
 



 

 

 

 

Скъпи приятели, 

В ротарианския календар юни е последният месец. Посвещаваме го на 

приятелството, което ни свързва и ни отваря вратите към възможността да се 

съизмерваме със стойностни личности, с големи професионалисти, с добри хора. 

Това е и последния брой на бюлетина „Добротворци“ за изтичащата ротарианска 

година. Издаването му беше съпътствано с много  усилия, с открадване на лично 

време. Грешките  и проблемите с комуникацията и разпространението му ни караха 

да се замислим струват ли си всичките тези усилия. Нашият отговор е – струват си, 

защото ни срещнаха с невероятни хора – успешни, търсещи, раздаващи се, защото 

научихме за стойностни проекти и каузи, защото вярваме, че в странното време, 

през което преминахме, бюлетинът беше нашият скромен принос към 

поддържането на искрата на живота в клубовете.  

С пожелания за прекрасно лято  и нова енергия в ротарианските дела! 

 

ПДГ Нина Митева 

ДГН Виолина Костова 

 

 



 

 

 

арх. Илиян Николов 

Дистрикт гуверньор 2020-21 

 
Скъпи приятели, 

ротарианци, ротарактори и интерактори, 

Приключваме една особена ротарианска година, 

във физическия смисъл – ориентирана към оцеляването ни, 

в духовния смисъл – показателна за смисъла на нашата доброволна безкористна служба за 

просперитета на общностите ни, особено в условията на криза. 

В първия аспект изгубихме свидни единомишленици, за които скърбим, 

във втория – демонстрирахме, макар и частично, силата на глобалната ни организация да 

бъде полезна за общностите ни и за самите нас. 

Успяхме да си дадем сметка, колко важно за днешната цивилизация е да бъдем в състояние 

да ползваме максимално достиженията на дигиталната трансформация във всичките и 

проявления. 

Нека се възползваме мъдро от урока, научен от сполетелите ни трудности. 

Помъчихме се да изтъкнем важността на взаимодействието на елементите и необходимостта 

да усъвършенстваме нашата интегрираната дистриктна информационна система: 

регионалното списание, информационния бюлетин, дистриктния сайт, профилите в 

социалните мрежи, взаимодействието с местните и националните медии, дистриктния 

дигитален архив, дистриктната кореспондентска мрежа.  

Поставихме начало на бъдещото утвърждаване на Национална награда на Ротари в България 

и споделянето с обществото на Историята на възстановеното ротарианство у нас. 

Направихме опит да дебатираме относно по-нататъшното развитие на ротарианското 

обучение в дистрикта. 

Акцентирахме отново върху важността на професионалната служба, службата за общността, 

взаимопомощта чрез глобалната ротарианска отплата, участието ни в ротарианските групи за 

действие и приятелските групи по интереси, на спонсорирането на ротари общностни 

корпуси. 

Нека вдъхновено да очакваме проявата на приемственост и през следващите ротариански 

години, която на практика да продължава развитието на ротарианството у нас! 



 

 

 

инж. Борислав Къдреков 

Дистрикт гуверньор 2021-22 

 
 

Обичам родния български език. Много е богат и ни разкрива неподозирани смислови 

дълбочини. Отбор е моята думичка за идващата ротарианска година. Щафетата е в 

непосредствена връзка с отбора и отборът е в непосредствена връзка с щафетата. 

 

Малката ми дъщеря участваше в плувни щафети. Щафетата е красиво нещо. Печели се 

от най равностойния отбор, в който времената на участниците в него са най-близки. 

Тогава щафетата се предава безстресово и е чудесно, когато всеки следващ пост е по-

бърз от предходния. 

 

Замислих се и установих, че всяка нова ротарианска година е всъщност следващ пост в 

безкрайна щафета. След дни ДГ Илиян ще финишира след нестандартно и неслучвало 

се досега преминаване на трасето. Ще ми предаде при много по-благоприятни условия 

символа на отговорността за новата ротарианска година. С оптимизъм поглеждам 

напред по трасето защото има голяма приемственост в нашите отбори, има и нови 

приятели и виждания, което вярвам ще гарантира още по-успешно приспособяване 

към променящия се свят и Ротари. 

 

Посоката е една, трасето и скоростта е в ръцете на новия дистриктен отбор, на 

президентите и техните отбори застъпващи след дни. 

 

И нека да не забравяме, че всички ние сме доброволци, 

доказани професионалисти и реализирали се хора!  



 

 

 

Като президент на Ротари Интернешънъл, Шекхар Мехта 

ще има три специални инициативи за Ротари 2021-22 

година, насочени към повишаване на нашето въздействие 

чрез служба и разширяване на обхвата ни с привличане на 

нови членове в Ротари. 

Мехта иска от всеки ротарианец да направи членството 

своя отговорност чрез кампанията „Всеки един привлича 

един“. 

 
Неговите инициативи са: 

Овластяване на момичетата. Равенството е основно човешко право и е необходимо за 

един мирен, проспериращ и устойчив свят. Все пак, момичетата и жените по света са 

изправени пред неравенства в редица области, включително здравеопазване и 

образование и изпитват значително насилие и непропорционална бедност. Ротари 

насърчава клубовете и дистриктите да приоритизират проекти, които подобряват 

здравето, благосъстоянието, образованието и икономическата сигурност на 

момичетата в техните общности и по света. Инициирайте клубен проект, проект с 

дистриктен или глобален грант, който да ангажира членовете на вашата общност с 

действия в защита и увеличаване възможностите на момичетата за достъп до ресурси, 

които ще подобрят живота им. 

Ротари ден на служба (Rotary Day of Service). Клубовете се насърчават да проведат 

едно значимо за общността си събитие, ден в който ротарианците и хората от 

общността работят заедно за подобряване на средата и решаване на конкретна нужда. 

Очаква се този Ротари ден на служба да бъде споделен в Ротари Витрината – Rotary 

Showcase в MyRotary.  

Президентски конференции. Поредица от президентски конференции ще представят 

хуманитарните дейности на клубовете в техните общности и по света. 

Президентската конференция за Европа е във Венеция от 5 до 7 ноември. 

Детайли – на линка: https://www.rotaryconferencevenice.org/   

https://www.rotaryconferencevenice.org/


 

 

 

РОТАРИ: 

Не просто се адаптираме, ние създаваме промяната. 

Това, което всеки Ротари клуб трябва да знае за 
провеждането на хибридни срещи 

 
 
 
От Джим Марграф, предприемач и 
член на РК Ламоринда Сънрайз Калифорния, САЩ 

 

Преди четири години жена ми ме изненада с неземен въпрос. "Как може 

астронавтите на Марс да бъдат свързани с любимите си хора на Земята?". Този 

въпрос предизвика пътуване, макар и все още не на Марс. Вместо това, аз се впуснах в 

пътешествие, за да разбера социалната изолация на Земята, да разработя нови начини 

за свързване на отдалечени близки хора с помощта на съвременни технологии, да 

създам нова компания, седмата ми, Kinoo.family, https://kinoo.family и да стана още по-

дълбоко ангажиран с Ротари! 

Макар че едва ли са много ротарианците, които ще се устремят към покоряване на 

червената планета, много от нас разбират чувството, ако не и риска, от социалната 

изолация и желанието да останем близо до нашите приятели и семейства. 

Впечатляващо, в рамките на месеци от началото на пандемията от COVID-19 през 2020 

г., почти 80% от Ротари клубовете са прегърнали Zoom или друг софтуер за 

видеоконференции, за да бъдат домакини на виртуални срещи и да останат свързани. 

Признавайки, както една възможност, така и потребност, Ротари Интернешънъл 

създаде президентска работна група, която да обсъди как виртуалната свързаност 

може да служи в бъдещето на Ротари, а аз бях поканен да участвам. Като изобретател 

и предприемач, аз се чувствам комфортно да прилагам най-модерни технологии към 

трудни проблеми и нови предизвикателства. 

Със срещите в Zoom се отвори и възможност за находчивите клубове да канят 

световноизвестни отдалечени оратори, с които да се срещнат във виртуална среда. 

Някои клубове дори започнаха да пренареждат формата на срещите, като творчески 

изследват възможностите на виртуалната връзка, вместо насилствено да адаптират 

несъвместими, традиционни дейности, които изискват лично участие, в малък екран 

на снимки. 

https://kinoo.family/


 

 

 

Вдъхновен от нашите дискусии в рамките на работната група за пандемията, аз 

споделих с други ротарианци една идея. Бързо намерих подкрепа от Ротари 

Интернешънъл, от моя Клуб Ламоринда Сънрайз в района на залива на Сан Франциско, 

и от Ротари сдружението с нестопанска цел, на което бях съосновател, The Global 

Impact Group TGIG.ORG. 

