалисти	 в	
своите	области,	множество	международни	гости	,	2	спонсора.
Ротарианските	награди	за	младежки	лидери	(RYLA)	е	Програмата,	
която	 осигурява	 на	 младежи	 от	 14	 до	 30	 години	 възможност	 да	
развият	 умения	 и	 качества,	 потопени	 в	 ротаранските	 ценности,	
високи	 етични	 стандарти	 и	 посланието	 за	 мир.	 Чрез	 опита	 и	
приятелството	 на	 Ротари,	 RYLA	 учи	 на	 лидерство,	 отговорност	
и	 личностно	 развитие.	 В	 рамките	 на	 четири	 дни	 съвместно	 с	
приятелските	клубове	от	CFC	осъществихме	първата	международна	
RYLA	в	България.

Ротари	е	глобална	мрежа	от	приятели,	лидери,	решаващи	проблеми.	
Хора,	 които	 виждат	 свят	 на	 обединение	 и	 предприемат	 действия	
за	създаване	на	трайна	промяна	–	в	света,	в	общностите,	в	самите	
нас.	 Нашето	 приятелство	 и	 служба	 в	 полза	 на	 обществото,	 като	
част	от	младежките	програми	на	Ротари	е	основата	за	създаването	
на	Ротари	клуб	София-Триадица	-	един	от	най-младите	клубове	в	
България	със	спонсор	клуб		София-Тангра.		
Решаването	 на	 реални	 проблеми	 изисква	 реална	 ангажираност	
и	 визия.	 Страст,	 енергия,	 знание,	 професионализъм,	 действие	 са	
основата	на	устойчивите	проекти.	Ротари	клуб	София-Триадица	изпълнява	проекти	свързани	с	Превенция	на	очни	заболявания	при	
децата,	Подкрепа	на	талантливи	деца,	Зелени	проекти.	За	първите	две	години	от	създаването	си,	клубът	осъществява	две	ротариански	
програми	–	Ротари	награди	за	млади	лидери/RYLA/	и	Ротариански	Общностен	Корпус	Факултета.
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Rotary Club of Sofia-Center

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

facebook. Rotary club of Sofia Triaditsa/Ротари клуб София Триадица www.facebook.com/RotarySofiaCenter
e-mail: rotarysofiacenter@gmail.com

Чартиран на 15.11.2005 г., № в РИ 71178 хотел „Рамада София”
Спонсор: РК София-Витоша
Седмична среща: Сряда, 19:30 ч.

Спонсор на: Ротари Клуб София-Капитал, Ротаракт София-Център, Интеракт I-ва Немска гимназия 

Ротари клуб София-Център

Осиновяване Алейна 
мрежа Драгалевски 
Манастир

Ротариански общностен 
корпус (РОК) кв. 
Факултета

Ротарианска Гора

През	2015г.	Между	ПП	„Витоша“	и	РК	„София	
-Център“	 е	 подписан	 договор	 за	 осиновяване	
от	страна	на	клуба	„Алейна	мрежа	Драгалевски	
Манастир“	 в	 ПП	 „Витоша“.	 През	 2019	 година	
договорът	 беше	 продължен	 с	 още	 3	 години.
Съгласувано	с	представители	на	ПП	„Витоша“,	
всяка	 година	от	началото	до	 сега,	периодично	
и	 основно	 пролет	 и	 есен	 се	 организират	 по	
няколко	 акции	 за	 почистване	 на	 алейната	
мрежа.	 Ремонтират	 се	 и	 се	 лакират	 дървени	
конструкции,	 парапети	 на	 мостчета,	 беседки,	
маси	 и	 пейки.	 В	 провеждането	 на	 тези	 акции	
се	 включват	 (в	 рамките	 на	 Ротариански	
Общностен	 Корпус)	 и	 деца	 от	 Спортния	 клуб	
„Рома“	кв.	Факултета.

От	 няколко	 години	 РК	 „София–Център”	
съвместно	 с	 РК	 “София-Витоша“,	 РК	 „София-
Триадица“,	 РК	 “София-Тангра“	 и	 РК	 “София-
Сердика“	 е	 спонсор	 на	 РОК	 кв.	 Факулетета.	 Съ-
действа	 активно	 за	 създаване	 предпоставки	 за	
подобряване	социалната	среда	и	повишаване	на	
образователната	 активност	 на	 подрастващите	
в	 този	 ромски	 квартал.	 С	 общи	 усилия	 на	 РОК	
и	 Ротари	 клубовете,	 успяхме	 да	 регистрираме	
Народно	Читалище,	и	да	издействаме	 сграда	 за	
Читалището.	Работи	се	по	организиране	ремонт	
и	 оборудване	 на	 сградата.	 Подпомагаме	 раз-
витието	на	спортната	дейност	-	разширението	и	
израстването	на	футболна	секция	с	деца	от	учили-
щето.	 Търсим	 още	 устойчивост	 за	 развитие	 на	
образователна	и	културна	дейност.

