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Благоевград, 06 декември 2021 г. 
 

ПРОЦЕДУРА 
за номиниране и избор на дистрикт гуверньор номини (ДГН) 2024/2025 чрез номинационен комитет 

 
Уважаеми президенти, секретари на клубове в Д2482, 
Уважаеми приятели ротарианци, 
 

1. На основание на чл.12.020 (а) Правилник на Ротари Интернешънъл, чл. 17.040 Кодекс на 
ротариански практики, чл. 5.3. и чл. 3.4.14. Правилник на Ротари Интернешънъл Дистрикт 2482 
ОБЯВЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР 2024-2025 чрез 
Номинационен комитет. 
 

2. На основание на чл. 3.4.14. Правилник на Ротари Интернешънъл Дистрикт 2482, чл. 21 т.13 от 
Устав на СНЦ „Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл", Номинационният комитет ще има 
следния състав: Председател: ПДГ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  
Членове: ПДГ ЕМИЛ КОЦЕВ 
                ПДГ ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ 
                ПДГ МИТКО МИНЕВ 
                ПДГ ИЛИЯН НИКОЛОВ 
 

3. На основание чл.12.030.3 Правилник на Ротари Интернешънъл и чл. 5.3.4 Правилник на Ротари 
Интернешънъл Дистрикт 2482, КАНЯ РОТАРИ КЛУБОВЕТЕ В ДИСТРИКТА ДА ПРЕДСТАВЯТ 
СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОМИНИРАНЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР 2024-2025, след като 
се запознаят с изискванията, посочени в: Конституция на Ротари Интернешънъл, Правилник на 
Ротари Интернешънъл, Кодекс на ротариански практики и Правилник на Ротари Интернешънъл 
Дистрикт 2482. 
 

4. Всеки Ротари клуб има право да предложи като кандидат за Дистрикт гуверньор САМО ЕДИН 
ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ. 
 

5. Съгласно чл.12.030.4 от Правилник на Ротари Интернешънъл и чл. 5.3.5. от Правилник на 
Ротари Интернешънъл Дистрикт 2482, Номинационният комитет не е ограничен в избора си 
само до кандидатите, предложени от Ротари клубовете в Дистрикта. НОМИНАЦИОННИЯТ 
КОМИТЕТ НОМИНИРА НАЙ-КВАЛИФИЦИРАНИЯ РОТАРИАНЕЦ, който би могъл да служи 
като Дистрикт гуверньор. 
 

6. Съгласно чл.13.010 Правилник на Ротари Интернешънъл и чл. 5.1.1. и 5.1.2. Правилник на 
Ротари Интернешънъл Дистрикт 2482, за да бъдат избрани най-квалифицираните ротарианци 
на изборни ръководни постове на Ротари Интернешънъл, ВСЯКАКВИ УСИЛИЯ ДА БЪДЕ 
ПОВЛИЯНО ВЪРХУ ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС В ПОЛОЖИТЕЛЕН ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЕН СМИСЪЛ, 
ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ, АГИТИРАНЕ, ОТПРАВЯНЕ НА ПРИЗИВИ ИЛИ ПО 
ДРУГ НАЧИН, СА ЗАБРАНЕНИ. В този смисъл, ротарианците нямат право да водят кампания, 
да агитират или да отправят призиви за подкрепа, като кандидати за изборен пост към Ротари 
Интернешънъл, нито имат правото да разрешават извършването на подобни действия от тяхно 
или от чуждо име. 
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7. Съгласно чл. 17.040.1 от Кодекс на ротариански практики, ротарианците и кандидатите за 
изборни длъжности трябва: 
 

- Да познават и следват духа и буквата на указанията на Ротари Интернешънъл за 
провеждане на избори; 

- Да не се консултират с изявени ротарианци за текущи или поемане на нови 
ангажименти, които могат да създадат впечатление за провеждане на кампания; 

- Да не предприемат лични инициативи, с които да търсят изява, лично признание или 
полза; 

- Да не отговарят със съответни действия на неподходящи действия на друг кандидат; 
- Да не търсят комуникация и посещение на Ротари клубове, ангажирани с избора, с 

изключение на изпълнение на необходими дейности. 
 

8. На основание на чл. 16.010. и 16.020. Правилник на Ротари Интернешънъл и чл.3.1.4.2. 
Правилник на Ротари Интернешънъл Дистрикт 2482, право на номинации имат само 
функциониращи Ротари клубове, като се съобразят със следните минимални изисквания към 
кандидатите : 

- Постоянно членство, различно от почетно членство, за поне седем години във 
функциониращ клуб от Дистрикта в добро състояние, с минимум 15 (петнадесет) 
члена и без финансови задължения към Ротари Интернешънъл или Дистрикт 2482; 

- Осъществен пълен мандат на служба (една ротарианска година) като Президент на 
клуба; 

- Осъществен пълен мандат на служба (една ротарианска година) като АДГ или като 
Председател на дистриктен комитет; 

- Активна, непрекъсната и успешна работа в предходните минимум три години, 
свързана с организация и провеждане на дистриктни събития и с дейности по 
изпълнение на Стратегическия план на Дистрикта; 

- Наличие на желание, решимост и способност да изпълнява задълженията, 
произтичащи от поста на Дистрикт гуверньор в съответствие с Правилника на Ротари 
Интернешънъл; 

- Да демонстрира, че е запознат с квалификационните изисквания, отговорностите и 
задълженията на Дистрикт гуверньора, указани в Правилника на Ротари 
Интернешънъл; 

- Да предаде в Ротари Иинтернешънъл декларация, че разбира квалификационните 
изисквания, отговорности и задължения, че е квалифициран за поста на Дистрикт 
гуверньор и че има желание и е способен да поеме предвидените отговорности и 
задължения и да ги изпълнява добросъвестно; 

- Към момента на встъпване в длъжността на Дистрикт гуверньор да е участвал в 
работата на Международната Асамблея на Ротари Интернешънъл през цялото и 
времетраене. 
 

9. Отговорностите на Дистрикт гуверньора са отразени в чл. 16.030. Правилник на Ротари 
Интернешънъл и чл. 3.1. Правилник на Ротари Интернешънъл Дистрикт 2482. 
 

10. На основание § 12.030.3. Правилник на Ротари Интернешънъл и чл. 5.3.4.3. Правилник на 
Ротари Интернешънъл Дистрикт 2482, Ротари клубовете следва да обсъдят, а в случай че 
приемат кандидатура на свой член за номиниране за Дистрикт гуверньор 2023-2024 г. да 
оформят РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЕЦ, надлежно приета от членовете на 
Ротари клуба по време на редовно проведена среща и подписана от Секретаря на Ротари клуба 
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11. Сканирано копие на попълнената форма на РЕЗОЛЮЦИЯ следва да бъде изпратена на 

Дистрикт гуверньора на следния имейл адрес в посочения срок : bkadrekov@gmail.com 
краен срок за получаване : 24:00 ч. на 06 февруари 2022 г. - неделя  
 
Изпратилите Резолюция ще получат отговор, удостоверяващ нейното получаване. Получените 
след обявения краен срок Резолюции ще бъдат обявени за невалидни ! 
 
            Пожелавам мъдрост в действията и очаквам от всички Ротари клубове отговорно 
отношение към обявената процедура. 
 

  
Ваш в Ротари, 
Борислав Къдреков 
Дистрикт гуверньор Д-2482 България 
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