Идеята беше да се създаде видео, което да помогне на клубовете да видят колко лесно 

може да бъдат домакини на „хибридна“ среща, която обединява хората физически, 

като същевременно дава на отдалечените членове достъп до срещата. 

Идеята беше да се създаде видео, което да помогне на клубовете да видят колко лесно 

може да бъдат домакини на „хибридна“ среща, която обединява хората физически, 

като същевременно дава на отдалечените членове достъп до срещата. 

Ние си дадохме сметка, че макар и да излизаме от локдауна, и че клубовете се връщат 

към срещите на живо, ще останат членове, за които това връщане ще е несигурно и 

преждевременно. Също така, проучванията в градовете по света показват, че за някои 

ротарианци дистанционното участие е решение, защото им спестява движение в 

трафика, или пък е възможност да използват времето в което пътуват. И накрая, 

виртуалната връзка отвори вратата за изключителни лектори, които са щастливи да се 

срещнат с ротарианците чрез видео чат платформи, и да отговарят на техните въпроси 

от разстояние. 

Така че жена ми и аз разчистихме гаража си, и с помощта на с някои трудолюбиви, 

маскирани и социално дистанцирани членове на клуб LSR го превърнахме в студио, за 

да заснемем хибридна среща – комбинация от участници на живо и чрез онлайн 

платформа и така да покажем да покажем колко лесно е отдалечени участници да се 

включат в среща на живо и обратно. Това беше и още една възможност да сме с 

приятелите си и да общуваме в реално време. 

Бързо осъзнахме обаче, че нашият ентусиазъм да сме ментори на клубовете в 

провеждането на такива хибридни срещи, може и да не привлече търсения интерес. 

Знаехме, че ни трябва още една кукичка, за да привлече още ротарианци да видят 

нашето видео и да въведат този модел на срещи в клубовете си. 

Още една искра!  Какво ще стане, ако привлечем някои легендарни лектори, за да 

помогнем на ротарианците да се погледнат в огледалото, да видят кои сме в 

действителност, точно когато светът се нуждае най-много от нас? 

https://tgig.org/


 

 

 

С тази мисъл се допитах до моя приятел и колега, д-р Стен Върмонт, декан на 

училището за обществено здраве в университета "Йейл", и след седмици имахме 

няколко интервюта с глобални здравни експерти и Ротари знаменитости, между които 

д-р Антъни Фаучи, Джон Хюко и президента на РИ Холгър Кнаак. 

Резултатът са два видеоклипа, налични на TGIG.ORG. Виртуална / Среща лице в лице е 

25-минутно видео от нашата среща в гаража с горепосочените знаменитости, готово да 

бъде показано и във вашия клуб. Второто, кратко 2-минутно видео Бърз старт ви 

показва колко лесно е да осъществите завладяваща виртуална/лице в лице (V/IP) 

среща. 

Така че не е нужно да планирате пътуване до Марс, но мечтата за достигане на 

звездите може да ви доведе до ваш Ротари момент и да ви помогне да започнете 

своето собствено следващо Ротарианско пътуване! 

 

 

https://tgig.org/


 

 

 

От списание Твоят бизнес, рубриката 

„Колонката на Гетов“. 

 

За още съвети, събития  и идеи: 

https://www.tbmagazine.net/ 

 

Чувате ли изстрелите предназначени за вас? 

“Щом чуваш изстрела, значи не е бил за теб” - Самюъл Джаксън, “Бодигард на убиеца” 

Вчера, докато отпивах първата си глътка от вечерното 12 годишно, една реплика, казана 

ехидно от страна на героя, изпълняван от големия Самюъл Джаксън, направо ме 

зашемети. 

“Щом чуваш изстрела, значи не е за теб” - замислих се колко често тази мисъл е 

валидна и за бизнеса. През последните няколко месеца много от собствениците на 

традиционен бизнес се оглеждат и се пазят от канонадата на онлайн търговията. Не 

забелязват промяната в нагласите на клиентите и техните очаквания, а всъщност този 

изстрел най-често е предназначен за нас и ние не го чуваме. 

В повечето случаи се пазим от изстрели, чиято мишена изобщо не сме ние и обратно 

- не забелязваме изстрелите, които обезкървяват организацията, която управляваме, 

защото не ги чуваме. 

Един от най-често случващите се варианти на такъв “тих” изстрел, е да бъдем сменени 

като доставчик, без дори да разберем защо и да се усетим, че нещо става чак след три-

четири месеца. В началото дори нашите “симпатични търговци” да бъдат попитани 

какво се случва, обикновено ще отговорят: „А, нищо - всичко си е наред”. Чак след време 

ще се усетят, че това не е баш така, но вече е късно - колелото си се е завъртяло и без 

нас.  

Често при разговори с бизнес партньори и клиенти забелязвам тенденцията за 

вторачване в големите канонади – предсказанията на Илон Мъск, развода на Джеф 

Безос, изказването на Джак Ма от последната седмица и т.н. Разсъждаваме за бъдещето 

на криптовалутите, но не правим пълна ревизия на склада във фирмата вече втора 

година. 

https://www.tbmagazine.net/


 

 

 

Пазим се от всякакви изстрели, но не и от тези, които наистина ни застрашават – 

изстрелите на конкуренцията, на нелоялните служители, на променящата се 

конюнктура. 

Залягайки и пазейки се от изстрели и откоси, които чуваме, всъщност ставаме лесна 

мишена за реалните заплахи. В сегашната среда е много важно да оценим откъде може 

да ни атакуват, а не да се водим по общата шумотевица. 

Защото има много видове стрелба, както на фронта, така и в бизнеса: 

- Ракетен обстрел - например промените от технологични нововъведения, които 

променят пазара, 

- Артилерия - голяма компания отваря клон във вашия град или квартал. 

Тези изстрели все пак може да се “чуят”, но има случаи, когато стрелбата по нас е 

снайперистка, от далеч и доста прецизна – конкурент, на база източване на данни от 

нашата компания, атакува нашите клиенти. Такива изстрели са наистина 

животозастрашаващи.  

Но най-фаталните, в голяма част от случаите са изстрелите в тила - от близо и с опрян 

заглушител, идващи от собствения ни мениджмънт или съдружник. Тогава наистина е 

трудно да се реагира, затова трябва постоянно да сме нащрек, както за нагласите на 

пазара, така и тези на служителите ни. Тихият изстрел може да дойде дори от тези до 

нас! 

Най-важното е да не се залъгвате, че всичко е наред. 

Да бъдете проактивни по отношение на нагласите на клиентите и постоянно да следите 

клиентската удовлетвореност и нагласите на ключовите служители в компанията. 

Само така може да чуете дори изстрела предназначен за вас. 



 

 

 

Неуморният ни изследовател Цвятко Кадийски разказва за 
традициите на ротарианската трапеза или как са се хранили 
нашите предшественици по време на ротарианските срещи. 

Обичайно е ротарианските срещи да се провеждат под формата 

на работни обеди или вечери. За съжаление по време на Ковид 

кризата позабравихме тази хубава ротарианска традиция. 

Настъпващото лято предразполага за малко по-лежерни теми, 

затова този път ще се спрем на нещо по-малко строго, но в 

никой случай не по-маловажно отколкото досегашните теми за 

историята на Ротари. 

 

Когато Ротари клубовете у нас правят първите си стъпки, възниква и въпросът, защо сбирките 

се провеждат около маса. Обяснение за това е направено по време на една среща със 

софийската общественост от енергичния и неуморим президент на РК София инж. Любен 

Божков, чието масивно телосложение e най-доброто доказателство за благотворното 

въздействие на най-добрите ротариански традиции за хубаво похапване: „Намираме се около 

маса, защото седнал на маса човек се усеща по-разположен, по-свободен, по-общителен. А 

това е едно от първите условия, за да може да вършим по-добре своята ротарианска дейност“. 
 

За отбелязване е, че пресата по 

него време периодично 

информира за живота на Ротари 

клубовете, но не подминава 

гастрономичната страна на този 

живот. 

