
 

 

ПОКАНА ЗА НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДИТЕ В ПАМЕТ НА БРАТЯТА 

ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ 

 

По повод 200 годишнината от рождението на Евлогий Георгиев и 195 годишнината от             
рождението на Христо Георгиев, Ротари Клуб-Карлово обявява за втори път Национални           
награди „Евлогий и Христо Георгиеви“ в три раздела: 

„Награда Евлогий и Христо Георгиеви за образование“ се връчва на български граждани,            
които със своята дейност допринасят за развитие на българското образование във всички            
негови форми. 

„Награда Евлогий и Христо Георгиеви за дарителство“ се връчва на български граждани,            
които, по примера на Братята, са извършили значими дарения или са реализирали            
обществено значими каузи. 

„Награда Евлогий и Христо Георгиеви за бизнес“ се връчва на български граждани, които             
развиват и утвърждават българския бизнес зад граница. 

ЦЕЛИ НА НАГРАДИТЕ 

При учредяване на тези награди Ротари Клуб-Карлово си поставя следните цели: 

● Да се възстанови историческата памет за живота и делото на Евлогий и Христо 
Георгиеви 

● Да се възроди образованието като основна ценност за българското общество по 
примера на възрожденските традиции и мисията, за която Евлогий и Христо 
Георгиеви завещаха делото на живота си 

● Да се посочи примера за безкористно и безусловно дарителство в полза на България 
като житейска мисия на истински успелите хора. 

● Да се издигнат ценностите на успеха в бизнеса по почтен начин, чрез знание, 
трудолюбие и отговорност към народ и родина. Успех – реализиран зад граница, а 
плодовете на този успех – принесени в полза роду. 

● Да се покаже, че и днес има хора, които вървят по този път и да ги дадем за пример на 
останалите 

● Да се издигне името на родния град на двамата братя –градКарлово,люлка на герои и 
велики българи. 

ЛАУРЕАТИ 

Лауреати на наградите Евлоги и Христо Георгиеви могат да бъдат само български граждани,             
живеещи в страната или чужбина. Всяка от наградите се връчва на едно физическо лице.              
Допустимо е носители на дадена награда да бъдат повече от едно физически лица, ако те               
представляват екип или неразделно цяло. Не се връчват награди на юридически лица и             
действащи политици. 
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ПРОЦЕДУРА ПО НОМИНИРАНЕ 

Всеки желаещ може да номинира достойна личност за някой от трите раздела на наградите              
като в приложения номинационен формуляр се указва ясно приносът на номинираната           
личност в съответната област, обвързаност на предлаганата номинация с ценностите и делото            
на Евлогий и Христо Георгиеви, референция на номиниращата личност и препоръки от трети             
страни, ако това е релевантно към кандидатурата.  

Номиниращите са длъжни да получат писмено съгласие от номинираните личности за           
участие в процедурата и за присъствие на церемонията по награждаването, ако бъдат            
селектирани. Всеки номиниращ декларира, чрез номинацията си своята готовност публично          
да защити предлаганата от него кандидатура като се позове именно на примера, който             
Братята дават чрез дейността си в съответната област и как това кореспондира с делото на               
техния кандидат.  

Повече за конкурса и наградите може да прочете на http://evlogiihristogeorgievi.com 

Помогнете ни да открием и наградим достойните българи, които носят в себе си духа на               
дарителството или са допринесли за развитието на бизнеса и образованието в България и             
заслужават признание за делата си. 

Номинационните формуляри може да изпращате на организационния комитет, не по-късно          
от 15 юли 2019 на електронна поща: rotary.karlovo@gmail.com 

 

С УВАЖЕНИЕ, 
 

ПЕТЪР ЛАМБРЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ НА  
РОТАРИ КЛУБ-КАРЛОВО  
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