
 

 

 
 
 
 
 

„......Можеш да кажеш, че съм мечтател. 
Но аз не съм единственият такъв. 

Надявам се някой ден ще се присъединиш към нас. 
И светът ще бъде като едно цяло........“ 

 
 
 
 
 
Уважаеми офицери на Ротари интернешънъл, 
Уважаеми офицери на Дистрикт 2482, 
Уважаеми президенти и секретари елект на българските Ротари клубове, 
Скъпи ротариански приятели,  
 
 
                 Втората събота на месец юли ще бъде първият празничен и тържествен ден в календара на 2016-
2017 година за нас, българските ротарианци. На 9 юли 2016 г. в зала „Съединение“ на  регионалния 
исторически музей  Пловдив  ще отбележим настъпването на новата ротарианска година и ще се извърши 
ритуала по тържественото предаване на огърлицата на дистрикт гуверньора. 
                 Искам да поканя всички вас, с които заедно ще служим на човечеството, всички, които дарихте себе 
си за да направите този свят по-добър,  да споделите с мен, с екипа ми и с моя клуб радостта на празника.   
                 Приятели, една година е толкова кратко време за да започнем част от нещо голямо. Една година е и 
достатъчно време, за да усетим, че искаме още и още. Една година  е достатъчно дълга с разнообразието, 
което предлага, когато сме готови да я приемем като година на служба. Повярвайте ми, че аз и екипът ми ще 
бъдем част от вашата служба. 
 
               Очакваме ви на 9 юли (събота) в Пловдив: 
17,30  – 18,15 часа  – тържествена церемония - зала „Съединение“ Регионален исторически музей Пловдив  
                                     пл. Съединение № 1;  www.historymuseumplovdiv.org  
18,15  – 18,45 часа – коктейл – Регионален исторически музей Пловдив 
19,30 - 23,30часа – празнична приятелска вечеря - ресторант „Бендида“ гранд хотел“Пловдив“ (новотел 
Пловдив)  
 
                Моля, тези от вас, които ще присъстват да потвърдят своето участие, като направят регистрация по 
познатия начин в сайта на Дистрикта до 24.06.2016 год. вкл. 
               За тези, които ще нощуват в Пловдив са осигурени нощувки на преференциални цени в гранд хотел 
Пловдив www.grandhotelplovdiv.bg  
                Подробности в регистрационния формуляр в сайта на Дистрикт 2482  www.rotarydistrict2482.org/    
 
 
Ваш в Ротари, 
 
 
Димитър Димитров 
Дистрикт гуверньор  2016 -17 
Дистрикт 2482 България 
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