 

 

 

 

 

Съобщение в местната преса   

По този повод ще кажем няколко думи за менютата на ротарианските срещи. В началото 

ротарианците са били привърженици на българските традиции за обилни и продължителни 

обеди, но след като проф. Кьостнер – първоначално гост а след това член на клуба обяснява, 

че не бива да се прекалява, оттогава, както шеговито отбелязва в ротарианското списание 

редакторът Тахауер „нашите обеди, без да бъдат спартански, станаха по-строги, което ни 

позволи, благодарение на по-облекченото храносмилане да се занимаваме по-лесно с 

въпросите от дневния ред на клуба”. 



 

 

 

Това не пречи на ротарианците от време на време да си правят шеги с обедите и да кръщават 

с помпозни имена поднасяните блюда – например по време на обяда по случай 30 

годишнината на Ротари: „церемониалмайсторът Апостолов - предложи на членовете на клуба 

специално ротарианско меню: Салата а ла Пол Харис, Агнешко печено а ла Боб Хил (Боб Хил 

по това време е президент на РИ), ротариански сладолед и кафе „Юнион палас”“. Едно 

съобщение на проф. Димитър Атанасов за хранителните качества на лютата чушка и за 

високото съдържание на витамини в нея (доказано от научните изследвания на един унгарски 

ротарианец) дават повод на Тахауер да предложи на церемониалмайстора Киселов да не 

забравя лютата чушка при подготовката на менютата за срещите. 

Понякога приемът на нови членове води до неочаквано допълване на менюто. В деня на 

приемането на Иван Балабанов, съсобственик на новата модерна кланица в София, 

ротарианците намират на масата си грамада от наденички, шунки, пушени езици и бекони - 

всичко това придружено от различни високоградусови напитки, предназначението на които, 

според думите на Балабанов било да се борят с ефекта на мазнините върху храносмилателния 

апарат. След успешната есенна кампания по гроздобера, новият член на клуба Стоян 

Тевекелиев изпраща на всеки от ротарианците по една касетка със великолепно сочно грозде. 

На следващата седмица Николай Костов внася допълнително разнообразие в сценария на 

ротарианските лекции. Темата на лекцията на Костов е: „Консервната промишленост в 

България” като преди началото на словото му, всеки ротарианец намира на масата пред себе 

си набор от български консерви (плодове, зеленчуци, риба). 

Дори когато срещите не са на маса, ротарианците не 

забравят за доброто настроение, което добрата храна 

осигурява – например при съвсем краткото гостуване на 

президента на РИ Джордж Мание в Русе (ограничило се с 

една разходка из града и разглеждане на селско-

стопанската изложба), гостът е надарен с грозде и плодове. 

Особено картинно е описан ротарианския обяд във 

фабриката на Генчо Стайнов в Казанлък по време на 

ротарианското авторали в Розовата долина: 

„Съсредоточихме се около една огромна маса, украсена с 

рози. Обслужваха ни млади красиви работнички от 

предприятието, които нашите членове поглъщаха с  очи, 

докато зъбите им работеха здраво, за да погълнат едно 

меню, което би правило чест на Лукул по отношение на 

качеството и на Гаргантюа, по отношение на 

количеството. Липсваше само Рабле, за да възпее това в 

кулинарна епопея, коронована в един специалитет на 

нашата страна – агнешкото задушено. 

 
 



 

 

То се приготвя, като в гърне са поставят нарязани на дребно парчета агнешко, ароматни 

треви и зеленчуци, след което херметически затвореното гърне се поставя да ври на 

бавен огън. За десерт – огромна сладоледена бомба. Паст президентът Недков взима 

думата, за да укори шеговито ротарианците за техния ‘свиреп апетит’ и ги сравнява с 

орда, която унищожава всичко по пътя си и ако това продължи, единственото решение 

ще бъде да се разпусне клуба. В отговор Генчо Стайнов енергично протестира и обяснява, 

че старите родови традиции изискват да се оказва неограничено гостоприемство”. 

Запазено е подробно описание на една познавателно-гастрономична екскурзия, когато със 

специален вагон голяма група от клуба, включваща не само членове, но и техни съпруги, 

синове и дъщери отпътува за Своге, където посещава шоколадовата фабрика на братя Пееви. 

Всеки от гостите получава от Пееви пакет – сувенир. В парка, където централната леха е 

украсена с цветя във формата на ротарианското колело е поднесен обяд“. 

На Васильовден 14.01.1937 г. (Нова година по юлианския календар) церемониалмайсторът 

Киселов внася весело оживление в клуба, като слага началото на една нова традиция в 

световното ротарианство - именно в ротарианството, защото в България тази традиция е 

прастара. Преоблечен като сурвакар, Киселов обикаля масата, около която седят членовете 

на клуба, „въоръжен” с гигантска сурвакница в едната ръка, а с другата подава един 

художествено изработен дискос, където под бдителното му око всеки ротарианец дава своя 

принос за „зимната помощ” на общината. Все със същата цел е организирана и томбола, 

наградата на която е един гигантски червен петел. Кой е спечелил петела и по каква рецепта 

го е сготвил – протоколите на клуба мълчат. 

И, макар че това не е свързано пряко с ротарианските менюта, нека отбележим, че именно 

един ротарианец - Стоян Тевекелиев заедно с брат си Йордан, създава рецептата за 

индустриалното производство на едно блюдо, което е неотменна част от менюто на 

българина – българската лютеница. 

Посещението на президента на РИ Джордж Мание през 1936 г. става повод световното Ротари 

общество да се запознае с една българска кулинарна рецепта. По време на прощалната вечеря 

г-жа Мание е харесала изключително много сладкото от зелени орехчета и е помолила да и 

разкажат как се прави. Тъй като никой от присъстващите не е могъл да направи това, в 

следващия брой на списанието, наред с приветствието до президента на РИ е публикувано 

едно писмо до г-жа Мание, в което подробно е описано как да си приготви сладко от зелени 

орехчета. Така тази рецепта става известна на повече от 500 Ротари клуба в света, до които се 

изпраща българското ротарианско списание. А един екземпляр от този документ се пази и в 

архивите на РИ в Еванстън. 

Неотдавна писахме за най-новото откритие, за нашия ротариански архив. В своя екземпляр на 

брошурата с участниците в срещата на номини гуверньорите по време на конгреса на РИ в 

Кливлънд, 1939, инж. Любен Божков е направил собственоръчно една приписка: 

 „Обядвах с основателя на Ротари, Пол Харис на моята маса“.  



 

 

Само преди месец, благодарение на нашия приятел Цветан Мадански, нашият исторически 

архив се обогати с един интересен документ – менюто при чартирането на РК Плевен, 

отпечатано на български и френски. От него разбираме, че след пилешкия бульон е поднесена 

риба със сос тартар (полята с бяло вино), а главното блюдо е било телешко печено, към което 

е сервирано червено вино. Десертът е бил баклава и плодове.  
 

  

Много са запазените снимки от ротарианските „заседания на маса“ – както официални, така и 

приятелски: обедът по време на учредяване на Ротари клуб Бургас, обедът по случай 

посещението на президента на РИ Джордж Хагер, отбелязването на 35-тата годишнина на 

Ротари (сн. 1), срещата с белградските ротарианци, по време на обяд в с. Баня по време на 

посещението в розоварната на Багаров (сн. 2, 3),  обед в Хисаря по време на екскурзията по 

случай чартирането на РК Пловдив, приятелския обед в бирхале България по време на 

Дистрикт конференцията. 

Не бива да забравяме един гастрономически подвиг на българските ротарианци по време на 

чартирането на РК Пловдив в края на май 1939 г. (според дописката на президента на РК София 

проф. Димитър Атанасов, публикувана в ротарианското списание): „Сред приятен и обилен 

обед в Карлово членовете на клуба и техните съпруги заминаха за Хисаря. Тук, поради липса 

на сладолед, който се желаеше силно от приятелите, ние опитахме вкуса на топлата вода от 

извора Момина баня и сладко от рози. Едва в 4:30 часа, в Пловдив, всички получиха така силно 

желаната порция от сладолед. При поднасянето му гуверньорът Божков каза, че това било 

най-тържествения момент от чартърното тържество“. 

И така – наздраве и добър апетит, приятели !!! 



 

 

 

Честит рожден ден на нашият голям приятел и 
стожер в Ротари ПДГ д-р Любен Атанасов! 
 
