
РОТАРИ  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ  ДИСТРИКТ – 2482  БЪЛГАРИЯ 
РАЗШИРЕНА ВИДЕО-КОНФЕРЕНТНА СРЕЩА  НА КОМИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 2020-21 

- протокол  - 
Присъстват : 
 
Нина Митева ПДГ, Председател на Комитета 
Веселин Димитров ПДГ, Председател подкомитет Нови клубове 
Вахан Бохосян, Председател подкомитет Ротаракт 
 
Митко Минев ДГ 
Илиян Николов ДГЕ – организатор на срещата 
Борислав Къдреков ДГН – поканен, не присъства 
 
2020.05.25.   17:00 – 18:30 
 
Илиян Николов ДГЕ 
Поставя на предварителна дискусия две от поставените цели за следващата 
ротарианска година, свързани с членството : 1. Анализ на възможностите за формиране 
на нови клубове в Дистрикта (Ротари, Ротаракт, Интеракт, вкл. Общностни корпуси) и 2. 
Разработване на насърчителни програми за развитие на зони V и VIII. 
 
Митко Минев ДГ 
В състава на формиращи се нови клубове, заедно с новите членове е необходимо да 
бъдат включвани опитни стари членове от съществуващите клубове. 
В Дистрикта вече има известен опит, свързан с формирането на сателитни клубове – 
клуб Горна Баня стартира като сателитен на клуб София-Капитал, клуб Павликени-Бяла 
черква като сателитен на клуб Велико Търново, сега се обмисля клуб Девин като 
сателитен на клуб Смолян 
Към настоящия момент няма ясен механизъм, по който да извършим анализ на 
възможностите за формиране на нови клубове в Дистрикта. 
Освен клубове от посочените две зони, отбелязва като проблемен и клуб Червен бряг. 
 
Нина Митева ПДГ 
Подкрепя аналитичния подход при разрешаване на проблеми, по принцип. Отбелязва, 
че броят на ротарианците в Дистрикта, отнесен към населението на страната е по-скоро 
голям, в сравнение с други Дистрикти, т.е., сам по себе си, не е проблем. 
Обстановката в Дистрикта, свързано с covid19, е подходяща за анализи, но главното в 
момента са действия, свързани с повишаване на чувството за свързаност и 
възможностите за взаимопомощ в клубовете. Би било полезно да бъдат 
разпространени обучителни материали – как да се свързваме в интернет в 
обстановката на препоръчителна социална дистанция. 
Предлага да бъдат организирани видео-конферентни срещи по зони, с участието на 
АДГ, президенти и президенти-елект на клубовете, в които да бъде дискутирано 
актуалното състояние на клубовете. 
В настоящата криза се проявиха групи хора  с полезни за общността каузи, които 
функционират при минимизирани разходи, които следва да съсредоточат нашия 
интерес за установяване на контакт. 



Подходящи за нашия Дистрикт са моделът на традиционния клуб  (следва да бъдат 
проучени възможностите за поява на клуб в Перник) и моделът на Сателитния клуб, за 
разлика от другите, т.нар. иновативни модели. 
 
Веселин Димитров ПДГ 
Счита, че зараждащата се икономическа криза ще намали членството – обикновено 
проблемите в клубовете се изразяват в спиране на изплащането на финансовите 
задължения. 
Незадоволително е прехвърлянето на членове от Ротаракт в Ротари. 
Следва де изясним какво разбираме под „качествен ротарианец“. 
 
Вахан Бохосян ПРДП 
Основна спънка за продължаване на членството от Ротаракт в Ротари са появяващите 
се нови финансови ангажименти 
 
Илиян Николов ДГЕ 
Обединяваме се около идеята за провеждане на серия от видео-конферентни срещи на 
ДГ, ДГЕ, ДГН и членовете на Комитета по членство с Президенти и Президенти-елект на 
Ротари клубовете по зони, с участието на действащите и следващите АДГ, чиито 
резултати да бъдат в основата на бъдещото разработване на анализа на 
възможностите за формиране на нови клубове и на насърчителните програми за 
развитие на проблемни зони в Дистрикта. Със съгласието на ДГ Митко Минев, срещите 
ще стартитрат през м. юни, като подходящо е времето 16:00 – 18:00 ч. в неделя.   
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