
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИОНАЛЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТ-ПРЕЗИДЕНТИ, 

ДЕЙСТВАЩИ КЛУБНИ ОФИЦЕРИ, РОТАРИАНЦИ 

ПРОГРАМА 

КАЗАНЛЪК, 09 октомври 2021 /събота/ 

Етнографски комплекс „Дамасцена“ – зала Севт 

Клубове от зони 10, 11, 17, 18 /препоръчително/ 

10:00 – 13:00 Регистрация Отговорник: АДГ Мануел Тепеликян 

09:00 – 12:30 Развлекателна програма организирана от РК Казанлък специално за 

всички участници на семинара 

11:30 – 12:45 Обяд – свободна програма  

Първа пленарна сесия: Какво трябва да знаем като елект-президенти 

13:00 – 13:10 Откриване на семинара и приветствие 

Ибрахим Качан, президент на РК Казанлък 

ДГ Борислав Къдреков 

13:10 – 13:20 Представяне на ДГЕ Виолина Костова 

13:20 – 13:30 Ние сме част от глобална организация - приоритети на РИ 

ПДГ Веселин Димитров, РК Бургас Приморие 

13:30 – 13:50 Успешно планиране на дейността на Ротари клуб 

Виолина Костова, РК София-сити 

13:50 – 14:10 Как да поддържаме и развиваме жизнен клуб – Членство и Проекти 

Иван Гитев, РК Казанлък 

АЗКФР Константин Стоянов, РК Стара Загора 

14:10 – 14:20 Ротаракт, Интеракт – устойчиви партньорства 

ДРП Борислава Динева, РАК Дупница 

14:20 – 14:35 В крак с времето - иновативно представяне на дейността на клуба 

Стоянка Георгиева, РК Бургас 

14:35 – 15:00 Кафе пауза 

Втора пленарна сесия: Споделяме цели и приоритети за 2022-23 ротарианска година 

15:00 – 16:30 Предизвикателства и възможности пред един елект-президент 

Лилия Михайлова, елект-президент РК Стара Загора-Берое 

Дискусия и споделяне между представители на клубовете и обучителите 

16:30 – 16:40 Обобщение и закриване на семинара. Предстоящи събития. 

ДГ Борислав Къдреков 

19:30 Приятелска вечеря – свободна консумация 



 

 
 

РАЗВЛЕКАТЕЛНА ПРОГРАМА 

ПРЕ-ПЕТС КАЗАНЛЪК, 09 октомври 2021 

Скъпи приятели, участници в предварителния тренировъчен семинар за обучение елект-

президенти, офицери и ротарианци, 

РК Казанлък има удоволствието да бъде домакин на този семинар и специално за всички 

участници сме подготвили атрактивна програма. 

Преди обяд сме предвидили възможност да се включите в следните мероприятия: 

1. Автомобилно състезание за майсторско управление на полигона пред 

Етнографски комплекс Дамасцена, който ще бъде обезопасен и аранжиран 

специално за нас 

Всеки Ротарианец може да участва, като записването ще става на място при пристигане или 

във формата за резервация предварително. Желаещите ще бъдат организирани в отделни 

групи във времеви диапазон от 09:30 до 12:30. Постигналите най-добри времена ще бъдат 

обявени и наградени по време на семинара. 

2. Посещение на фермата за щрауси в с. Скобелево (на 2 км. от комплекс 

Дамасцена) 

Участниците, които няма да се включат в състезанието, както и състезатели, които са 

приключили с участието си на автомобилното трасе, могат да посетят близката ферма за 

щрауси „Четири сезона“. Там можете да се докоснете до почти всичко, свързано с тези 

невероятни птици – пера, яйца, месо, мас, сувенири от щраусови яйца, изработени от 

сръчните ръце на стопаните на екзотичната ферма, както и да чуете от гида интересни 

истории за живота на щраусите. 

Ще може да опитате и свежа лимонада с разнообразие от вкусове, студена жива бира и 

уникалнен десерт с комплимент от РК Казанлък! Ранчото предлага още възможност да 

опитате местни деликатеси, както и да си закупите различни видове био и локални продукти 

- сиропи и билкови елексири, сладка, мед и ядкови тахани, подправки за всеки вкус. 

3. Приятелска вечеря 

Вечерта, заповядайте на приятелска вечеря в местен ресторант с българска кухня. Ще 

имаме възможност да бъдем заедно, в една приятелска атмосфера на споделяне и 

забавление. 

 

Очакваме ви! 

Ибрахим Качан, президент РК казанлък 