 

 
 

Надали има ротарианец, който да не познава доц. доктор Любен Атанасов, паст 

дистрикт гуверньор 2008-2009 година на Дистрикт 2482.  Към него се обръщаме с „бате 

Любо“ и това е знак за обич, за уважение, за признание към истински лидер и добър 

човек.  

Лекар с дълга и достойна професионална биография, която и досега продължава да 

пише. Специализирал е хирургия, с втора профилна специализация детска хирургия, 

разширявал и надграждал опита си в клиники в Европа и Турция. През 1994 г. става 

доктор по медицина след защитена дисертация, а от 1999 г  е избран за извънреден 

доцент по обща хирургия към Тракийския университет гр. Стара Загора. От 1967 до 

2006 се посвещава на хирургията и на детската хирургия в болницата на гр. Хасково, 

като от 1986 г. до 2006 г. е определен за окръжен и районен специалист по обща и 

детска хирургия и оказва методична, консултативна и практична помощ на 

хирургичните отделения в общинските болници в пределите на област Хасково. 

Членува в български и международни хирургически съюзи, сдружения и асоциации, 

През 2014 г. е удостоен с отличието „Почетен член на Българско Хирургическо 

Дружество”. 

Продължава да работи и от 2014 г. е председател на ТЕЛК МБАЛ АД Димитровград. 

Ротарианската му биография, започнала през 1995 година е също така изключително 

богата. През 1999-2000 г. е секретар на Д2480 за област България, в последващите 

седем години е един от хората, които особено активно и резултатно работят за 

обособяването ни като самостоятелен дистрикт.   Дистрикт гуверньор на Д2482 за  

2008-09 година. От 2009 до 2015 – преподавател на Дистрикта, председател на 

подкомитет Енд Полио. От 2014 досега е председател на дивизия България на Ротари 

Лидершип Институт. Мейджър донор на Фондация Ротари.  

Във всичките тези повече от 25 години е активно въвлечен в работата на своя клуб РК 

Хасково, затова и думите на приятелите му са така изпълнени с респект и обич. 



 

 

 

Христина Хубенова: Като нов член на Ротари през далечната 2012 год., имах честта и 

привилегията да пътувам с доцент д-р Любен Атанасов - Доктора, към едно 

Ротарианско събитие. Говорихме си много по пътя, разпитваше ме защо съм решила 

да поискам да стана член на Ротари и дали правилно съм осъзнала отговорността и 

важността, която е залегнала в четиристранния ни тест. Днес от позицията на времето 

искам да ти кажа, Докторе, ти ми даде най-важните отговори по него с поведението и 

постъпките си. Ти през всичките тези години показа на мен и на всички останали 

приятели, че за теб Ротари е основата на най-важните ценности - членство и подкрепа. 

Ротари е твоята религия, която ти през всичките дни на живота си носиш в сърцето си 

и раздаваш с щедрост от познанията и опита си. Ти ни показваш, че да си Ротарианец 

не е само престиж и популярност сред обществото, а най-вече вътрешен огън, който 

гори в сърцето, за да направим нещо за благото на другите. Да подадем ръка на 

приятел, на общност или институция, за да се развива по-добре, да бъдем в подкрепа 

на справедливостта и да докажем, че винаги има изход, когато заедно се борим с 

предизвикателствата, пред които ни изправя времето. 

Благодаря ти, Докторе! Благодаря ти за всичко, на което ме научи, за отделеното 

време, че си част от приятелите ми! Бъди жив и здрав, все така усмихнат, всеотдаен 

и добронамерен и на многая лета! 

Розалина Гьобеклиева: Познавам д-р Любен Атанасов от времето, когато той се оказа 

част от операционния екип, спасил живота на баща ми, едва 40 годишен. 10 години по-

късно, продължавайки традицията на тяхното съдбовно приятелство, баща ми, Петър 

Гьобеклиев, като Чартър Президент го покани да стане един от учредителите на първия 

Ротари клуб в гр. Хасково. Не знам дали той или Стефан Терзиев от Стара Загора, дават 

на доктора една от най-важните роли в него - на секретар, в която той и до днес е наш 

учител, със своята прецизност, отговорност и строго придържане към протокола. Не си 

спомням събитие или среща на клуба, на която той да отсъства, но знам със сигурност, 

че е най-добрият съветник и коректив на нашите събрания, проекти и планове 

свързани с клубния живот. Горда съм, че в нашия клуб има така израснал духовно член 

на семейството на Ротари, който е не само наш, а и национален пример и учител за 

всички. Желая на доц. Д-р Атанасов крепко здраве и възможности да продължава да 

служи в нашите редици и бъде жив пример и за нашите деца!  

Динко Атанасов: Любен Атанасов е един достоен жив пример за подражание. Той през 

цялото време сам е откривал и добавял нещо към своя образ, за да се получи това 

което е и на което да обърнем сериозно внимание и да видим какво бихме могли да 

научим. 



 

 

 

Любен Атанасов има много богат житейски път, в който постоянно се е насочвал към 

своето изграждане чрез непрестанно образование. През цялото време е бил 

безкрайно любопитен и е проявявал и проявява небивал интерес във всяко свое дело, 

с което е бил в близост – своята професия на лекар, в социалния живот като такъв и 

неговата активност, когато открива Ротари.  

Към момента той все още е активно работещ – Председател е на ТЕЛК комисия. В 

Ротари делата също е с нестихващ интерес и активност. В РК Хасково е един от най-

активните членове.  

Стотици са неговите приятели в Дистрикта. Познава всички по имена и знае нещо 

типично и лично за всеки един от тях. Страничен наблюдател би казал, че сякаш до 

преди малко са си говорили и не са прекъсвали комуникацията си във времето. С 

голямо удоволствие присъства на Ротари сбирки на различни клубове, изнася лекции 

на тема Полиомиелит или просто е сред добри приятели. Да бъде сред ротарианци е 

едно от най-големите му удоволствия. Темата Ротари и приятелите ротарианци просто 

видимо го преобразяват, зареждат със сили и позитивизъм. 

Прекараното време с Любен Атанасов е истинско удоволствие. Той е като жива 

енциклопедия на тема медицина, Ротари, а и на множество други теми, пълен е с 

истории от различно естество, в голямата си част лично преживени, а и на много 

вицове и шеги. Заразяващ пример са неговата активност, любопитство, 

добронамереност, скромност, желание за изпипване на детайла. Бих казал, че сме 

късметлии, защото имаме възможността за подобни срещи и контакти с такъв човек. 

Убедено казвам, че Любен Атанасов е един от достойните примери за подражание в 

Дистрикта – като човек и като лидер. 

Знам, че би го зарадвало, ако кажа, че определено има и други такива обаятелни 

личности в нашия Дистрикт. Да са ни живи и здрави всичките! 

 

 



 

 

 

Поздравления за нашия приятел Милчо Боров! 

Цели 30 години създадената от него фирма Кантек ЕООД се радва на здрав екип, 

чудесни партньори и дългогодишни клиенти.  

Кантек е доставчик на две световни марки в България на пазара за управляеми печатни 

услуги, управление на документи, дигитални преси за производство на книги, 

учебници, и рекламни материали и процеси свързани с услугите за аутсорсинг на 

печата. 

 

Чартър член на създадения преди 18 години РК София Балкан, ПАДГ Милчо е стожер 

на клуба и поддържа младия си и купонджийски дух в средата на младите си приятели. 
 

Честит празник лично на тебе, Милчо и на целия екип! Много нови успехи напред! 

И все така много нужен пример за почтен бизнес! 

 



 

 

Любозар Фратев – щрихи към образа на един съвременен възрожденец 

ПДГ Нина Митева 

Познавам от години Любозар Фратев като чартър член на РК Пловдив Пълдин, дарител на 
Фондация Ротари, председател на ІСС комитета за ротарианско приятелство България – Русия, 
като общественик, ангажиран с каузи за Пловдив. Както в много случаи, свързани с издаването 
на този бюлетин, (това е и отплатата за тези доброволчески усилия), желанието ми да го 
представим на приятелите беше повод да науча много повече, да бъда истински респектирана 
от постиженията на този успял предприемач, общественик и съвременен възрожденец. 

Малцина са хората като Любо Фратев в днешно време, не само в мащаба на Пловдив,  които 
едновременно с устойчивия си и успешен бизнес, са създали и подкрепили десетки успешни 
каузи, свързани с култура, история, туризъм, развитие на гражданското общество. Визитката 
му е твърде дълга  и твърде изпълнена със стойностни постижения. Едно от родолюбивите му 
начинания е издаването на книги, свързани с историята на Пловдив. Без съмнение за мене, 
това е човек, за когото ще се напишат книги, но ако трябва да се побера в страница – две, кои 
са най-важните щрихи? 