Основен	 по	 мащаб	 и	 устойчивост	 на	
развитие	 проект	 на	 клуба	 е	 създаването	 на	
т.нар.	 „Ротарианска	 гора”.	 Горди	 сме,	 че	 в	
планината	„Витоша”,	която	е	белите	дробове	
на	 София,	 в	 местността	 „Офелиите”	 растат	
малки	 дръвчета,	 които	 ще	 станат	 голяма	
гора	и	с	чистия	въздух	и	прохлада	ще	радват	
поколения	софиянци	и	гости	на	София,	далеч	
в	годините	напред.
Проектът	 е	 стартиран	 2007/2008г.,	 като	 до	
2016	г.	са	залесени		38	декара	гори.

Ротари	 клуб	 София-Център	 е	 един	 от	 клубовете	 със	 стремеж	
за	 устойчиво	 и	 успешно	 развитие	 в	 служба	 на	 обществото	 и	 в	
утвърждаване	взаимната	грижа	и	приятелство	между	ротарианците	
в	клуба,	както	и	към	всички	останали	ротарианци.
Всички	проекти,	по	които	клубът	работи,	са	в	полза	на	общността.
Всички	членове	влагат	лични	усилия,	време	и	други	ресурси,	с	опита,	
професионалните	 си	 умения	 и	 контакти,	 висок	 морал	 и	 социална	
ангажираност	 за	 успешно	 реализиране	 на	 хуманитарни	проекти	 в	
полза	на	обществото,	както	и	за	утвърждаване	и	издигане	имиджа	
на	Ротари	Фондацията.
Клубът	развива	активна	клубна	дейност:	ежеседмични	приятелски	срещи,	срещи	с	гост	–	лектори	и	с	други	клубове	от	София	и	страната.
Развива	международно	сътрудничество	и	управлява	адекватно	финансите	си.
В	подкрепа	на	младото	поколение	клубът	работи	активно	за	подпомагане	дейността	на	двете	младежки	програми	„Ротаракт”	и		„Интеракт”,	
като	умело	стимулира	изграждането	на	лидерски	качества,	направлява	и	контролира	успешната	реализация	на	техните	проекти.
Ротарианците	от	клуб	РК	София-Център	подпомагат	финансово	Ротари	Фондацията	и	участват	в	проекти	съфинансирани	от	нея,	като	
със	своето	активно	и	отговорно	отношение	работят	за	обществената	значимост.	За	укрепване	на	приятелството	и	близостта	в	голямото	
семейство	на	Ротари,	в	което	Ротари	е	начин	на	живот,	се	организират	срещи,	екскурзии,	културни	събития	и	общи	празници.
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Rotary Club of Stara Zagora

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Facebook: Rotary Club Stara Zagora
e-mail: rotary.st.zagora@gmail.com

Възстановяване на 
зала за мултисензорна 
стимулация

„Улици     
с Неведоми имена“   

100%    
Paul Harris Fellow Club

С	 реализирането	 на	 Глобален	 грант	
на	 стойност	 56	 000$,	 подпомогнат	 от	
Фондация	 Ротари	 и	 изпълнен	 заедно	 с	
Ротари	 клубовете	 от	 Сент	 Питърс	 Леу	 от	
Белгия,	Крушевац	от	Сърбия,	Нова	Загора	
и	 с	 партньорството	 на	 Община	 Стара	
Загора,	 бе	 възстановена	 най-модерната	
сензорна	зала	в	Южна	България	за	деца	с	
увреждания,	в	която	се	обучават	и	над	100	
студенти	годишно.

Един	 съвместен	 проект	 с	 Ротаракт	
и	 Интеракт	 клуб.	 Поставихме	
информационни	 табели	 на	 знакови	 и	
видни	места	по	продължението	на	улиците,	
които	 запознават	 жителите	 и	 гостите	 на	
града	 с	 приноса	 на	 старозагорски	 дейци	
от	миналото,	на	чиито	имена	са	кръстени.	
От	двете	страни	на	табелите,	съответно	на	
български	 и	 на	 английски,	 са	 изписани	
името,	 годините	 и	 най-важното	 от	
житейския	път	на	всеки	от	тях,	а	специален	
QR	 код	 разказва	 още	 за	 делата	 им,	 с	
които	 ще	 останат	 завинаги	 в	 сърцата	 на	
старозагорци.

Ротари	 клуб	 Стара	 Загора	 получи	 своите	
заслужени	 признания	 за	 ротарианската	
2017-2018	 година,	 след	 като	 клубът	
постигна	 своята	 цел	 -	 100%	 от	 членовете	
да	 са	 носители	 на	 отличието	 Пол	 Харис	
Фелоу,	като	бяхме	отличени	като	№1	клуб	
в	 Ротари	 Дистрикт	 2482	 по	 критерия	 за	
най-много	 дарения	 средно	 на	 член	 на	
клуба.

С	 над	 25	 годишната	 си	 история,	 	 Ротари	 клуб	 Стара	 Загора	 е	
петият	поред	чартиран	клуб,	след	възраждането	на	ротарианското	
движение	в	България.	Спонсор	на	клуба	беше	РК	Кавала,	Гърция.
Гордост	 на	 клъба	 е	 първият	 старозагорец	 Дискрикт	 Гуверньор	
на	 Ротари	 Дистрикт	 2482	 България	 Валентин	 Стоянов,	 както	 и		
първият	Дистриктен	Ротаракт	Представител	с	паралелно	членство	
в	Ротари	и	Ротаракт	клуб	Стара	Загора	-	Васил	Демирев.	Членовете	
на	Ротари	клуб	Стара	Загора	помагат	 активно	 за	 създаването	на	
други	клубове	в	семейството	на	Ротари.	Спонсор	на:	Ротари	клуб	
Хасково,	Ротари	клуб	Раднево,	Ротаракт	Стара	Загора,	Интеракт	Стара	Загора.	Обръщат	специално	внимание	на	младите	хора,	които	
идват	след	тях,	чрез	младежките	им	програми	Ротаракт	и	Интеракт,	както	и	на	нежното	присъствие	в	дамския	Инер	Уийл	клуб.	
Всички	те	се	развиват	успешно,	за	да	служат	безкористно	на	обществото.	

