
SATELLITE CLUB ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

 
Какво е сателитен клуб? 

Сателитни клубове предоставят нова опция за създаване на Ротари клубове. Сателитен клуб функционира като краткосрочен, преходен 

етап по пътя към пълноправен и независим Ротари клуб. 

 

SATELLITE CLUB ПИЛОТЕН ПРОЕКТ 

Дали тази нова опция сателитен клуб ще замени пилотния проект за сателитен клуб? 

Не. Пилотният проект, който завършва през 2016 г.,  тества множество различни времена  и места за срещи на един Ротари клуб. Новата 

политика за сателитен клуб е различна. 

 

Може ли един клуб в пилотния проект да реши да се превърне в нов спътник клуб преди пилотът свършва? 

Клубове, участващи в пилотния проект се насърчават да останат на пилота до завършването му през 2016 г. Въпреки това, съществуващ 

пилотен клуб може да поиска да бъде заличен от пилотния проект за да обхване по-добре нуждите и интересите на членове си. 

 

СТАРТИРАНЕ НА КЛУБ 

 

Как един клуб може да подаде молба за сателитен клуб? 

Президентът на клуба спонсор изпраща молба до Club и District Support. 

 

Има ли минимален или максимален брой членове за сателитен клуб? 

Нови сателитни клубове трябва да имат най-малко осем членове към момента на тяхното формиране, за да отговарят на изискванията на 

член 10, раздел 6 (б) от Стандартната Конституция на Ротари клуба. Не е определен максимален брой членове. 

 

Има ли минимален брой членове за спонсор клуба? 

Не. Клубове с по-малко от 20 членове, могат да образуват сателитен клуб. 

 

Могат ли електронни клубове да бъдат спонсори или сателитни клубове? 

Да. Е-клубовете могат да спонсорират както редовни така и е-клуб сателитни клубове, както и редовни клубове могат да спонсорират 

сателитни електронни клубове. 

 

Има ли сателитен клуб спонсор същите права като нов клуб спонсор? 

Не. Ролята и отговорностите на новия клуб спонсор са различни. 

 

Може ли слаб клуб да бъде конвертиран в сателитен клуб и да запази своята харта и история? 

Ако членовете на слаб Ротари клуб искат да станат сателитен клуб, те трябва първо да се откажат от  хартата си на чартиране. След това 

те ще бъдат свободни да образуват сателитен клуб и да станат членове на клуба спонсор. Въпреки това, формата на сателитни клубове 



не е предназначени за укрепване на слаби клубове. Ако един клуб има нужда от допълнителни насоки и подкрепа, а Дистрикт Гуверньора 

може да възложи на по-силен клуб или на специален представител да наставляват слабия клуб с цел неговото укрепване. 

 

Може ли Ротаракт клубове да бъдат превърнати в сателитни клубове като преход към пълноправен Ротари клуб? 

Да. Някои или всички от членовете на Ротаракт клуб могат да образуват или да се присъединят към сателитен клуб. 

 

Как да се наричат сателитните клубове? 

Сателитните клубове имат същото име като спонсор клуба плюс допълнителна квалификация, който го отличава от спонсора, например: 

 

 Спонсора и сателитните клубове се срещат по различно време 

 Спонсор: Ротари Клуб на Банкок North 

 Satellite: Rotary Satellite Club на Банкок North Evening 

 

 Спонсори и сателитни клубове имат различни места за срещи 

 Спонсор: Ротари клуб в Чикаго Lakeview 

 Satellite: Rotary Satellite Club Чикаго Lakeview Broadway 

 

 Е-клубовете следват същия формат на именуване: 

 Спонсор: Ротари Клуб на Банкок North 

 Satellite: Rotary Satellite E-Club на Банкок North Evening 

 Спонсор: Ротари E-Club на Тайпе 

 Satellite: Rotary Satellite E-Club на Тайпе [квалификант] 

 

Как сателитни клубове променят имената си? 

Спонсора или сателитния клуб трябва да се свържат с Club и Дистрикт Support. Представителят на CDS ще потвърди промяната на името 

в писмен вид след съгласуване с президента на клуба  спонсор и председателстващия на сателитния клуб. Промяна ще бъдат направени, 

само ако и 2-те страни са съгласни. 

 

БОРД И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Може ли сателитния клуб да създаде отделен Борд с офицери различни от тези на борда на клуба спонсор? 

Сателитни клубове създават свой собствен борд и имат свои собствени офицери. Само, вместо  президент, сателитния клуб има 

председателстващ(chair). 

 

При наличие на два борда, как се процедира при наличие на  разногласия? 

Бордът на клуба спонсор има последната дума, когато има разногласия. 

 

Трябва ли ръководството на сателитния клуб да има представител в борда на клуба спонсор? 

Това не е задължително, но е силно препоръчително. 



 

Може ли сателитния клуб да има отделни подзаконови нормативни актове? 

Да. Сателитния клуб определя правилника си, в сътрудничество с неговия клуб спонсор. 

 

 Кой решава къде и кога сателитния клуба ще провежда клубните си срещи? 

Сателитния клуб определя място и време на срещите си, след консултация със своя клуб спонсор. 

 

Трябва ли сателитния клуба да провежда срещите си заедно с клуба спонсор? 

