
 

 

Скъпи Президенти-елект на Ротари клубовете, 

Скъпи членове на действащите клубни Съвети на Директорите, 

Скъпи колеги Ротарианци от Дистрикт 2482, 

Магията на ротирането се случи съвсем неотдавна, а аз вече мисля за началото на следващия - сто и петнадесети - оборот 
на нашето Колело ! Без да е велико откритие – знам, че времето тече неумолимо. Но акцентирам върху факта, че  
категорията е относителна : то изглежда, отминава много по-бързо за този, който сам  не бърза.  

Затова - нека ние се забързаме, за да не ни изпревари времето ! 

Точно сега е периодът, в който  се готвим за обичайния летящ старт на следващата Ротарианска година :  Президентите-
елект на Клубовете и бъдещите клубни Съвети на  Директорите, заедно с Дистрикт Гуверньора, Гуверньора-елект и 
бъдещия екип на Дистрикта.   

В същото време и нашият Дистрикт  - Изпълнителният комитет, Комитетът по обучение, Комитетите за Фондация Ротари, 
Положителен публичен имидж, Членството и Младите поколения – подготвят Асамблеи -  Тренировъчни семинари за 
Елект-президенти на клубове, отворени и за членовете на действащите клубни Съвети на Директорите, в т.ч и Секретари, 
както и всички останали ротарианци, в два тура – три предварителни и един по-късен, заключителен (ПЕТС). Цялата 
делова информация за предварителните семинари ще намерите на нашето обичайно място в нета – сайта на Дистрикта - 
www.rotarydistrict2482.org. Там ще можете да се регистрирате за участие, като внимавате да не пропуснете крайния срок. 

Горещо призовавам : елате на датата и мястото, които са най-удобни за вас :  

- на 28.09., събота – във Варна – препоръчително за клубовете от Зони VІ,ХІІ,ХІІ,ХІІІ,ХІV,ХV,ХVІІІ; 
- на 05.10., събота -  в София – препоръчително за клубовете от Зони I,II,III,IV,V,VII; 
- на 12.10., събота -  в Ямбол – препоръчително за клубовете от Зони VІІ,VІІІ,IХ,Х,ХІ,ХІV,ХVІІ,   

но не пропускайте тази старателно подготвена възможност да се срещнем!  

Ще се запознаем и опознаем, ще  се информираме за актуалните постановки в Ротари по основните теми на нашата 
уникална дейност, ще обменим и специфични идеи, породени от собствения ни опит, ще дискутираме - за да не останат 
недоизказани неща помежду ни.  

В нашето динамичното и противоречиво съвремие трябва да сме удовлетворени, че РИ убедително доказва своята 
жизненост. В края на миналата Ротарианска година се появиха постановките на нов Стратегически план на Ротари, който 
поставя нови предизвикателства. Всички ние имахме възможността да се запознаем с директните коментари на РИ 
Президент Малоуни в това отношение и за това следва  да говорим и то - без да губим време ! 

Да направим нашата съвместна първа решителна стъпка по посока на сплотяването ни, което впоследствие ще 
надграждаме ! Да бъдем екипът, от който  Ротари България се нуждае ! 

 

Очакваме с нетърпение срещите с Вас, 

С приятелски поздрави, 

Митко Минев 

Дистрикт Гуверньор 2019/20 

Илиян Николов 

Дистрикт Гуверньор 2020/21 
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