Чартиран на 31.05.1994 г., № в РИ 30205 хотел Ефир
Спонсор: РК Кавала, Гърция
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: Ротари клуб Хасково, Ротари клуб Раднево, Ротаракт Стара Загора, Интеракт Стара Загора

Ротари клуб Стара Загора
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Rotary Club of Stara Zagora Beroe

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

www.facebook.com/RoaryStaraZagoraBeroe
e-mail: rotarystzberoe@abv.bg

Чартиран на 23.12.2016 г., № в РИ 44181 р-т Бухчевата къща, ул. Цар Иван Шишман 52

Седмична среща: Вторник, четна седмица, 19:00ч.

Ротари клуб Стара Загора Берое

Фолклорно вдъхновение 
Тракийски стъпки 2018

“114 години Магията 
Ротари”

Оборудване за социална 
кухня 

Популяризиране	 на	 българския	 фолклор	
в	 местната	 общност.	 Участие	 с	 кукерска	
група	 в	 „Августиада	 2018“,	 състезание	 по	
фолклорни	танци	между	танцови	състави.	
Гости	бяха	приятелите	от	РК	Одрин	Мимар	
Синан.	Проектът	е	финансиран	изцяло	от	
клуба.

Отбелязване	на	114-ти	Рожден	ден	на	Ротари.	
Гала-концерт	 в	 Държавна	 опера	 Стара	
Загора,	подарък	от	РК	СЗ	Берое	за	всички	
съграждани.	В	концерта	се	изпълниха	арии,	
увертюри	и	дуети	от	Верди,	Каталани,	Бизе,	
Офенбах,	Бизе,	Моцарт,	балетни	мотиви	от	
Лешникотрошачката	на	Чайковски.

Закупуване	 на	 оборудване	 за	 кухня	 за	
социално	 слаби	 	 към	 храм	 „Св.Паисий	
Хилендарски“,	което	ще	даде	възможност	с	
разполагаемите	месечни	 суми	 за	 кетъринг	
за	 хранене	 на	 30	 души	 веднъж	 седмично	
да	 се	 закупят	 хранителни	 продукти	 и	 с	
приготвяне	 на	 храната	 на	 място	 да	 се	
увеличи	броят	на	храненията	до	300	обяда	
за	една	седмица.

Един	от	най-младите	клубове	в	Д2482-България,	чартиран	едва	в	края	на	1996г.	Членовете	на	клуба	са	изявени	професионалисти,	мъже	
и	жени	с	безупречно	име	в	обществото,	желаещи	да	 създават	по-добър	свят	 с	повече	възможности.	90%	от	 тях	 са	нови	ротарианци	с	
изключителен	хъс	и	любопитство	към	ротарианството,	клубните	проекти,	новите	ротариански	приятели.	Благодарение	на	това	проектите	
на	клуба	експертно	бързо	се	формират,	лесно	се	финансират,	реализацията	винаги	е	на	100%	успешна.	Те	са	изключително	разнообразни	–	
благотворителни	мероприятия,	дарения,	подпомагане	на	социална	дейност	и	прочие.	Клубът	е	активен	към	международно	сътрудничество,	
вече	има	побратим	клуб	от	Одрин	с	много	срещи,	съвместни	инициативи	и	гостувания.



88

www.rotary-troyan.org
e-mail: troyan.rotary@gmail.com

Rotary Club of Troyan

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Детска площадка в с. 
Oрешак

Награди на 
абитуриентите  

Крепостта “Состра”  

Децата	 на	 Орешак	 се	 радват	 на	 една	
съвременна	 и	 обезопасена	 детска	
площадка	за	игри	и	забавления,	изградена	
от	 Ротари	 клуб	 Троян.	 Тя	 се	 реализира	
по	 инициативата	 “Да	 подарим	 приказна	
детска	 площадка	 на	 слънчевите	 троянски	
деца”	 стартирала	 в	 края	 на	 2016	 г.	
Oфициалното	 откриване	 се	 състоя	 на	 21	
октомври	2017	г.	

Всяка	 година	 клубът	 връчва	 награди	 на	
отличните	 на	 випуска	 на	 петте	 средни	
училища	 в	 общината,	 също	 така	 се	
подкрепят	 и	 победителите	 в	 конкурсите	
по	 български	 език,	 математика	 и	
информатика	 на	 СУ	 Васил	 Левски	 и	 СУ	
Климент	Охридски	в	гр.	Троян.	

