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Скъпи ротарианци, ротарактори и интерактори в Д-2482, 
България, ротариански приятели в Р. Северна Македония, 
Румъния, Молдова, Гърция, Сърбия, Албания и по света – 
които тачим Първи март, 
 
Да ни е честита Баба Марта !!! 
Да не ни хващат уроки !!!  
Корона вирус – къш !!! 
 
Скъпи ротарианки, ротаракторки, интеракторки, дами-членове на Ротари общностни 
корпуси, възпитанички на Ротари, подкрепям признанието на обществените 
постижения на „слабия пол“ и ви поздравявам с  Международния ден на жената ! 

Скъпи млади приятели в Д-2482, поздравявам Ви с международната седмица на 
Ротаракт ! Трябва да работим заедно за установяване на новите принципи на 
равнопоставеност и партньорството ! Жалко че няма да можете да реализирате 
замислената мартенска Европейската среща на Ротаракт (РЕМ) в София, но вярвам, че 
бъдещето ще ни донасе компенсиращо удовлетворение ! 

Традиционно, по това време в Ротари обръщаме конкретно внимание на една от 
нашите зони на фокус – водоснабдяване и канализация. България е на 6-о място 
между европейските страни по пресни водни ресурси на глава от населението, 99% от 
нас ползваме системи за централно водоснабдяване, а в над 95% от случаите, 
качеството на питейната вода отговаря на стандартите. В същото време една трета от 
населението не е присъединено към система за отвеждане на отпадъчни води, само 
половината  от присъединените са свързани и с пречиствателна станция, а при нивото 
на сегашните капиталови разходи ще бъдат необходими повече от 35 години за 
достигане на европейските норми за пречистване. Един от големите проблеми е 
атропогенното въздействие, изразено в различни типове замърсяване на водите. 
Струва ми се, че вниманието на клубовете следва да бъде привлечено от проблемите и 
в тази зона на фокус ! 

Скъпи приятели, 

Възхищавам се отново от всички представители на нашето ротарианско семейство, 
които и в пандемичните условия храбро упражняват безкористната си служба в помощ 
на своите общности !  



Благодаря за Вашата отзивчивост и към продължаващата серия мои виртуални 
официални посещения в Ротари/Ротаракт/Интеракт клубовете в дистрикта.  

Напомням, че в момента е активна кампанията за определяне на представители на 
клубовете в дистриктната кореспондентска мрежа – очаквам да раздвижим работата с 
посочените от вас кореспонденти (през тази и следващите ротариански години) за 
успешно реализиране на новите идеи, свързани с усъвършенстването на ИДИС 
(Интегрирана дистриктна информационна система).  

Защото Ротари отваря възможности ! 
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Гледайте и видео вариант на обръщението, публикувано на сайта на дистрикта: www rotary-bulgaria.org   
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