Бизнесът: Основава акционерното дружество „Новиз“, което вече 30 години последователно 
и с успех развива бизнес в няколко направления – търговия, производство, туризъм, хотелско 
и СПА оборудване, строително предприемачество. Формулата за успех – диверсификация, 
напредване и порастване стъпка по стъпка, екип от хора, които си познават работата и на които 
им се работи. Резултатът -  бизнес, изцяло в светлата част на икономиката, фирма с безспорен 
авторитет сред клиенти, партньори и в обществото. 

Работата за общността: Нашият приятел Любозар Фратев е създател на експертния съвет на 
Пловдив и е един от двигателите на туристическия информационен център. Дългогодишен 
председател на Съвета по туризъм в Пловдив, той организира общини и фирми от седемте 
области на Южна България в „Тракийски туристически район“, за да популяризира Тракия и 
Пловдив като атрактивна дестинация. Той е човекът, инициирал и направил двата празника 
„Дефиле на младото вино“ и „Вино и гурме“ част от календара на Пловдив. 
Постпандемичното, седмо издание на „Вино и гурме“ бе съвсем скоро, със съпътстваща богата 
културна програма, с участието на 27 винарски изби и 14 производители на храни, които 
посрещаха пловдивчани и гости в китните дворчета на десет възрожденски къщи, галерии и 
музеи. 

Каузите: Радетел е за възстановяването на Братската могила като мемориал на загиналите за 
България пловдивчани. Стои зад гражданската инициатива „Дом за Пловдивската опера“ и 
вече пет години мобилизира гражданската енергия за построяване на сграда за Пловдивската 
опера.  

Учредител и председател на УС на фондация „Балкански културен форум“, която инициира и 
подкрепя културни събития в многовековния град. Именно фондацията, със 
спомоществователството на „Новиз“ АД, е издала вече 15 книги, свързани с историята на 
Пловдив. Единственото изключение е художествен роман за Христо Ботев, чийто автор Георги 
Савчев е братът на неговия дядо. Любозар Фратев посвещава тази книга на предците си 
възрожденци и на своята майка.  



 

 

 

 

Петнадесетата книга, „Пловдив към средата на ХІХ век, 
според описанието на Константин Д. Моравенов“ достигна 
до читателите си в края на 2020 г. За нея фондация 
„Балкански културен форум“ и „Новиз“ АД получиха 
високо признание на церемония в навечерието на 24 май 
2021 г. - престижната награда "Пловдив" за върхово 
постижение в областта "Опазване на културното 
наследство и съхранение на паметта". 

За пореден път фондация "Балкански културен форум" и 
НОВИЗ участват и в провеждащия се в този месец фестивал 
ПЛОВДИВ ЧЕТЕ 2021. 

 
Ротари: Във всичко, с което се захване, Любо Фратев стои 
ангажиран на сто процента от идеята до 
осъществяването. Така е и с ръководения от него ІСС 
комитет за ротарианско приятелство България – Русия, 
сред малкото създадени в Дистрикта, за които можем да 
кажем, че зад табелата има съдържание. Няма година 
без събитие – срещи на ротарианци в България, в Русия, 
форуми, пътувания – до Петербург и Москва и дори до 
Камчатка. Забележителен пътепис за пътуването до 
Камчатка с автор Любозар Фратев може да бъде 
прочетен в сайта на Ротари клуб Пловдив Пълдин. 

 

 
Човекът: Зад цялата многоизмерна активност и 
постижения на бизнесмена и общественика стои човекът 
Любозар Фратев, който вярва в доброто, възхищава се от 
хората от българското Възраждане и следва техния 
пример с желанието да доставя радост и полза на хората 
около него и след него. Зарежда го постигнатото, радва 
се на създаденото. 

Част от постигнатото е да е глава на голяма фамилия, 
обединена от семейния бизнес и подкрепяните каузи, с 
обща страст към пътуванията, към класическата музика, 
към изкуството.  

Мисля си какъв е ключът към успеха на този човек, на който видимо 24 часа не стигат, но 
успява ги изпълва по минути с работа. Сигурно има и още, но водена от портрета, който си 
изградих, това е способността да приемаш проблемите като поредното предизвикателство, 
нагласата и усилието да побеждаваш себе си, желанието да оставиш забележима следа подир 
себе си. 

Гордост за ротарианците, и не само в Пловдив, е да знаем, че сред нас има такъв човек, но е 
и предизвикателство да се съизмерваш с личност от такава величина. В това е и магията на 
Ротари – да израстваш, да вдигаш сам летвата на критерия си за успех, когато си част от 
общност на успели хора. 



 

 

 
Визитката на Елена: 

Родното ми градче е Ракитово. Бях на 18, когато започнах 
да работя и да се издържам сама. Научих италиански език 
напук на всички. Хареса ми една песен и реших, че това е 
моят език. Сама си намерих учител, научих езика и се явих 
на изпит за диплом. Така съдбата ме срещна с моя съпруг 
Гаетано Кристиано на един панаир през 1993 год. 

Самият той създава Christian of Roma Group още през 60-
те години в Италия.  

Решението му да дойде и да живее в България е мотивирано от потенциала на страната 
и хората, които живеят и работят тук. Оттогава съм  част от вълнуващото и разрастващо 
се с бързи темпове семейство на Christian of Roma.  

Разкажете ни за Вашите професионални и лични постижения и цели: 

Индустрията на красотата е вдъхновяваща и вълнуваща среда за развитие, внедряване 
на иновации и работа с хора.  Жените и мъжете в България притежават усета да се 
стремят към красивото. „Christian of Roma Group” не само следи и предлага нови 
технологии и материали, но залага и на обучението в новостите в тази сфера за своите 
служители и клиенти. За целта създадохме Академия Christian of Roma, където даваме 
възможност на българските фризьори да се развиват с помощта на международни 
гости. През последните десет години успяхме да развием и техническия екип в 
България и днес в него участват над 20 фризьори от страната. 

Представяме на българския пазар световно известни брандове като Alfaparf Милано, 
L`Anza, Роланд, Бес и още 15 компании от Италия, САЩ и други. Съвсем неотдавна 
отворихме и първия Органик бутик в Пловдив, където крайните потребители ще 
открият брандовете OWAY, Sendo, L’Anza и InSight, отговарящи на най-съвременните 
изисквания за грижа за здравето с отговорност към чистотата на планетата. В този 
първи зелен оазис на красотата залагаме и на клиентското преживяване със специална 
консултация и тестове на процедури. 

Организатори сме на най-голямото 
професионално изложение за бюти бизнеса - 
Италиански Фестивал на прическата и красотата, 
което се провежда ежегодно всяка пролет в 
Международен панаир Пловдив. 

 

Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия, връчва 
званието кавалер на Ордена "Звезда на Италия” на 

Елена Кристиано за заслугите й в развитието на 
отношенията между България и Италия 

 
 



 

 

 
Какво е за Вас Ротари клуб Пловдив? 

В личен план за мен е изключителна чест и отговорност да бъда първата жена 

президент на Ротари клуб Пловдив през миналата 2019-20 ротарианска година. Това е 

венецът на дългогодишно посвещение в разгръщане на лидерски качества, 

приемственост, създаване на общности, насърчаване на растежа и образованието през 

целия живот, бизнес развитие и всичко това в средата на възможността да служиш! 

До сега не си давах сметка, че това са ценностите на ротарианците. Вярвах и следвах 

сърцето си, което съвсем естествено ме доведе до тук сред съмишленици, които 

насърчават талантите, грижат се за заобикалящата ги среда и развиват личности, които 

да изградят достойно и изпълнено със смисъл бъдеще за наследниците ни! 

Какво искате да се случва по-добре във Вашия клуб, в ротарианската общност в 

Пловдив? 

Да правим добро и да забравяме. Да правим лошо и да помним. Пожелавам си да 

имаме по-малко спомени. Десетки, стотици, хиляди са препятствията, които са 

поставяни през годините пред общностите, които работят в полза на обществото, но 

светлината винаги си намира път. Дори в най-мрачните години от историческото ни 

развитие, духът, приемствеността и вярата са намирали своя път, за да стигнат до нас, 

да докоснат сърцата и душите ни и да ни поведат напред – без страх, без колебание! 