Археологичният	 обект	 Состра	 (от	
старогръцки	 -	 пояс,	 превръзка,	 преграда)	
е	 приоритет	 на	 Ротари	 клуб	 –	 Троян.	
Состра	 е	 римска	 крепост,	 построена	
върху	 руините	 на	 тракийско	 селище.	 Тя	
се	 намира	 югоизточно	 от	 село	 Ломец,	 на	
12	 км.	 северно	 от	 град	 Троян	 и	 на	 28	 км.	
южно	 от	 град	 Ловеч,	 в	 долината	 на	 река	
Осъм.	 Ротари	 клуб	 –	 Троян	 е	 основен	
инициатор	и	поддръжник	за	дейностите	по	
археологичните	разкопки	и	в	постоянната	
програма	 на	 клуба	 влиза	 задължително	
подкрепата	 на	 този	 археологичен	 проект	
от	местно	значение.

Ротарианското	 движение	 в	 Троян	 води	 началото	 си	 от	 11	
септември	 1998	 година,	 когато	 четирима	 ентусиасти:	 Христо	
Варчев	 (адвокат),	 	 д-р	 Красимир	 Гунешки	 (зъболекар),	 Цанко	
Лингорски	 (фармацевт),	 инж.	 Милко	 Вачев	 (химик)	 и	 Николай	
Стайковски	 (художник)	 се	 събраха	 с	 желанието	 да	 създадат	
приятелски	 кръг	 и	 да	 служат	 на	 обществото,	 а	малко	 по-късно	 се	
сформира	Предварителен	Ротари	клуб	-	Троян.	Приета	е	собствена	
конституция	и	правилник,	и	се	формират	длъжностите	в	клуба.
Троянският	 клуб	 е	 първият	 чартиран	 в	 пределите	 на	 Ловешка	
област,	а	Троян	-	третият	град	в	Централна	Северна	България	след	Габрово	и	Плевен,	като	кръстник	на	клуба	стана	Ротари	клуб	Габрово.
Eмблемата	на	клуба	е	дело	на	троянския	художник	Иван	Хаджийски,	който	спечели	обявения	конкурс,	в	който	участваха	пет	творци.	
Видим	белег	за	присъствието	на	Ротари	клуб	Троян	в	 града	е	подареният	от	нас	 градски	часовник,	който	бе	официално	открит	на	 16	
декември	2011	г.	Новата	придобивка	е	монтирана	непосредствено	до	водната	каскада	на	централния	градски	площад.

Чартиран на 25.10.2001 г., № в РИ 56702 хотел-ресторант “Троян Плаза”
Спонсор: РК Габрово
Седмична среща: Вторник, 19:00 ч.

Ротари клуб Троян 
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Rotary Club of Tutrakan

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Кувьоз и реанимационна маса за 
неонатологичното отделение

Aвтомобил за болницата    
в гр. Тутракан

Тутракан	 е	 утвърдена	 дестинация	 за	 родилна	помощ	и	майчино	
здравеопазване.	През	2009	г.	Ротари	клуб	Тутракан	реши	да	даде	
шанс	на	повече	недоносени	и	бебета	от	проблемни	бременности	да	
започнат	живота	си	нормално.

Подпомогнахме	за	закупуването	на	автомобил	за	болницата	в	гр.	
Тутракан.

Създаният	със	спонсор	клуб	РК	Силистра	клуб	Тутракан	обединява	
хора	 с	 различни	 професии	 и	 успели	 професионалисти	 от	 двете	
общини	 -	 гр.	 Тутракан	 и	 гр.	 Главиница.	 Спонсорира	 и	 Интеракт	
клуб	 Тутракан.	 Проектите,	 по	 които	 клубът	 работи	 са	 в	 полза	
на	 общността.	 Основни	 акценти	 в	 дейността	 са	 насочени	 към	
младите	поколения,	от	раждането	и	по-добро	здравеопазване	през	
образованието	 до	 проекти	 свързани	 с	 изграждането	 на	 лидерски	
качества	и	умения.	Проектите	за	сега	осъществяваме	със	собствени	
средства	и	дарителски	кампании,	но	тенденцията	е	да	участваме	и	
с	проекти	към	Фондация	Ротари.	Ротари	клуб	Тутракан	подържа	и	развива	активни	връзки	с	приятелски	и	побратимени	клубове	от	
България	и	чужбина.	Добрите	отношения	с	местната	власт	е	важно	перо	за	реализирането	на	проектите	в	културната,	историческата	и	
здравна	сфера	в	нашия	регион.		Тази	Ротарианска	година	2018-2019г.	за	първи	път	организирахме	предаването	на	огърлиците	между	
четирите	 РК	 от	 зона	 XIII.	 Домакини	 бяхме	 ние.	 Основни	 проекти	 осъществени	 досега	 от	 нас	 са:	 кувьоз	 и	 реанимационна	 	 маса	 за	
неонатологичното	отделение,	обновяване	на	часовниковата		кула,	светещи	пешеходни	табели	на	възлови	места	където	пресичат	деца,	
три	системи	за	чиста	вода	в		три	училищата	-	две	в	гр.	Тутракан	и	една	в	гр.	Главиница.	

Чартиран на 24.06.2005 г., № в РИ 69922 ресторант „Приятели”
Спонсор: РК Силистра
Седмична среща: Сряда, 20:00 ч.

