
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЕТС на  22.01.2021 
 
Здравейте, приятели Елект Президенти! 
 
Ротарианската година навлезе в своята втора половина. Надявам се, че всички Вие сте в 
добро здраве и сте провели вашите клубни асамблеи за избор на президент Номини и Борд 
за следващата ротарианска година. 
 
За да можете своевременно и качествено да се справяте с предизвикателствата на 
ротарианска служба, като президенти на вашите клубове, следва да бъдете и добре 
подготвени. Това е и една от целите, които Комитетът за обучение в нашия дистрикт 
реализира всяка година. 
За Вашето обучение бяха предвидени четири предварителни тренировъчни семинарa: 
• на 26 септември в гр. Варна за клубовете от зони 12, 13, 14, 15, 18; 
• на 10 октомври в гр. Карнобат за клубовете от зони 10, 11, 16, 17; 
• на 17 октомври в гр. Панагюрище за клубовете от зони 3, 4, 7, 8, 9; 
• на 31 октомври в гр. Враца за клубовете от зони 1, 2, 5, 6; 
Тези места и дати бяха определени, за да се даде възможност на всички да могат да ги 
посетят. 
По обясними и обективни причини Семинара от 31 октомври в гр. Враца беше отменен. 
 
Приятели Президенти Елект, от зони 1, 2, 5, 6, и всички неприсъствали на предходните 
предварителни тренировъчни семинарa от РК: Горна Оряховица, Разград, Търговище, 
Свиленград, Любимец, Нова Загора, Сливен, Стара Загора-Берое, Несебър, Бургас-
Приморие, Кюстендил, Сандански, Карлово, Пловдив, Пловдив-Филипопол, Пловдив-
Интернешънъл, Пловдив- Пълдин, Златоград, Кърджали, Велинград, Пазарджик-Бесепара, 
Пирдоп, 
 
От името на нашия Дистрикт гуверньор Илиян Николов и лично от мое име Ви каним да 
вземете участие в неприсъствен ПреПЕТС на 22.01.2021г. от 18:30ч. до 20:00ч. На този 
семинар ще започнем подготовката за нашата ротарианска година, ще имаме възможност 
да се запознаем, за да можем да се разпознаем при първата ни среща на живо през 
пролетта. 
 
Очакваме ви! 
 
 
Винаги Ваш в Ротари, 
Борислав Къдреков, 
ДГЕ на Дистрикт 2482, България 
РК Благоевград-Центрум 

  

 


