
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

  

 ПРОТОКОЛ НА РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
 
        Третото заседание на Съвета на директорите на РИ 2013-14 се проведе на 20-
23 януари 2014 в Еванстън, щата Илинойс, САЩ. На тази среща на Управителния 
съвет се разгледаха 8 доклади на комитетите и се приеха 35 решения....... 
        Администрация и финанси 
Съветът измени своя препоръчителен протоколен ред при представянето или 
настаняването на всички настоящи, минали и бъдещи офицери на РИ и нейната 
Фондация, членовете на комитетите, както и техните съпрузи или съпруги по време 
на всички срещи, церемонии, приеми на РИ а също и във всички издания на РИ.  
Този протоколен ред е както следва: 
 
Президент РИ (или представител на президента) 
Минали (паст)президенти (по реда на старшинството) 
Новоизбран(елект) президент 
Номиниран(номини) президент 
Вицепрезидент 
Касиер 
Изпълнителен директор на председателите на комитети 
Други директори на РИ 
Председател на попечителите 
Новоизбран(елект) председател на попечителите 
Заместник-председател на попечителите 
Други попечители 
Генерален секретар 
Минали(паст) директори на РИ (по реда на старшинството) 
Новоизбрани(елект) директори на РИ 
Минали(паст) попечители (по реда на старшинството) 
Встъпващи в длъжност попечители 
Номинирани Директори на РИ 
Минали(паст) генерални секретари (по реда на старшинството) 
Председател, последният паст президент, вицепрезидент, и почетен касиер на RIBI 
Дистрикт гуверньор 
Минали(паст) дистрикт гуверньори (по реда на старшинството) 



Ротари координатори, Ротари координатори за публичен имидж, регионални 
координатори на Ротария Ротари  
Новоизбран(елект) дистрикт гуверньор 
Номиниран(номини) дистрикт гуверньор 
 
          По протокол на официални мероприятия към офицерите следва да бъде 
отправено само едно обръщение. Настоящите постове на ротарианците са с по-
голяма тежест от предишните им постове. Предишните постове са с по-голяма 
тежест от бъдещите постове. Ротарианците, които заемат по повече от една 
длъжност, се подреждат според най-високия заеман от тях пост. Придружаващите 
ги съпрузи или съпруги имат същия ранг.  
             Гуверньорът следва да планира, популяризира и председателства всички 
официални срещи на дистрикта, освен ако друго не е специално предвидено.  
            След гореспоменатия ред, който се изисква по протокол, следният 
протоколен ред се препоръчва и следва да се преработи, за да отговаря на 
местните обичаи и практики:  
 
Членове на регионални и зонални комитети  
Асистент-гуверньори  
Секретари/касиери на дистрикта  
Членове на дистриктни комитети  
Клубни президенти  
Клубни президенти елект  
Клубни вицепрезиденти  
Клубни секретари  
Клубни касиери  
Клубни церемониалмайстори  
Други членове на клубния борд  
Председатели на клубни комитети  
Паст асистент гуверньори  
Ротарианци  
Бивши стипендианти на Фондацията на Ротари  
Семейства на ротарианци  
  
            По време на срещи на дистрикта гостуващите ротарианци от друга държава 
може да бъдат поставени преди местните ротарианци от същия ранг като израз на 
уважение към гостите.  
            Може да се даде предимство в този ред на гостите с висок пост, които не са 
ротарианци, според местните обичаи. Клубовете и дистриктите се насърчават да 
информират гостите, ако протоколът поставя ротарианците преди не-ротарианците. 

 
 