Сателитния клуб трябва да провежда отделни среща, въпреки че може да се среща съвместно със клуба спонсор от време на време. 

 

Може ли сателитен клуб да спонсорира Интеракт или Ротаракт клубове? 

Не, но ако клуба спонсор на  сателитния клуб спонсорира Интеракт или Ротаракт клуб, той може да назначи член на сателитния клуб да 

служи като ротарианец за контакт и наставник на Интеракт или Ротаракт клуба. 

 

Tрябва ли сателитни клубове да си поставят цели? Могат ли те да си поставят цели в Rotary Club Central? 

На всички клубове, включително на сателитните клубове, силно се препоръчва да си поставят цели за постигане. Въпреки това, за 

момента в Rotary Club Central не могат да се публикуват цели на сателитните клубове. 

 

Може ли някой,  служил само като председатeлстващ  на сателитен клуб да отговаря на квалификациите за Дистрикт гуверньор 

номини? 

Не, само президенти на Ротари клубове могат да бъдат номинирани за Дистрикт Гуверньори. Въпреки това, Дистриктът може да помоли 

президентът на Ротари Интернешънъл да заобиколи това изискване. 

 

ЧЛЕНСТВО И ПЛАЩАНИЯ 

 

Членовете на сателитни клубове ротарианци ли са? 

Да, те са членове на клуба спонсор. 

 

Има ли нужда клуба спонсор да одобри новите членове на сателитния клуб? 

Клуба спонсор и сателитния клуб трябва заедно да работят в процеса на набиране на членове на сателитния клуб когато сателитния клуб 

се създава. Клубът спонсор трябва да добави процеса на приемане на нови членове в сателитния клуб в правилника си. При спор по повод 

нов член за сателитния клуб, клуба спонсор има последната дума. Като членове на клуба спонсор, членовете на сателитния клуб са в 

крайна сметка и под ръководството на борда на клуба спонсор. 

 

Плащат ли членовете на сателитните клубове Ротари такси? 

Да. Членове на сателитните клубове са ротарианци и плащат същите Ротари вноски като членовете на клуба спонсор. 

 

Сателитните клубове получават ли фактура за платените такси? 

Не. Такси платени от членовете на сателитните клубове са включени във фактурата на клуба спонсор. 



 

Ако сателитен клуб се формира след 15 май или 15 ноември, такси за новите членове отменят ли се, като е при  нов Ротари клуб? 

Не. Сателитни клубове не са отделни Ротари клубове. Такси на новите членове на сателитните клубове са включени във фактурата на 

клуба спонсор, независимо кога даден сателитен клуб е одобрен. 

 

Може ли сателитен клуб да има различни такси? 

Да. Сателитния клуб определя структурата на таксите си в сътрудничество с неговия клуб спонсор. 

 

ПРОМЕНИ В КЛУБНИЯ СТАТУС И СПОНСОРСТВО 

 

Колко дълго може да съществува един сателитен клуб? 

Сателитни клубове са предназначени за временна стъпка по пътя към пълноправен, независим Ротари клуб. Въпреки това, няма 

ограничение за времето им на съществуване като сателитен клуб. 

 

Как един сателитен клуб може да се кандидатира да прерасне в пълноправен Ротари клуб? 

Сателитния клуб работи с клуба спонсор  и с Дистрикт Гуверньора, за да подготви и подаде необходимите документи за пълноправен 

Ротари клуб. 

 

Може ли сателитния клуб да се прехвърли към друг клуб  спонсор? 

Не. Спонсора и сателитния клуб са постоянно свързани. Сателитния клуб ще трябва да бъде прекратен, а членовете ще трябва да се 

включат в нов сателитен клуб ако трябва да имат нов клуб спонсор. 

 

Как един спонсор клуб прекратява сателитен клуб? 

Президентът или секретарят на клуба спонсор изключват всеки член на сателитния клуб, както е предвидено в член 12 от Стандартната 

конституция на Ротари клуб. След това президентът или секретарят на клуба спонсор премахват прекратените членовете от списък на 

членовете на клуба спонсор, или онлайн в My Ротари или с имейл до Data Services на data@rotary.org. Накрая президентът на клуба 

спонсор уведомява Club и Дистрикт Support. Представителят на CDS ще потвърди, че сателитния клуб вече няма никакви членове, 

получаването на искането за прекратяване на договора, и ще уведоми президента на клуба спонсор, когато процесът е завършен. 

 

Как може клуба спонсор да подаде оставка? 

Клуба спонсор или сателитния клуб трябва да се свържат с Club и Област Support. Представителят на CDS ще потвърди писмено 

оставката до президента на клуба спонсор и до председателстващия на сателитния клуб. Промените ще бъдат направени, само ако и двете 

страни са съгласни. 

 

Ако клуба спонсор е прекратен, може ли сателитния клуб да продължи да съществува самостоятелно? 

Не, сателитния клуб се прекратява с прекратяването на клуба спонсор. 

 

Ако съществуващ слаб клуб се превърне в сателитен клуб, може ли впоследствие да  върне автономния си статут на клуб? 



Сателитни клубове са нов начин за започване на Ротари клуб. Когато сателитния клуб е готов, той може да подаде молба за пълноправен 

Ротари клуб. 

 

Към кого мога да се обърна за повече информация? 

Може да се обърнете към Club и Дистрикт Support. 
 