Ротари свързва света! А света е миналото, сегашното и бъдещето, отвъд географските 

и научни понятия, отвъд нас и времето. Както разкопките на древни артефакти 

доказват съществуването на цивилизация преди нас, така и бъдещите поколения ще 

свидетелстват за нашите действия от това, което ще оставим след себе си! Така, заедно 

Ротари клуб Пловдив-заедно с приятелите от пловдивските Ротари клубове: Пълдин, 

Филипопол, Интернешънъл, стартирахме и инициативата “Събиране на средства за 

изграждане на монумент за Пловдив – най-стар жив град в Европа”, чието начало 

положихме на традиционния годишен Градски коледен бал през 2019-а. Ще 

продължим в посвещението си да служим, организирайки редица благотворителни 

инициативи и подкрепяйки младите таланти по пътя на творческата им реализация. 

Една от първите инициативи на Елена 

като президент на РК Пловдив е 

организирането на първия 

образователен концерт „Детска 

усмивка“ като част от инициативата "Да 

запазим децата на пътя", в който 

участват повече от 450 деца от десет 

детски градини в Пловдив. 
 

 



 

 

 
Визитката на Ралица: 

Казвам се Ралица Стайкова и съм родена в град 
Пловдив. Член съм на РК Пловдив-Пълдин. 

Завършила съм Гимназия с Хуманитарен Профил 
„Св. Св. Кирил и Методий“ в родния си град в 
паралелка с усилено изучаване на английски език 
и литература, а след това висше образование 
магистърска степен в Пловдивски Университет 
„Паисий Хилендарски“ със специалност Славянска 
филология, профил - чешки език.   

От 2005 г. съм редовен докторант към катедра Славянски филологии в Пловдивски 
Университет с тема на дисертацията „Естетическа и художествена идентификация на 
авангардизма в прозата на Йозеф Чапек“. Като докторант съм специализирала в 
Карловия Университет в Прага. Почти десет години съм била хонорован асистент по 
чешка литература в ПУ „Паисий Хилендарски“. По същото време ръководех 
международен отдел в строителна фирма, която се занимава с внос на антикорозионни 
и хидроизолационни защити на промишлени съоръжения от Чешката Република. 

Разкажете ни за Вашите професионални и лични постижения и цели: 

От 2007 г. съм съсобственик и управител на фирма „КООЛ БГ” ООД, която е създадена в 
съдружие с чешката фирма KOOL Trading spol. s r.o.  Дружеството се занимава с 
проектиране и реализация на технологични линии за добивната промишленост в 
България и Европа, както и с производството на лентови транспортьори и всякакви 
видове стоманени конструкции. Фирмата разполага със собствен завод за 
производството на стоманени конструкции и лентови транспортьори, и складови 
помещения в град Перущица. Към днешна дата фирмата продължава да се развива, 
като вече е добре познат и предпочитан партньор за повечето представители на 
каменодобивната и минната промишленост. 

Животът ми е неспирно търсене на баланс между бизнес и изкуство, тъй като от съвсем 
ранна възраст се занимавам с  живопис. През 2010 г. се състоя първата ми 
самостоятелна изложба живопис в емблематичната за Стария град на Пловдив галерия 
„Червеното пони“. От тогава до днес съм автор на шест самостоятелни изложби и 
участник в множество сборни такива, както на територията на България, така и в цяла 
Европа. Като типичен представител на зодия Близнаци при мен не липсват много хобита 
и интереси, като всички те намират своето отражение и в картините, които рисувам. 
Стремя се всяка една нова изложба да носи и своето ново послание и да показва самата 
мен в развитие. 

В момента съм поставила на преден план личния си живот и семейството си, защото в 
края на лятото съм в очакване на първото си дете. 



 

 

 
Кога и как се запозна с Ротари? 

Първият ми по-близък контакт с Ротари е именно при участието ми през 2015 г. в 
художествения пленер на Ротари клуб Пловдив-Пълдин – „Пловдив от твореца 
сътворен“. А от края на 2016 г. съм член на клуба, като това е и един от проектите, в 
чиято организация участвам с най-голямо удоволствие. При този първи допир с Ротари 
бях пленена от начина, по който членовете на клуба вдъхват на младите участници 
увереност, а в последствие ги заразяват със своя стремеж към добротворчество. И 
макар че вече познавах част от забележителните хора, които съставляват клуба, 
всъщност за мен бяха новост много от дейностите, които те извършват в рамките на 
Ротари. Бях изключително впечатлена от възможността да се оказва подкрепа на 
обществото паралелно в толкова различни аспекти на живота, като всеки от членовете 
на клуба влага своите познания и умения именно там, където те биха били най-полезни. 
Винаги съм намирала начини да помагам и да участвам в благотворителни акции, но 
много по-лесно и значимо това се случва, когато си част от такава силно сплотена 
общност от хора, които работят заедно. 

Едно от основните предимства на членството в клуба са срещите и познанства с хора, 
които са специалисти в много различни области, много различни един от друг и в 
същото време обединени от общи стремежи, а това стои не само в основата на успешно 
реализираните проекти, но и на личностното израстване и обогатяване за всеки един от 
нас. Ротари е една прекрасна възможност едновременно да даваш от себе си и да 
надграждаш себе си. 

Какво още за бъдещето на клуба и Ротари като цяло? 

Хубаво е да се привличат за членове повече млади хора, като се акцентира повече върху 
изнесени сбирки, върху организирането на обществени мероприятия, свързани с места 
и активности, които биха привлекли интереса на младите. 

 

В Хамбург с част от клуба 

 

На пленер в Охрид 

 



 

 

 

В изтичащата ротарианска година за първи път бе обявена национална награда на Ротари 

България. Пет от клубовете представиха свои номинации. Под председателството на ДГ Илиян 

Николов, съветът на ПДГ обсъди предложенията и взе решение наградата да бъде връчена 

посмъртно на Бояна Йонова от Тутракан. 

Коя е Бояна Йонова научаваме от трогателна и вдъхновяваща история, разказана от 

великотърновската адвокатка Даниела Минева, съпруга на нашия паст дистрикт гуверньор 

Митко Минев. Тя е изпълнител на първото в историята на нашата организация завещание в 

полза на Ротари. 

„С Бояна Йонова се познаваме още от 90-те години на миналия век. Родена е и израснала в 

гр. Тутракан. Учи във Великотърновския университет и в последствие се омъжва в 

старата столица. Останала е да живее и работи във Велико Търново, а пътищата ни се 

кръстосаха покрай приватизацията на едно от предприятията за ремонт на битова 

техника в града.“ 

Оказало се, че и двете са роден в Тутракан и това слага началото на приятелство и доверие. 

След смяната на собствеността на предприятието и променената икономическа ситуация в 

страната, Бояна заминава на работа в Англия. Вече била разделена със съпруга си, а малко по-

късно при нея в Лондон пристигнал и нейният син. Всеки път, когато се връщали във Велико 

Търново, те се срещали с приятелката си, за да споделят радости и трудности, да потърсят 

съвет за пребиваването си зад граница. 

„Бояна беше прекрасен човек – деликатна, красива и трудолюбива жена, но за съжаление, 

животът й поднесе много трудни моменти и изпитания“, разказва Даниела. Синът на 

Бояна загива при трагични обстоятелства. Няколко години след това, едва преживяла шока от 

загубата на детето си, на жената откриват заболяване и медиците поставят най-тежката 

диагноза.  

„Тя до последно вярваше, че ще се справи и не се предаваше“, казва Даниела. „С присъщата 

и организираност беше решила да подреди нещата около себе си.“ Тя споделя, че има 

спестявания, които желае да предостави за осъществяване на една нейна детска мечта. „Най-

съкровените й спомени бяха за нейното детство в Тутракан, като най обичала карането 

на ролкови кънки. Често ми говореше за това, как е играела до късно вечер в парка до дома 

им, как се е прибирала с ожулени колене, колко щастливо е било детството й на брега на 

Дунава.“ 

Малко преди да почине едва на 57 години, Бояна Йонова взема решение да дари всичките си 

спестявания за детска спорта площадка за ролери, която да се изгради в парка на нейното 

детство. 

„Обсъждайки споделеното от Бояна, я насочих, че това може да бъде реализирано или от 

общината в гр. Тутракан или от организация с нестопанска цел, ангажирана с каузи в 

полза на обществото. 



