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Скъпи ротарианци, ротарактори и интерактори  
в Д-2482, България, 
 
Сякаш и зимата омекна при по-твърдите 
противоепидемични мерки в Дистрикта... 
 
Както традиционно напоследък, така и сега Ви 
пожелавам да бъдете особено внимателни за 
собственото си здраве и това на околните и да 
продължавате с неотслабващ ентусиазъм 
упражняването на безкористна служба в помощ на 
Вашите общности! 
 
Днес заострям отново вниманието Ви върху важен фокус на ротарианските ни усилия: 
грижата за майчиното и детското здраве. 
 
У нас съществува Национална програма за подобряване на майчиното и детското 
здраве като елемент от Национална здравна стратегия. Положителното е, че 
Програмата е синхронизирана с Европейската стратегия за детско здраве, което 
позволява въвеждане на съответните европейски стандарти и в България. 
Преимуществото ни днес е да се сравняваме с най-добрите. Но точно тук се крие и 
поводът за неудовлетворение: раждаемостта у нас е по-ниска, а детската смъртност – 
по-висока от средната за Европейския съюз. От дълги години един възлов въпрос се е 
превърнал в приоритет при решаване на проблемите – създаване на липсващата 
национална педиатрична болница. 
 
Майчиното и детското здраве са приоритет за клубовете в Дистрикта. Съгласно 
собственото ми проучване от края на 2018 г., темата е на първо място между проектите 
с дистриктен грант тогава (48% от проектите) и на трето място между проектите с 
глобален грант (14% от проектите). 
 
При така естествено припознатата като особено близка до нас тема искам да подскажа 
някои акценти на възможна ротарианска активност: 
 

 Повишаване на информираността на младите за различни аспекти на 
репродуктивното здраве; 

 Подпомагане на механизма за събиране на данни, оценка и анализ на 
състоянието на майчиното и детското здраве; 

 Подпомагане провеждането на скрининги (класифициране след изследване) на 
майки и деца; 



 Помощ при укрепване на материално-техническата база, вкл. нова медицинска 
апаратура, в сферата на майчиното и детското здраве. 

 Пропагандиране на здравословния начин на живот и превенция на 
злоупотребата с тютюн, алкохол и наркотици сред подрастващите и младите. 

 
Извън водещата тема имам удоволствието да съобщя, че в Дистрикта успешно 
приключиха две процедури по избора, което ми позволява да обявя за Посочен 
Дистрикт Гуверньор – номини за мандат 2023-24 г. - Христо Михайловски, член на РК 
София и за Дистриктен Интеракт Представител 2021-22 г. - Мария Попова, член на ИАК 
София-Център. Пожелавам сила и вдъхновение в отговорната дистриктна дейност на 
новоизбраните приятели! 
 
Благодаря на всички клубове, които не се поколебаха да посочат своевременно своя 
постоянен представител в Дистриктната кореспондентска мрежа. Предстои активиране 
на групата на „кореспондентите“, което ще даде възможност за по-пълноценно 
протичане на ротарианската информация в Дистрикта.  
 
Благодаря и на Ротари, Ротаракт и Интеракт клубовете – домакини на моите 
продължаващи виртуални официални посещения! Енергията, с която проддържате 
своите клуби активности и готовност за служба на общностите, въпреки сегашните 
трудни условия, са действително вдъхновяващи!  
 
Всъщност едва ли би могло да бъде по друг начин при тази способност на Ротари да 
отваря възможности! 

 

 

 

 

 
арх. Илиян Николов 

Дистрикт гуверньор 2020-21 
 

 
Гледайте и видео вариант на обръщението, публикувано на сайта на дистрикта: www rotary-bulgaria.org 

- под главата на сайта, или на :rotary-bulgaria.org/Дистрикт гуверньор 2020-2021/Месечни послания 