Спонсор на: Интеракт клуб Тутракан

Ротари клуб Тутракан



90

Rotary Club of Тargovishte

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotarybg.targovishte@gmail.com

Туристически заслони Паметникът на знаме-
носеца на Ботевата чета

Войнишкият   
паметник

Два	 туристически	 заслона	 изградиха	
ротарианците	в	Търговище	през	2011	и	2015	
година.	 Те	 са	 разположени	 в	 местността	
„Парка”,		в	близост	до	древния	исторически	
град	„Мисионис“.	Със	строителството	се	зае	
фирмата	 на	 предприемача	 и	 ротарианец	
Тошко	Райчев.		Общинската	фирма	„Адапт”	
безвъзмездно	дари	архитектурните	проекти,	
а	 мраморните	 указателни	 плочи	 изработи		
каменоделецът	Калоян	Антонов.	 	В	близост	
са	 обособени	 зони	 за	 отдих,	 с	 открито	
огнище,	 кътове	 с	 пейки	 и	 маси.	 Новите	
заслони	 „Ротари“	 вече	 са	 любимо	място	 на	
туристите	за	срещи	и	отдих.	Ротарианците	се	
надяваме,	че	в	този	си	вид	дълго	ще	радват	
гражданите	и	гостите	на	града.	

С	 дарителската	 подкрепа	 на	 Ротари	 клуб	
Търговище	се	върна	блясъкът	на	паметника	
на	Никола	Симов-Куруто,	знаменосецът	на	
Ботевата	 чета.	 Монументът	 беше	 измит	 с	
водоструйка	от	работници	на	строителния	
предприемач	и	ротарианец	Тошко	Райчев.		
Премахнати	 са	 стари	 тополи	 и	 саморасла	
растителност,	 които	 засенчваха	 образа	
на	 революционера.	 Възстановена	 е	 и	 част	
от	 оградата	 и	 настилката	 на	 стъпалата.	
Подновени	 са	 изпочупените	 мраморни	
плочи	 наоколо.	 Светна	 художествено	
осветление	и	информационна	табела.

След	 40	 години	 забвение	 беше	 възстановен	
Войнишкият	паметник,	за	което		клубът	дари	
15	000	лв.,	събрани	от	членски	внос,	дарения	
и	 благотворителни	 балове.	 Монументът	 е	
най-ранната	 творба	 на	 Любомир	 Далчев	 и	
увековечава	над	900-те	загинали	в	Търговищко	
във	 войните	 за	 национално	 обединение.	 	 	 В	
основите	 на	 паметника	 	 е	 зазидан	 списък	
с	 имената	 на	 загиналите	 47	 офицери	 и	 194	
войници	 от	 града.	 Композицията	 „Устрем“	
изобразява	 бронзови	 фигури	 на	 подофицер	
и	 войник	 върху	 бетон,	 облицован	 с	 червен	
варовик.	 На	 стените	 на	 постамента	 са	
прикрепени	 метални	 релефи,	 представящи	
важни	сражения	от	войните.

Ротари	 клуб	 Търговище	 е	 чартиран	 на	 30.11.2001г..	 Средната	
численост	 на	 членовете	 през	 годините	 е	 30	 ротарианци.	 За	
изминалите	години	сме	реализирали	над	50	значими	проекта,	като	
привличаме	 и	 включваме	 в	 тяхната	 реализация	 и	 съмишленици	
от	 общността.	Проектите	 са	насочени	 в	Майчино	и	 детско	 здраве,	
Икономическо	 и	 обществено	 развитие,	 Вода	 и	 канализация,	
Превенция	и	лечение	на	заболявания.	За	съжаление	разчитаме	на	
собствени	средства	и	не	сме	участвали	в	грантови	проекти.

Чартиран на 30.11.2001 г., № в РИ 56858 ресторант „Нова Мизия”, „пл. Свобода”
Спонсор: РК Варна 
Седмична среща: Четвъртък, 18:00 ч.

Ротари клуб Tърговище
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Rotary Club of Harmanli

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

facebook: Ротари Клуб Харманли (@harmanlirotary)
e-mail: rotary_harmanli@abv.bg 

Чартиран на 23.11.2001 г., № в РИ 56902 ресорант „Класик”
Спонсор: РК  Хасково
Седмична среща: Сряда, 19:00 ч.

Ротари клуб Харманли

“Цветето на 
приятелството”

Шах на открито Детско юношески крос

Издаването	 на	 детска	 книжка	 “Цветето	 на	
приятелството”.

Създаването	 на	 Площадка	 за	 шах	 на	
открито.

Организиране	 на	 ежегоден	 детско	
юношески	крос	с	участие	на	деца	от	всички	
училища	в	гр.	Харманли.

