
 

 

МЕСЕЧНО  ПОСЛАНИЕ  НА  ДИСТРИКТ   ГУВЕРНЬОРА            Ю Н И   2021 

 

Скъпи ротарианци, ротарактори и интерактори  
в Д-2482, България, 
 
Изтича ротарианската година, в която разбрахме, че Ротари 
може да съществува и по различен начин. Изразявам своето 
възхищение от по-голямата част от клубовете в Дистрикта, които 
в плашещите условия на пандемията Ковид19 успяха храбро да 
се приспособят към този по-различен начин! И останаха полезни 
на своите общности и на собствените си членове. 

Разбрахме колко животоспасяващи могат да бъдат съвременните достижения на глобалната 
дигитална трансформация. Достижения, които с повишено разбиране ще продължим да 
ползваме и в постепидемичните времена.  

Установихме, че активността ни на доброволци и ротарианското ни приятелство не са кухи 
понятия. 

В практиката на Дистрикта изразихме разбирането за взаимовръзка и необходимо 
усъвършенстване на елементите на Интегрираната дистриктна информационна система (ИДИС - 
включваща регионалното списание „Ротари на Балканите“, дистриктните: информационен 
бюлетин, уебсайт, профили в социалните мрежи, дигитален архив, алманах, контакти с местни и 
национални медии, кореспондентска мрежа), полезната роля на актуален Наръчник с насоки за 
провеждане на нашите дистриктни тренировъчни семинари, необходимостта от поставяне на 
нов акцент върху шест ротариански теми (изразени в шест Инфолиста), надеждата за 
целенасочено развитие на новоучредената Национална награда на Ротари в България като силен 
инструмент за повишаване на нашия положителен имидж, навременността за съставяне на 
писана история на Ротари у нас в чест на наближаващата 30-годишнина от възстановяването на 
ротарианството и редица други.  

Имам надежда, че с мотивираната подкрепа на достойните членове на нашето ротарианско 
семейство, темите от тази година ще търсят развитие и в следващите ротариански години. 

Изразявам искрена благодарност за гостоприемството на Ротари, Ротаракт и Интеракт клубовете 
в Дистрикта – домакини на моите официални посещения (1/3 осъществени „лице в лице“ и 2/3 - 
виртуално). Изпитах искрено удовлетворение от избегнатото административно звучене на 
срещите и осъществените приятелски контакти, отдадени на истинските ценности в Ротари. 

 

 



Скъпи приятели, 

На 9 юни (сряда) ще бъде проведена виртуална XIV дистриктна конференция, на която ще бъдат 
дискутирани въпросите, свързани с дейността ни през изтичащата ротарианска година. 
Програмата на събитието е разпространена между клубовете. Очаквам Вашето участие.  

На 10 юни (четвъртък) ще бъде проведена виртуална Дистриктна законодателна среща/Общо 
събрание на СНЦ „Дистрикт 2482 към РИ“. Предизвестието и Програмата на събитието са 
официално разпространени между Ротари клубовете. Очаквам всички законосъобразно 
определени делегати да вземат подготвено участие.  

От 12 до 16 юни ще бъде проведен виртуален Конвент на Ротари Интернешънъл в три пленарни 
сесии („Възможности за размисъл“, „Възможности за растеж“, „Възможности за служба“) и 
допълнителни срещи на представителите на  Ротаракт, на Междудържавните комитети (ICC), на 
Офицерите за младежки обмен и разбира се, виртуална Къща на приятелството. Не пропускайте 
да се присъедините с персонална регистрация чрез www.rotary.org ! 

Не забравяйте, че в края на годината изтича срокът за въвеждане (в www.rotary.org)  на клубните 
отчети за постигнатите от Вас предварително заявени цели (мин. 13 от предложените 25), което 
води до получаване на Ротари Грамота (Rotary Citation). Не пропускайте изпълнението на това 
престижно предизвикателство! 

Скъпи приятели, 

Периодът от една ротарианска година се оказа твърде мимолетен в моето усещане. И вместо 
желание за почивка след приключване на годината, моят апетит за активност се увеличи с 
приближаване края на мандата ... 

Благодаря на всички, които и в тези сложни условия спомогнаха да преведем тазгодишния ни 
ротариански живот през сполетелите ни трудности! Това се оказа възможно - беше доказано, че 
Ротари 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 


