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Благоевград, 07 февруари 2022 г. 
 
 

ПРОЦЕДУРА 
 

за номиниране и избор на дистрикт гуверньор номини (ДГН) 2024/2025 чрез комисия по номинациите 
за гуверньор 

 
 

               Уважаеми президенти и секретари на клубове в Д2482, 
               Уважаеми приятели ротарианци, 
 
               На 6 декември 2021 г. ОБЯВИХ начало на процедурата за номиниране и избор на дистрикт гуверньор 
номини 2024/2025 чрез комисия по номинациите за гуверньор, съгласно 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 
 
                В 24,00 часа на 6 февруари 2022 г. приключи срока, в който на основание чл.12.030.3 Правилник на 
Ротари Интернешънъл и чл. 5.3.4 Правилник на Ротари Интернешънъл Дистрикт 2482, всички клубове бяха 
поканени да представят своите предложения за дистрикт гуверньор номини, след като се запознаят по същество 
с изискванията посочени в основните документи на РИ, в т.ч. Конституцията на РИ, Правилника на РИ и Кодекса 
с ротарианските практики. Това предполага, че номинираните кандидати са ротарианци с опит и са 
РАЗПОЗНАВАЕМИ В ДИСТРИКТА. 
 
             Съгласно чл. 12.030.3 от Правилника на РИ всеки клуб има правото да предложи като кандидат за 
гуверньор САМО ЕДИН ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ т.е. клуба НЕ МОЖЕ да номинира ротарианец от друг клуб.  
          
             БЛАГОДАРЯ на всички клубове, които направиха своите предложения в срок и съгласно процедурата. 
Получаването на всяка една номинация беше потвърдена с връщане на отговор по e-mail. 
 
Получените номинации, ще бъдат представени на номинационния комитет. Всеки един от номинираните 
кандидати ще представи: 

1. Подписана приложената  декларация съгласно Правилника на Ротари Интернешънъл чл. 16.010. 
Потвърждение от ротарианеца, че има необходимата квалификация. 

2. Професионална биография и постижения (CV); данни за ротарианската служба и длъжности до момента 
– класификация, присъствие на срещи да дистрикта или зоната в последните 5 години; постижения в 
дейности за гражданска и обществена служба 

3. Мотивационно писмо съдържащо: 
 опит, познания и квалификация като професионалист и ротарианец; ниво на владеене на английски 

и/или друг от официално приетите от Ротари Интернешънъл езици за комуникация и документация. 
 принос на кандидата за постигане на успех в Ротари 
 основни предизвикателства пред нашата организация на дистриктно и клубно ниво; 
 визия за работата и развитието на дистрикта, цели.  

 
              Съгласно чл. 12.030.4 от Правилника на Ротари Интернешънъл комисията по номинациите за гуверньор 
не се ограничава в избора си само до имената, предложени от клубовете в дистрикта. Комисията НОМИНИРА 
най-квалифицирания ротарианец, който би могъл да служи като гуверньор. 
 
              Съгласно чл. 13.010 „Водене на кампания, агитиране и отправяне на призиви за подкрепа“ от 
Правилника на РИ за да бъдат избрани най-квалифицираните ротарианци на изборните ръководни постове на 
РИ, всякакви усилия да се повлияе върху изборния процес за даден изборен пост в положителен или 
отрицателен аспект чрез провеждане на кампания, агитиране, отправяне на призиви или по друг начин, СА 
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ЗАБРАНЕНИ. Ротарианците нямат право да водят кампания, да агитират или отправят призиви да бъдат 
подкрепени като кандидати за изборен пост към РИ, нито имат правото да разрешават извършването на 
подобни действия от тяхно или от чуждо име.  
 
Съгласно чл. 17.040.1 „ Ръководство за избори на дистриктно ниво“ от Кодекса с ротарианските 
практики : 
 Ротарианците и кандидатите за изборни длъжности трябва: 

1. Да познават и следват духа и буквата на указанията на РИ за провеждане на избори; 
2. Да се консултират с изявени ротарианци за текущи или поемане на нови ангажименти, които могат да 

създадат впечатление за провеждане на кампания; 
3. Да не предприемат лични инициативи, с които да търсят изява, лично признание или полза; 
4. Да не отговарят със съответни действия на неподходящи действия на друг кандидат; 
5. Да не комуникират и посещават клубове, ангажирани с избора, с изключение на изпълнение на 

необходими дейности.      
       
              Името и клуба на номинирания кандидат от номинационния комитет съгласно чл. 12.030.5 от Правилника 
на РИ се обявява СЛЕД заседанието на номинационния комитет. 
          
 
 
 

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