Ротари	клуб	Харманли	е	чартиран	на	23.11.2011	год.		 	
Към		1.1.2019	той	е	съставен	от	29	души.
Клубът	ни	е	организатор	и	домакин	на	едно	от	най-големите	Ротари	
събития	–	„Празник	на	Виното	и	Приятелството”.
Всяка	година	през	м.	Декември,	ротарианци	от	цялата	страна	идват	
в	 нашия	 град	 и	 заедно	 в	 подкрепата	 на	 избрана	 от	 нас	 кауза,	 се	
веселим	на	едно	от	най-големите	ротариански	събития.	
От	 създаването	 си	 Ротари	 клуб	 Харманли,	 реализира	 редица	
проекти,	 между	 които	 климатизиране	 на	 градската	 болница,	
закупуване	на	училищни	автобуси,	изграждане	на	две	детски	площадки	-	в	гр.	Харманли	и	в	с.	Бисер,	засаждане	на	110	бели	бора	по	случай	
110	год.	на	Ротари	Интернешънъл,	участие	в	закупуването	на	мамограф	за	откриване	на	рак	на	гърдата.
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Rotary Club of Haskovo

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: rotaryh@gmail.com

Третомартенски 
футболен турнир

Ритуална чешма и двора 
на църква

Опознай родината и се 
грижи за нея

Този	 спортен	 празник	 се	 провежда	
във	 връзка	 с	 националния	 празник	 на	
България	и	с	грижа	за	здравето	на	децата	
чрез	допълнителна	физическа	активност.	
Футболът	е	любима	игра	на	децата	и	чрез	
него	те	научават	и	затвърждават	спортния	
дух	 и	 последователното	 постигане	 на	
целите.

Във	 връзка	 с	 християнския	 празник	
Свето	 кръщене	 беше	 построена	 ритуална	
чешма	 и	 се	 облагороди	 дворът	 на	 църква	
“Св.	 Димитър”	 в	 Хасково,	 за	 да	 могат	
гражданите	на	града	ни	да	бъдат	улеснени	
при	 участието	 си	 в	 този	 ритуал.	Проектът	
се	 осъществи	 със	 съдействието	 на	 Водно	
строителство–Хасково	АД.

Запознаване	 на	 децата	 от	 ОУ	 ”Св.	 св.	
Кирил	и	Методий”,	с.	Конуш	с	исторически	
събития	 от	 родния	 край,	 исторически	
забележителности	и	природни	дадености	
с	 цел	 възпитанието	 им	 в	 родолюбие,	
обич	и	грижа	за	родината	и	родния	край.	
Засаждане	на	дръвчета	с	цел	полагане	на	
грижи	към	природата.

РК	Хасково	е	създаден	на	23.04.1995г.	и	е	утвърден	за	редовен	член	на	Ротари	Интернешънъл	на	11.04.1996г.	Чартърният	лист	на	клуба	е	
връчен	на	тържествена	сбирка,	провела	се	на	08.06.1996	г.	Първоначално	клубът	е	в	състава	на	Дистрикт	2480	Северна	Гърция-България,	
10	зона	Централна	Европа-Източна	Африка.	РК	Хасково	е	единадесетият	ротари	клуб	в	България.	13	члена	от	РК	Хасково	са	носители	
на	отличието	Пол	Харис	Фелоу.	Член	на	РК	Хасково	е	и	ПДГ	Любен	Атанасов.	В	момента	в	надклубна	дейност	е	ангажиран	и	приятелят	
Динко	Атанасов	като	АДГ.	РК	Хасково	е	побратимен	с	два	клуба:	РК	Одрин,	Турция,	и	РК	Александрополис,	Гърция.	
Традиционни	проекти:
1.	За	началото	на	новата	учебна	година	се	даряват	учебни	помагала	–	ученически	раници,	тетрадки,	флумастри,	моливи,	химикали	и	
ученически	комплекти	на	дом	„Асен	Златаров“.
2.	Третомартенски	футболен	турнир	–	участват	ученици	от	училища	от	Хасково	и	общината.
3.	Материално	подпомагане	на	материално	затруднени	абитуриенти,	показали	високи	резултати	в	учебния	процес.
4.	Кутията	на	успеха	–	събирани	през	годината	средства,	с	които	се	подпомага	ученик	или	отбор,	спечелили	надпревара	в	олимпиада	или	
в	международно	състезание.

Чартиран на 11.04.1996 г., № в РИ 31494 хотел “Хасково”
Спонсор: РК Стара Загора
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Спонсор на: РК Харманли, РК Видин, РК Свиленград, РК Хасково-Аида, Ко спонсор на РК Димитровград, Ротаракт-Хасково

Ротари клуб Хасково
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Rotary Club of Haskovo-Aida

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

e-mail: secretary@rotary-haskovo-aida.org

Монумент знамена Ротарианска гора Благотворителни балове

В	чест	на	100	години	-	РИ	и	създаването	на	
клуба,	през	2004	г.	изградихме	“Монумент	
знамена”	 с	 чартърна	 плоча	 в	 центъра	 на	
гр.	 Хасково.	 Това	 беше	 нашето	 начало.	
Полагаме	грижи	за	този	мономент,	в	който	
е	 закодирана	 историята	 ни	 и	 възпитава	
младите	 поколения	 в	 родолюбие	 и	 на-
ционална	гордост.	

“Засади	 дърво	 и	 дай	 живот”	 -	 под	 този	
надслов	 създадохме	 Ротарианска	 гора.	
Засадихме	 100	 дръвчета	 червен	 канадски	
дъб	 в	 парк	 Кенана.	 Този	 проект	 обедини	
цялото	 ротарианско	 семейство	 в	 града:	
ротарианци,	 интерактори	 и	 ротарактори.	
Обгрижваме	 я	 с	 много	 любов	 -	 за	 чист	
въздух	и	екологична	околна	среда!

