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СЦЕНАРИЙ  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОРА В РОТАРИ КЛУБ 

ДГ ИЛИЯН НИКОЛОВ   2020-21  

 

 

1. При провеждане на Официалното посещение следва да бъдат спазвани 

ограничителните мерки, по действащата към момента на срещата заповед на 

Министъра на здравеопазването, свързано с епидемиологичната обстановка covid19. 

Към настоящия момент, ограниченията са, както следва: осигуряване на физическа 

дистанция между участниците от минимум 1.50 м. във всички посоки, като всеки един 

от присъстващите носи маска или друго предпазващо средство, съгласно посочените 

в заповедта.  

В съответствие с горното, срещите следва да бъдат осъществявани при подходяща 

аранжировка на седящите места в помещения с минимална площ, както следва : 

 
- До 10 души – в помещение min. 22.5 m2; 

- До 20 души – в помещение min. 45.0 m2; 

- До 30 души – в помещение min. 67.5 m2; 

- До 40 души – в помещение min. 90.0 m2; 

- До 50 души – в помещение min. 112.5 m2 

Там където е възможно, през топлите месеци на година, следва срещите да бъдат 
организирани на открито.  
В случай на организиране на срещите в закрити помещения, следва да има осигурено 
проветрение или надеждно подаване на пресен въздух. 

 
2. За церемониалното оформление на помещението на срещата се използват : Знаме на 

Република България, Знаме на Ротари клуба, а при наличие на Ротаракт и/или 

Интеракт клуб – и техните знамена, всички осигурени от Ротари/Ротаракт/Интеракт 

клубовете. Дистрикт гуверньорът добавя към декорацията Банер на ДГ. Ротари клубът 

следва да е осигурил и камбана и кратките аудио записи на Химн на Република 

България и Химн на Д2482 – България с възможност за възпроизвеждане.  
Забележка : Официалното посещение на ДГ се ръководи от Церемониалмайстора на клуба-домакин 

 

3. На срещата присъстват едновременно Асистент дистрикт гуверньора на Зоната, 

Президента на Р Клуба, членовете на Съвет на Директорите (Борд) и клубните 

членове. При наличие на спонсорирани Сателитен, Ротаракт, Интеракт клуб/ове – 
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съответно тяхните Президенти, Членове на Съвет на Директорите (Борд) и по желание 

- клубни членове.  
Забележка : броят на присъстващите следва да бъде ограничаван до капацитета на използваното 

помещение, посоченото в т.1. 

4. Срещата с Дистрикт Гуверньора се провежда едновременно с всички (не се 
предвиждат срещи отделно с  Борда и отделно с клубните членове, или отделно с 
Ротари клуба и отделно със спонсорираните клубове).  
Забележка : желателно е срещата да бъде проведена в рамките на не повече от два часа 
 

5. Желателно е в помещението на срещата да съществува Wi-Fi връзка 
 

6. Дрес код: КОКТЕЙЛ (свободен, спортно елегантен, вратовръзки не са задължителни). 
Носенето на ротарианските отличителни знаци е задължително.  
Забележка : носене на дънки, маратонки и др.под. не е желателно 

 
7. В началото на срещата ще бъдат раздавани значки и отличителни знаци с логото на 

годината на Президентите на Ротари клуба и Президентите на спонсорираните 

Сателитен, Ротаракт, Интеракт клуб/ове и Ротари общностен/и корпус/и. След края на 

срещата е възможно Гуверньорът да връчва значки на новоприети членове на 

клубовете или други отличия 

8. Участниците в срещата следва да бъдат подготвени по следните теми, които ще бъдат 
дискутирани: 
 

- ЧЛЕНСТВО :  

Брой членове в клуба/овете, класификации на членовете и съответствие с 

профила на общността  

Представяне на Сателитен/ни клуб/ове, Ротаракт клуб/ове, Интеракт клуб/ове, 

Възпитаници на клуба (алумни), Ротари общностен/ни корпус/и  

Развитие на лидерството, професионална служба  

 

- РОТАРИАНСКИ ПРОЕКТИ  :   

Анализ на проблемите на общността в която клубът/овете работи/ят  

Ротариански проекти, измерване на резултатите от реализираните ротариански 

проекти 

Ползване на грантове, работа с Фондация Ротари 

 

- ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ : 

Работа със собствен сайт, собствени профили в социалните мрежи, контакти с 

местни и централи медии 

Участие в дистриктната кореспондетска мрежа за връзка с дистриктния сайт, РС 

Ротари на Балканите, дистриктния информационен бюлетин 

 

- КЛУБНО АДМИНИСТРИРАНЕ :  

Стратегическо планиране 

Състояние на клубния местен Правилник 
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Профили на членовете в My Rotary, връзки с Rotary Showcase, Learning Center, 

Brand Center и др. 

 

- ДРУГИ ДЕЙНОСТИ :  

Международна дейност, събития на RYLA, младежки обмен, приятелски обмен, 

приятелства по интереси, участие в програма за привилегии на членовете и др. 

 

9. По време на провеждането на срещата е възможно да бъде организиран кетеринг с 

безалкохолни напитки и бира.  
Забележка : Приятелски вечери/обеди, в рамките на усложнената епидемиологична обстановка, не 

е подходящо да бъдат организирани 

 

10. Клубът-домакин организира по своя преценка среща/и на Дистрикт гуверньора с 

представители на местната власт – Областен управител, Кмет, техни заместници 

и/или други официални лица, както и с представители на партньорски организации, 

извършващи съвместна дейност с Ротари клуба/овете. 

 

август 2020, Илиян Николов, Д 2482 Гуверньор 2020-21 


