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ПАМЕТНА ЗАПИСКА 
 
 
 
 
 

Днес, 26 септември 2020 г. в 16:30 ч. в хотел „Корал“, КК „Св.Св. Константин и Елена“, 
Варна, ротарианци, представители на Ротари клубовете в Зона XVI нова (бивша Зона 
XV) се срещнаха с Гуверньори на Дистрикт 2482. На срещата присъстваха : 

 

1. Илиян Николов,  Дистрикт гуверньор 2020-21 
2. Митко Минев, Имидиът паст дистрикт гуверньор 2019-20 
3. Борислав Къдреков, Дистрикт гуверньор елект 2021-22 
4. Виолина Костова, Дистрикт гуверньор номини 2022-23 
5. Георги Куртев, Асистент дистрикт гуверньор Зона XVI нова 2019-21 
6. Стелиан Георгиев, Президент РК Варна 2020-21 
7. Михаил Михайлов, Паст президент РК Варна 2019-20 
8. Наско Рафаилов, Паст президент РК Варна 2000-01 
9. Ваньо Гичев, Президент РК Варна Галатея 2020-21 
10. Станислав Дочев, Паст президент РК Варна Галатея 2016-17 
11. Весела Блажева, Президент елект РК Варна Евксиноград 2021-22 
12. Николай Доцински, Паст президент РК Варна Евксиноград 2017-18 
13. Станислав Славов, Президент РК Провадия 2020-21 

 

На срещата беше дискутирано появило се през последните няколко години недоверие 
между варненски ротарианци и ротарианци на лидерски позиции в Дистрикта, вкл. 
Паст дистрикт гуверньори.  От една страна беше изтъкнато некоректно прилагане на 
процедурата за избор на Гуверньор на Дистрикта, преди време; от друга страна бяха 
споменати разнопосочни действия на клубовете в Зоната, по същия казус.  

И в двата случая, присъстващите гуверньори изразиха своята недостатъчна 
осведоменост, относно миналите събития. Участниците в срещата единодушно приеха, 
че, по принцип,  фиксирането върху минали събития е контрапродуктивно.  
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По този начин всички се обединиха около желанието за бъдещо коректно прилагане на 
ротарианските процедурите и създаване на атмосфера на доверие, която да доведе до 
поддържане на стойностни кандидатури на ротарианци от Зоната за назначение на 
дистриктни позиции : асистент дистрикт гуверньори, членове и/или председатели на 
дистриктни комитети, членове на секретариата на Дистрикта, както и за избор на 
Дистрикт гуверньор от средата на ротарианците от Зона XVI нова (бивша Зона XV). 

Присъстващите гуверньори изразиха готовност за подкрепа на ротарианци от Зоната за 
отговорни позиции в Дистрикта, разбира се, при положение, че местните Ротари 
клубове работят ефективно за израстването и предлагането на стойностни и 
подготвени свои членове. 

 

 

 

Изготвил: Илиян Николов, Дистрикт гуверньор 2020-21 
Всички участници в срещата одобряват  текста на Паметната записка 