С	уникалните	си	програми	на	талантите	в	
клуба	тези	балове	се	превръщат	в	празник	
на	радостта	и	приятелството.	Провеждаме	
ежегодни	 Пролетни	 и	 Коледни	 балове	
за	 събиране	 на	 средства	 за	 социални	
дейности,	 програми	 за	 здравеопазване,	
околна	 среда,	 образование,	 за	 деца	 в	
неравностойно	положение.

Ротари	ни	събра	различни	и	непознати,	но	направи	от	нас	приятели!	Няма	нищо	по-ценно	от	това!	Ротари	клуб	Хасково-Аида	е	чартиран	
в	чест	на	100-годишнината	от	създаване	на	Ротари.	
През	2004	г.	клубът	събира	професионалисти	с	висока	етика	и	почтеност,	с	много	лични	качества	и	умения,	обединени	от	идеята	за	
безкористна	 служба	на	обществото.	През	всички	 години	до	днес	 в	клуба	цари	атмосфера	на	приятелство,	разбирателство,	 градация	
на	добри	идеи	и	разбира	се,	много	осъществени	проекти.	Похвална	е	активността	на	членовете	от	клуба,	като	всеки	един	се	включва	в	
различните	проекти	и	дейности	с	ентусиазъм,	завладяваща	страст	и	огромно	желание.
Клубът	има	добър	имидж	в	местната	общност	и	се	стараем	всеки	един	проект	да	е	устойчиво	значим	и	в	полза.В	клуба	се	изграждаме	
като	 лидери,	 включително	и	 в	 надклубно	ниво.	 Участваме	 редовно	 с	 вноски	 за	Фондация	Ротари	и	 13	 членове	 са	 отличени	 с	ПХФ,	
участваме	в	Дистриктни	събития	и	семинари,	в	регионални	срещи	и	национални	програми.	Осъществяваме	международна	дейност	чрез	
побратимяване	с	Ротари	клубове	от	Сърбия	и	Турция.
Всичко,	което	правим,	е	мотивирано	от	желанието	ни	за	служба	на	човечеството!
За	нас	Ротари	е	приятелство,	Ротари	е	кръг,	в	който	всички	сме	равни,	Ротари	е	себераздаване,	в	което	всички	участваме!	

Чартиран на 07.02.2004 г., № в РИ 67180 ресторант „Родопи“
Спонсор: РК Хасково
Седмична среща: Четвъртък, 18:00 ч.

Ротари клуб Хасково-Аида
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Rotary Club of Cherven Bryag

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

Чартиран на 18.12.2001 г., № в РИ 56900 хотел-ресторант “Таганрог”
Спонсор: РК София
Седмична среща: Четвъртък, 19:00 ч.

Ротари клуб Червен бряг

„Градска болница“ „Приемни семейства“

Най-значимият	 проект	 на	 клуба	 е	 продължаващата	 повече	 от	 15	
години	връзка	с	Ротари	клуб	от	Екс	ан	Прованс	-	Франция,	откъдето	
всяка	 година,	 в	 края	 на	 пролетта,	 пристига	 значително	 дарение	
за	местната	болница,	изразяващо	се	в	медикаменти,	медицински	
приспособления,	детски	играчки	и	др.	на	стойност	стотици	хиляди	
левове.

Друг	 голям	 проект	 е	 ежегодното	 спонсорство	 на	 приемните	
семейства	на	територията	на	община	Червен	бряг	с	дрехи,	завивки	
и	 възглавници.	 Този	 проект	 се	 осъществява	 със	 съдействието	 на	
местното	 представителство	 на	 фирма	 Калинел,	 чиито	 управител	
е	 член	 на	 нашия	 клуб.	 	 Клубът	 осъществява	 и	 множество	 други	
малки	проекти,	с	което	е	от	съществено	значение	за	общността,	в	
която	е	създаден.

Малък	ротариански	клуб,	със	спонсор	РК	София,
допринесъл	 много	 за	 общността,	 където	 е	 създаден	 –	 гр.	 Червен	
бряг,	 както	 и	 за	 международните	 контакти	 на	 Дистрикта	 през	
годините.	През	него	 са	преминали	някои	от	най-видните	жители	
на	 общността,	 всеки	 от	 които	 допринесъл	 за	 развитието	 на	 най-
голямата	община	в	Плевенска	област.
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Rotary Club of Shoumen

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба

facebook: rotaryclubshoumen
e-mail: rotaryshoumen@gmail.com,

100 % Пол Харис Фелоу

През	 ротарианската	 2017/2018	 година	 Ротари	 клуб	 	 Шумен	
постигна	отличието	100%	Пол	Харис	Фелоу	клуб.	На	тържество	по	
случай	Деня	на	Ротари	на	23.02.2018г.	бяха	връчени	и	последните	
отличия	на	членовете	на	клуба.

Чартиран на 02.03.1999 г., № в РИ 51804 хотел “Контеса”
Спонсор: РК Варна
Седмична среща: Понеделник, 18:30 ч.

