
 

 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
19 МАРТ 2020 Г. 
 
Здравейте приятели! 
Преди няколко часа получих писмо от Марк Малоуни, Президент на Ротари 
Интернешенъл. Текстът на писмото е по-долу.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Скъпи ротарианци, ротарактори и приятели, 
 
Започвам направо с неприятната новина, че 
Бордът на Директорите на РИ взе решение да 
отмени Конвенцията на Ротари Интернешенъл 
2020 в Хонолулу, Хавай, САЩ.  Всички ние сме 
част от семейството на Ротари и Вашата 
безопасност остава нашият най-голям 
приоритет.   
 
Подобно на всички, повече от 20 000 
регистрирани участници, които планираха да 
присъстват на тазгодишната Конвенция, аз съм 
безкрайно разочарован.  Независимо от това, 
взетото решение е правилното и необходимо 
за запазване на здравето и безопасността на участниците, както и на онези, 
които наричат Хонолулу свой дом. 
 
На този етап не сме сигурни, че Ротари може адекватно да предпази 
участниците в Конвенцията от риска от заразяване с COVID-19 по време на 
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тяхното пътуване, по време и след техния престой.  Не сме сигурни и дали 
ограниченията за пътуване до Съединените щати ще бъдат премахнати до 
юни.  Чухме от много от вас притеснения относно събирането на 
Конвенцията тази година.  Много от вас ми се обадиха с оптимизъм и 
надежда, че подготовката за Конвенцията ще продължи по план.  Бордът 
много внимателно разгледа всички факти, преди да вземе това решение. 
 
Учтиво Ви молим, към момента, да не се свързвате с регистрацията на РИ 
със заявка за анулиране на таксите за участие, билети или престой, тъй като 
работим усърдно, за да информираме всички присъстващи.  Ето един бърз 
преглед на нашите планове за създаване на организация по възстановяване 
на разходите и логистиката. 
 
Възстановяване на такси за участие 
Всеки, регистрирал се за участие в Конвенцията, ще получи пълно 
възстановяване на сумата.  Това включва и маркираните участия в 
предконвентните събития за Ротаракт и Младежки обмен, както и заявените 
изхранвания.  Ние скоро ще изпратим инструкции как да получите 
възстановяване на сумата.  Тези, които вече са ги отменили преди днес, ще 
получите и възстановяване на таксата за обработка в размер на 50 долара. 
 
Можете да помогнете за ускоряване на процеса, като анулирате 
регистрациите си онлайн чрез профила си в My Rotary. 
 
Събитията на Фондация Ротари и на ООН 
Ако сте се регистрирали чрез РИ за участие в събития на Фондация Ротари, 
или за честването на 75 годишнината официално сътрудничество между 
Ротари и ООН, ще получите пълно възстановяване на сумите.  Ще 
предоставим подробности скоро. 
 
Регистрации за други събития, организирани от Комитета по 
домакинството на Конвенцията 
Ако сте регистрирани за събитие, организирано от домакините, то Комитетът 
ще се свърже с вас скоро.  Както можете да си представите, нашите приятели 
на ротарианци и ротарактори в Хавай се справят с трудна и развиваща се 
ситуация и в повечето случаи работят отдалечено, както толкова много от 
нас са в момента.  Затова, моля бъдете търпеливи. 



 

 
 Хотелски стаи 
 Ако сте резервирали самостоятелно стая в официалните места за нощувка, 
посочени от Ротари, ще получите последваща комуникация и сумите просто 
няма да се теглят от кредитната ви карта.   
Ако сте резервирали като група и сте извършили пълно или частично 
плащане, ще получите последваща комуникация и инструкции за това как да 
получавате възстановяване. 
 
Вашето пътуване 
Много авиокомпании актуализират своите правила за анулиране и промени, 
за да приложат ограниченията за пътуване, въведени от държавите.  Моля, 
работете с вашата авиокомпания или туристическа агенция. 
 
Планирането на конвенцията в Хонолулу беше сериозна работа и искам да 
благодаря на Комитета по Конвенцията за Хонолулу 2020, на Комитета по 
организацията на домакинството, Комитета за промотиране на Конвенцията 
и на всички служителите на Ротари, за планирането и подготовката на една 
от най-добрите Ротари конвенции досега. 
 
Конвенцията винаги е била възможност за нас да генерираме нова енергия 
за Ротари и да черпим вдъхновение, когато се събираме да празнуваме, учим 
и нарастваме.  Сега е нашият момент да покажем, че Ротари свързва света 
по иновативни начини.  Нека удвоим нашия фокус и енергия върху 
работата, която вършим в своите общности.  Ние знаем силата и потенциала, 
които се крият в нашите прости действия за свързване.  Това е особено 
вярно, когато подаваме ръка за помощ, сигурна ръка, особено на тези, които 
се занимават с последиците от изолацията и страха.  Ние така или иначе 
правим това, и затова можем да продължим да си сътрудничим за големи 
проекти, използвайки цялата технология и опит, с които разполагаме. 
 
Ние проучваме как можем да предложим преживяване, подобно на това на 
Конвенцията, чрез виртуално събитие, което може да бъде чудесен пример 
за нас, в идеята на Rotary Action Plan за увеличаване на способността ни да се 
адаптираме.  Ще имаме още какво да кажем по този въпрос в близко 
бъдеще. 
 



 

Не се съмнявам, че ще преминем през това и ще се съберем в бъдеще, за да 
празнуваме и оценявайки още по-уверено нашата работа, нашите 
преживявания и многото връзки, които направихме чрез Ротари. 
 
Дотогава, благодаря за вашето разбиране на това трудно решение.  Моля, 
имайте предвид, че ние ще вземаме решения възможно най-бързо.  Сигурен 
съм, че можете да си представите, съвместната работа на членовете на 
Ротари, и служителите в тази ситуация на предизвикателства.  Моля, пазете 
се, докато продължавате да действате и да правите добро по света. 
 
С уважение, 
 
Марк Даниел Малони 
Президент, Ротари Интернешънъл, 2019-2020 
 
1560 SHERMAN AVENUE 
EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 САЩ 
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