 

 

 

Тогава Бояна си припомни, че в парк „Марно поле“ – Велико Търново има кът с маси за шах 

и чешма направени от ротарианци от Велико Търново. Беше прочела, че ротарианците в 

града съвсем скоро направили и дарение на медицинска апаратура за местната болница. 

Каза ми, че присъствието на тази организация е забелязала и в Англия. Прояви интерес да 

научи повече за Ротари и тогава споделих, че съпругът ми, когото познаваше, е 

ротарианец от много години и че към момента е номиниран за гуверньор на 

организацията на клубовете в цяла България. 

По този повод Бояна се срещна със съпруга ми и сподели 

идеята си. Удовлетворена от уверението, че Ротари е 

организацията, която ще изпълни завета й, тя взе 

решение, да предостави част от наследството си, за 

реализиране на нейната мечта.“ 

Тогава заедно с адвокат Минева съставят завещание, с 

което Бояна Йонова оставя всичките си парични средства 

по банкови сметки в полза на сдружение с нестопанска цел  

„ДИСТРИКТ 2482 към РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ “. 
 

В него изрично е посочено с парите от спестяванията й да бъде изградена и поддържана 

детска спортна площадка за ролери в парк „Христо Ботев” в Тутракан. 

Последва отварянето на сметките в българските банки и прехвърляне на средствата в размер 

на над 150 000 лева, по сметките на организацията, посочена за изпълнител на завета й. В 

Тутракан е открита процедура по изменение на Подробния устройствен план за ситуиране на 

детската площадка в парка. Съпричастност към изпълнение на волята на дарителката оказват 

кметът на града, който е член на Ротари клуба, всички ротарианци от РК Тутракан  и цялото 

ръководство на местната Община.  

„Осъзнатото решение на Бояна да дари тези средства в полза на подрастващото 

поколение, чрез „Ротари – България” буди истинско възхищение. Чест и отговорност е за 

нас да осъществим нейната воля“, казва паст дистрикт гуверньора Митко Минев. 

 

Бояна с приятели в Лондон 

/на снимката – първата 

дама в в ляво/ 

 



 

 

 

 

 

Голяма част от хуманитарните проекти на нашата организация са свързани с децата и 

младежите, защото това е и един от най-важните приоритети на нашата благородна 

хуманитарна дейност. Жестът на Бояна Йонова е категорично доказателство за доверието, 

с което се ползва Ротари организацията и това още повече ни задължава да следваме 

нашите цели и да работим безкористно в полза на обществото. 



 

 

  

Здравейте, 

Аз съм Катя. Родена съм на 20 февруари 1964 г. в 
Тополовград, завършила съм инженерна химия, право 
и педагогика. От 1992 г. работя като журналист. 
Понастоящем съм издател и главен редактор на 
информационния сайт Флагман.бг. 

Член съм на РК Бургас от 2007 година. 

 

Скъпи приятели, 

Очаквам с нетърпение нашите срещи в идващата Ротарианска 2021-2022 година. 
Лисвате ми! Надявам се лошото да е зад гърба ни и отново да се върнем към 
обичайните ни разговори, планове, предизвикателства.  

Познаваме се отдавна в нашето Ротарианско семейство, с всеки от вас – в бургаските 
клубове и в РК Созопол, съм делила през изминалите близо 15 години хубаво и 
лошо, тъжно и радостно, с отворено сърце се завръщам към същинската част от 
целите ни – да творим добро, да служим на слабите, да помогнем на своите 
общности по места, но и да сме близо един до друг в споделянето, което през 
последите месеци на затвореност и тревога, бе невъзможно.  

Искам моят клуб отново да е сред първите в дистрикта като постижения и качествен 

състав на членството. Умеем го, знаем го, ще успеем. Но моя грижа от 1 юли 2021 г. ще 

са и РК Бургас Пиргос, РК Бургас Приморие и РК Созопол. Ще бъда с вас и ще съм 

отворена – чрез медията, която винаги е откликвала на ротарианските събития и лично 

-  с всичките си сили и професионални умения, ще служа преди всичко за растящото 

влияние и авторитет на Ротари! 

 

   Връчване на отличието Пол Харис Фелоу на Катя 



 

 

  

Здравейте, приятели! 

Аз съм Михаил, на 44 г., родом от Сливен, но живея 
във Варна. Възпитаник съм на ПМГ „Д. Чинтулов“ - 
Сливен и ИУ - Варна, семеен с двама тийнейджъри. 
Професионалното ми развитие започна като 
митнически агент в малка фирма занимаваща се с 
фотографски материали, където срещнах и голямата 
си любов. По-късно започнах да се занимавам с 
техника за производство и опаковане на храни и 
вече 20 години помагам на малки и големи 
компании в страната да подобрят производствения 
си процес, да бъдат по-ефективни и конкуренти, да 
предлагат по-качествена и безопасна храна.  

 

С течение на времето много от клиентите ми се превърнаха в приятели и това ме срещна с 

Ротари през 2015 година. 

Преди да получа поканата да се присъединя не знаех нищо за Ротари, но ме плени идеята за 

доброволчеството, възможността да развиваме себе си и да правим нашите общности, град, 

държава и света в който ще живеят нашите деца по-добри. Така попаднах в РК Варна – стар, 

консервативен, изцяло мъжки клуб, но изграден от лидери с визия за бъдещето и за които 

добронамереността, приятелството и разбирателството са на най-важните качества. Още на 

втората година от членството ми, приятелите ми гласуваха доверие да поема позицията на 

Съветник на Интеракт клуб Варна. Работата ми с младежите и тяхното развитие и 

изграждането им в личности ме изпълниха с нескрито удовлетворение и щастие, че съм 

допринесъл макар и малко за това и твърдо вярвам, че Интеракт е най-важната и устойчива 

програма на Ротари – развивайки потенциала и давайки шанс на бъдещите лидери да попият 

идеята за Ротари и да работят за Доброто около тях.  

Новата Ротарианската година ще бъде не по-малко предизвикателна за мен от отминалата – 

излизайки от Борда на РК Варна като Паст Президент ще поема още по-отговорната задача на 

АДГ. Ковид пандемията не само ни постави в непознати ситуации, които обаче ни сближиха 

още повече и ни дадоха възможности да покажем ротарианската си същност, но и отне 

завинаги от нас безценни приятели. Други, поради напреднала възраст или лични 

предизвикателства, решиха да се оттеглят поне временно от клубовете. Това поставя пред 

клубовете още по-важния въпрос за нови членове – не само привличането, но и задържането 

им и включването им в клубния живот и проекти. Виждам, че във всички клубове в зоната има 

желание и воля за още по-силно сближаване и съвместното осъществяване за значими 

проекти в зоната и с други клубове от Дистрикта. Смятам, че с общи усилия ще успеем да 

излезем от пандемията с по-здрави и силни клубове! 

За мен Ротари е мястото, където срещам съмишленици и приятели, хора израснали над  

собственото си его и готови да дадат частица от себе си за другите без да очакват нищо в 

замяна, хора загърбили егоизма и себичността и работят за общото благо, доброта и мир. 



 

 

  

Една различна среща на Ротари клуб София - Витоша 

Тази ротарианска година, 2020-2021, беше много различна за всички нас. Научихме се да си 

общуваме виртуално чрез нашите мобилни устройства и компютри. Но безспорно, не може да 

правим сравнение между една виртуална среща и „живия“ контакт. На  03 юни 2021, Ротари 

клуб София-Витоша, решихме да започнем нашите срещи „на живо“, в хижата на нашият 

приятел Пламен Минев – хижа Септември. 

 

Хижа Септември се намира на 1495 метра 
надморска височина, сред смесена гора в 
местността Балабана на Витоша (на мястото на 
стария горски заслон Мандрата). Красивата 
триетажна сграда е строена през 1953-1955 
година от тогавашната доброволна спортна 
организация „Септември“. 

Хижата е изключително лесно достъпна. До нея 
се стига с кола по романтичен горски павиран 
път, през местността Златни мостове, малко 
преди да стигнете до Момина скала се 
отклонявате в дясно. 

Кухнята на хижата предлага вкусни гозби, страхотни десерти, ароматно кафе и чай от горски 
билки, студена наливна бира, вино и домашна ракия.  

Хижата не е луксозна, но предлага уют и приятелско отношение. Идеална възможност да 

избягаме за малко от градския шум и да изкараме време сред природата. 