Ротари клуб Шумен

Осветление за паметника    
„Създатели на българската държава“

В	 навечерието	 на	 1.07.2016г.	 един	 от	 символите	 на	 Шумен	 и	
предпочитан	 туристически	 обект,	 Паметник	 „Създатели	 на	
българската	 държава“	 блесна	 с	 ново	 художествено	 осветление	
в	 цветовете	 на	 националния	 трибагреник.	 Проектът	 включва	
подмяната	 на	 старите	 лампи	 с	 три	 LED	 прожектора	 	 от	 по	 50W	
с	 насочен	 лъч.	 “Новата	 технология	 ни	 позволи	 да	 постигнем	
значително	по-голям	ефект,	а	разходите	за	ел.	енергия	са	намалени	
осем	пъти“,	сподели	Николай	Младенов	от	Ротари	клуб	Шумен.

Ротари	 клуб	 Шумен	 е	 официално	 чартиран	 през	 1999	 г.,	 но	
верни	 на	 идеалите,	 последователи	 на	 основателя	 на	 Ротари	 у	
нас,		нашият	съгражданин	д-р	Николай	Николаев,	осъществяват	
първата	 редовна	 сбирка	 през	 1996	 г.	 През	 изминалите	 20	
години	 клубът	 показа	 как	 трябва	 и	може	 да	 се	 работи	 в	 полза	
на	 обществото.	 Наличието	 на	 Интеракт	 и	 Ротаракт,	 само	
потвърждават	 последователността	 и	 разбирането	 за	 важните	
връзки	 между	 минало	 и	 бъдеще.	 Осъществяването	 на	 много	
значими	 проекти	 допринесе	 името	 Ротари	 да	 се	 споменава	 с	
респект,	уважение	и	благодарност.
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Rotary Club of Yambol

Основни проектиОсновни проекти

За клубаЗа клуба
Спонсор на: Интеракт Ямбол

www.facebook.com/rotary.yambol
e-mail: rotary_yambol@abv.bg

“Не на нея” - против наркоманията Юнска профилактика

Всяка	 година	 в	 началото	 на	 месец	 май	 Ротари	 клуб	 Ямбол,	
съвмесно	 с	 Интеракт	 организират	 общоградска	 забава	 против	
разпространението	 и	 употребата	 на	 наркотици	 от	 младите	
поколения.	Проявата	е	празник,	на	който	с	много	музика,	забава	
и	 тематични	 рекламни	 материали	 младите	 хора	 се	 събират	 в	
центъра	 на	 града,	 за	 да	 демонстрират	 своята	 съпричастност	 и	
волята	си	да	живеят	пълноценно,	без	наркотици.

Ежегодно	 през	 месец	 юни	 Ротари	 клуб	 Ямбол	 организира	 дни	
на	 профилактика	 на	 заболяванията	 на	 простатната	 жлеза.	 За	
мъжете	над	50	 години	в	Ямбол	се	осигурява	преглед	от	уролог,	
ултразвукова	и	имунологична	диагностика,	които	се	провеждат	в	
МБАЛ	„Свети	Йоан	Рилски”	–	партньор	на	клуба	вече	10	години.	
Комплексният	 преглед	 през	 годините	 стана	 изключително	
популярен,	а	за	да	повиши	качеството	на	предлаганата	здравна	
услуга	 клубът	 дари	 имунологичен	 анализатор,	 с	 който	 се	
извършват	изследванията.

Ротари	клуб	Ямбол	е	чартиран	на	заседанието	на	Борда	на	Ротари	
Интернешънъл	 в	 Евънстон,	 щат	 Илинойс	 на	 19.11.1997г.,	 с	 което	
става	 14-ият	 чартиран	 клуб	 в	 най-новата	 българска	 история.	 На	
14.03.1998г.,	 Дистрикт	 Гуверньорът	 на	 Дистрикт	 2480,	Панайотис	
Дзумас	 връчва	 тържествено	 чартърния	 лист	 на	 първия	 президент	
на	клуба,	Юри	Чобаников.	В	следващите	близо	две	десетилетия	от	
съществуването	 на	 клуба,	 негови	 членове	 са	 едни	 от	 най-видните	
личности	на	Ямбол,	доказани	и	водещи	професионалисти	в	своята	
сфера	 на	 дейност.	 Основните	 насоки	 в	 дейността	 на	 Ротари	 клуб	
Ямбол	са	разработване,	финансиране	и	осъществяване	на	инициативи,	насочени	изцяло	в	услуга	на	обществото	и	свързани	с	развитието	
на	културата,	образованието,	здравеопазването	и	подобряването	на	естетиката	на	градската	среда	в	Ямбол.	През	годините	са	изградени	
градски	часовник,	чешми	пред	църквите	„Свети	Георги”	и	„Свети	Николай”,	реализиран	е	проектът	„Дневен	център	за	рехабилитация	
на	зрително	затруднени	лица”,	дарявана	е	специализирана	медицинска	апаратура	на	болниците	в	града,	учебни	пособия	и	хардуер	на	
учебните	заведения	в	областта,	извършена	е	реновация	на	уникалния	пещерен	параклис	към	храма	“Св.	Александър	Невски“	в	местността	
Бакаджик,	изпълнен	е	проект	„Чиста	вода	за	здравословно	детство“	в	детски	градини	в	Ямбол	и	в	села	от	Община	„Тунджа“.	Uлубcj	е	
спонсор	на	Интеракт-Ямбол.

Чартиран на 19.11.1997 г., № в РИ 50837 хотел „Диана Палас”
Спонсор: РК Бургас
Седмична среща: Понеделник, 18:00 ч.

Ротари клуб Ямбол