Една незабравима среща на нашия клуб, с която се надяваме да сме поставили началото към 

завръщането ни към „старото нормално“. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

На 31.05.2021, редовната сбирка на Ротари клуб Шумен беше изнесена на територията на 

неоткрития все още Хоспис “Мадара” в с. Мадара. Лечебното заведение е създадено от приятеля 

ни и дългогодишен член на клуба д-р Атанас Атанасов и е с прекрасна гледка и всички 

необходими условия за нуждаещи се от грижи хора. Необходимостта от подобни заведения за 

долекуване, рехабилитация и обгрижване на лежащо болни и трудно подвижни пациенти е все 

по-голяма. Хосписът е създаден с много професионализъм и желание да се помогне на хората в 

беда. Предстои откриването му в най-скоро време. Сърдечно благодарим за поканата и 

обиколката в Хоспис “Мадара”! Успех на начинанието! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нови членове на РК Велико Търново и Сателитен РК Павликени Бяла Черква 

 

Казвам се Лора Денчева Стефанова. Живея във Велико 

Търново, семейна, с две малки момчета. По професия съм 

нотариус. Изучавала съм Право, Международни 

икономически отношения и Политология, дипломация и 

национална сигурност, а средното си образование съм 

завършила в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. 

Обичам да танцувам, да чета и да спя до късно (което 

рядко ми се случва), колекционирам български джобни 

календарчета още от детството си и от години се 

занимавам с благотворителност. Отскоро съм член на 

семейството на Ротари, но съм истински щастлива, че мога, 

макар и косвено, да се запозная с всички вас – хора, 

отдадени на общественото благополучие. 
 

Казвам се Веселин Стефанов Старирадев. На 35 години съм, 

женен с 3 деца. 

Завършил съм строителство с магистратура 

Водоснабдяване и канализация, като професионалния ми 

опит е изцяло в сферата на ВиК мрежите и съоръженията. 

Свободното си време обичам да прекарвам със 

семейството си. Старая се винаги да бъда позитивен 

давайки пример, че всеки проблем си има своето решение. 

Любимата ми фраза от живота е: „Какъв искаш да бъдеш – 

прав или щастлив“. 
 

 

 

Казвам се Радослав Христов. Роден съм във Велико 

Търново, но съм израснал в Павликени. Завърших средното 

си образование в ПГЕЕ “Михаил В. Ломоносов“, гр. Горна 

Оряховица със специалност „Компютърни системи и 

технологии“. 

В началото на своята професионална дейност развих 

собствен бизнес – пчеларство. Междувременно започнах да 

се развивам и в сферата на растениевъдството – по 

конкретно цветарство. Към днешна дата гледам над 150 

хиляди цветя на сезон, което се превърна и в основния ми 

бизнес. От 2018 г. стартирах нов бизнес - автомивки на 

самообслужване - 3 на брой, но с потенциал за разрастване. 

Имам прекрасно семейство, което през 2019 г. се умножи с 

още един член – дъщеричката ми Християна. 
 



 

 

 

На 11 юни 2021 г., Ротари Интернешънъл прие и официално чартира първия по рода си 

сателитен е-клуб в България - Rotary Satellite e-Club of Stara Zagora Wednesday, със 

спонсор клуб Ротари клуб Стара Загора. 

 

 

Чартър президент на клуба е арх. Пламена Росенова 
Гогошева, архитект по образование и професия. 
Семейна, с едно дете. 

В Ротарианското семейство е от 2012 г. 

В град Стара Загора арх. Гогошева е единствения 
ротарианец трето поколение, след своя дядо и своя 
баща. 

В допълнение, съпругът й също е ротарианец. 
 

Клубът стартира с осем члена. Всички те са млади и делови хора, които са избрали да 
се  развиват професионално в родния си град. 

Срещите на клуба ще се провеждат както чрез интернет платформа за срещи, така и на 
живо без задължението всеки път да е на една и съща локация.   

Този формат е възможност тези енергични млади хора, ангажирани с изграждането на 
своите семейства и своята карира,  да обединят своите умения, знания и възможности, 
и да ги вложат в развитието на по-благоприятна среда за живеене в града си. 

Ментор на клуба е проф. Валентин Стоянов, който помогна с идеи и препоръки за 

създаването на е-сателитния клуб, част от семейството на РК Стара Загора. 

 

 

ПДГ Валентин Стоянов: „Щастлив съм, че клубът 

обединява млади хора с различни професии – от 

журналист до автоинструктор и архитект. Тези 

четири млади мъже и четири млади жени са вдъхновени 

от Ротари и те самите вдъхновяват всички, с които 

общуват. Мене самият, също! 

Всяка среща с тях е празник, а дългоочакваният момент 

на създаването на клуба е поредната реализирана 

мечта на РК Стара Загора. Винаги иновативен, винаги с 

мисъл за бъдещето. След 100% ПХФ клуб, първият в 

дистрикта със сателитен е-клуб.“ 

 



 

 

 

Празник на РК София Горна баня 

Странното време, което преживяхме и от което бавно излизаме, е причина чартърния 

бал на РК София Горна баня да съвпадне с отбелязването на неговата първата 

годишнина. 

Събитието събра членовете на клуба и техните семейства,  приятели от софийските 

клубове, от клубовете в Самоков, Дупница и Враца. Каузата на вечерта беше  набиране 

на средства за носии на танцовия ансамбъл към читалището на Горна баня. Това се  

случи се по един чудесен начин с изпълнения на  състава и с участие на други 

професионалисти, които създадоха настроение и усещане за празник. Със сигурност в 

следващата си изява на фестивал в България или извън страната, младежите от 

ансамбъла няма да танцуват шопски танц с тракийски носии. 

В краткото време от създаването си клубът работи близко с институциите и гражданите 

в своята общност и оказва значима подкрепа на местното читалище, на дома за 

възрастни хора, на децата, лишени от родителски грижи. Над 250 компютъра, 

осигурени с подкрепата на почетен член на клуба, намериха своето място в училища и 

образователни центрове в различни градове и села в България. Пожелаваме на РК 

Горна баня успех в следващите проекти и събития с увереността, че поставеното в тази 

първа година начало е залог за развитие и израстване, за дълговечност на клуба. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

Часове преди финализирането на този бюлетин, от Дистрикт гуверньора Илиян 

Николов, научаваме последните новини: 

„Честит 90-ти в Дистрикта, действащ от днес 21.06.2021, Ротари клуб Чирпан !!! 

Рожден ден - на първия ден на новото лято ! 

Наздраве на всички нови ротарианци и специални поздравления за Президента на 

клуба Иван Станчев и за приятелите, които спомогнаха - ПДГ Наско Начев, 

представител на Гуверньора и Генка Пейчева, Президент на РК Стара Загора Берое 

- клуба спонсор !!!“ 

 
 

Ротари клуб Стара Загора – Берое също поздравиха в социалните мрежи новия клуб: 

„С огромна гордост ви съобщаваме за сертифицирането на новия Ротари Клуб 

Чирпан, на който нашият клуб е спонсор. 

Скъпи приятели от РК Чирпан, добре дошли в нашето голямо и задружно 

семейство! Желаем ви всичко най-светло и добро по пътя на Ротари!“ 



 

 

 

 

 
 
Скъпи приятели, 

Българските Ротари клубове подкрепят и ще продължават всеотдайно и безкористно 

да подкрепят стотици значими каузи в своите общности. 

Всяка наша история е история за едно добро дело. Едно добро дело, което е 

променило живота на един или повече хора. Едно добро дело, което оставя следа по 

пътя към по-добър свят. 

Разкажете вашата история на SHARE-YOUR-ROTARYSTORY. 

Споделете как вашият живот или вашата общност са докоснати от Ротари? Какви са 

вашите преживявания, постижения и любими моменти. Добавете снимка, видеоклип 

или само няколко изречения, за да споделите вашата #Ротарианска История. 

 

НЕКА СПОДЕЛЯМЕ ЗАЕДНО ПРИЯТЕЛСТВО, ИДЕИ И ДОБРИ ДЕЛА С МНОГО 

ВДЪХНОВЕНИЕ И ЛЮБОВ! 

 

ЗДРАВА И УСПЕШНА 2021-22 РОТАРИАНСКА ГОДИНА! 

 

 

 

 

 

“Не всеки от нас може да прави велики неща. 

Но можем да правим малки неща с голяма любов”, Майка Тереза 

https://my.rotary.org/en/share-your-rotarystory
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