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ПРОЦЕДУРА 
за номиниране и избор на Дистриктен Интеракт Представител (ДИП)  - Eлект 

на Интеракт към Дистрикт 2482 

за 2016 – 2017 ротарианска година 

 

 

І. Подбиране и НОМИНИРАНЕ  на кандидати за ДИП Eлект 

  

1. Всеки Ротари клуб /РК/ – спонсор на Интеракт Клуб /ИАК/ в Дистрикт 2482 , който е 

изплатил финансовите си задължения към Ротари Интернешънъл /РИ/ и към Д 2482 има 

право да номинира интерактор от спонсорирания от него ИАК за Дистриктен Интеракт 

Представител Елект /ДИП Елект/   за следващата Ротарианска година 2016 – 2017. 

           Срокът за подаване на номинацията е 00:00 часа на 30.01.2016 г. 

Ведно с документите на кандита /описани в раздел ІІ, точка 1/ се подава и протокол от      

редовната    среща, на която е издигната номинацията / приложение1/ 

 

2. Протоколът  се подписва от  Президента на ИАК , от Ротарианеца – съветник на ИАК и 

от Президента  от съответния  РК - спонсор. 

Протоколът се сканира и се изпраща до: 

Име: Комисия за избор на ДИП 

Електронна поща: dipnominee@rotarydistrict2482.org  

С копие до: 

Име: Бояна Банкова 

Електронна поща:  boiana.bankova@gmail.com   

Име: Елена Попова 

Електронна поща: helan_el@abv.bg 

 

3. За кандидат за ДИП-Елект се допускат интерактори, които отговарят на 

следните изисквания: 

- да е  активен член на Интеракт Клуб в Д 2482 поне ДВЕ  пълни Ротариански години  

към датата на встъпване в длъжност ;  

- да е бил или да е настоящ президент на Интеракт Клуба в Д 2482 към момента на 

номинацията за ДИП-елект; 

- да няма навършени 18 години за евентуалният си мандатен период като ДИП. 

 

 

ІІ. НОМИНИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ДИП Елект 

 

1. Номинираните интерактори за ДИП Елект в срок до 00:00 часа на 30.01.2016 г.   

представят  на Комисията по избор на ДИП  Елект следните документи: 

- Детайлна автобиография на кандидата, включваща личен и Интеракт опит, снимка на 

кандидата. Задължително се посочва телефон за контакт и eлектронна поща. 

- Мотивационно писмо; 

- Декларация – съгласие на родителите за членство в ИАК /налична на сайта на 

Дистрикта/ 
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2. До избора на ДИП Елект се допускат само тези номинирани интерактори, за които в 

посочения срок са изпратени необходимите документи от техния ротари клуб – 

спонсор . 

 

       3.  Документите на кандитата за ДИП Елект се сканират и изпращат до: 

Име: Комисия за избор на ДИП   

Електронна поща: dipnominee@rotarydistrict2482.org  

С копие до: 

Име: Бояна Банкова 

Електронна поща: boiana.bankova@gmail.com  

Име: Елена Попова 

Електронна поща: helan_el@abv.bg  

 

 

ІІI. КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДИП -Елект 

 

1. Комисия за избор на ДИП Елект 2016-17 год. – състои се от  от 6 члена в състав: 

Председател : Димитър Димитров – Дистрикт Гуверньор Елект  

Членове : Веселин Димитров, Бояна Банкова, Елена  Попова, Йордан Алексиев, Дани 

Еринина 

 

2. Комисията за избор на ДИП Елект провежда събеседване с номинираните за ДИП 

Елект кандидати. В срок до 00:00 часа на 30.01.2016 година Комисията обявява на 

сайта на Дистрикт 2482 http://www.rotarydistrict2482.org/ и по електронната поща 

мястото, датата и часа за събеседване с номинираните кандидати.  

 

3. Вслучай , че номинираният Интерактор е възпрепятстван поради уважителни причини 

и не може да пътува , той може да участва и в интернет връзка – по скайп. 

Присъствието на Ротарианеца – съветник по време на интервюто е 

задължително. Въпросите , които Комисията по избор ще задава на номинираните 

кандидати , ще бъдат едни и същи. Ще бъдат изпратени на всеки допуснат кандитат 

след приключването на номинациите за ДИП Елект. 

 

4. Заседанието на комисията по избора се провежда при участие на най–малко 2/3 от  

членовете на комисията.  

Решенията на Комисията се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите на 

заседанието членове на комисията. 

 

5. Въз основа на това събеседване и след обсъждане, в срок до 00:00 часа на 08.02.2016 

год.  Комисията по избор обявява на сайта на Д 2482  http://www.rotarydistrict2482.org/ 

избрания  ДИП  Елект за Ротарианската 2016 -2017 година. 
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IV. АЛТЕРНАТИВНА КАНДИДАТУРА 

 

1. В случай, че някой от  Интеракт клубовете номинирал свой кандидат за ДИП Елект не е 

съгласен с избора на Комисията по избор, има правото чрез своя спонсор клуб в срок до  

00:00 часа на 13.02.2016 г. да издигне алтернативна кандидатура от допуснатите 

до събеседване кандидати. Това свое право ИАК осъществява чрез изпращане на 

протокол /приложение 2/  до : 

Име: Комисия за избор на ДИП   

Електронна поща: dipnominee@rotarydistrict2482.org  

С копие до: 

Име: Бояна Банкова 

Електронна поща: boiana.bankova@gmail.com  

Име: Елена Попова 

Електронна поща: helan_el@abv.bg  

 

2. При постъпила алтернативна/и/ кандидатура/и/ в Комисията за избор, то тя в срок до 

00;00 часа на 15.02.2016 г. я/ги/ обявява на сайта на Д2482 

http://www.rotarydistrict2482.org/  и насрочва избори. 

 

3. В гласуването за избор на ДИП  Елект може да участва всеки Интеракт Клуб в  Д 2482, 

чийто ротари клуб – спонсор е изпълнил изискваните към него условия , описани по- 

горе в тази процедура.    

 

4. В срок от 00:00 часа на 15.02.2016 г. до 00:00 часа на 29.02.2016 г. всеки ИАК гласува 

на своя редовна сбирка за една от кандидатурите. 

За взетото решение клубът съставя протокол. В протокола се посочва името на 

Интеракт Клуба и името на предложения кандитат за ДИП  Елект.  

Протоколът се подписва от Президента на Интеракт Клуба , от Ротарианеца – съветник 

от РК спонсор и от Президента на ротари клуба - спонсор / приложение 3 / 

Всеки Интеракт Клуб може да гласува  само за един от обявените от Комисията за 

кандидат за ДИП Елект. 

 

5. Всеки Интеракт Клуб  участва в гласуването със следния брой гласове :   

- до    25  интерактори – с 1 глас 

- до    50  интерактори – с 2 гласа 

- над  50  интерактори – с 3 гласа 

 

              ВАЖНО!!!   

     За изясняване броя на гласовете , в срок до 00:00 часа на 29.01.2016г. , всеки РК - 

спонсор трябва да изпрати до Комисията по избор точния брой на активните членове в 

спонсорирания от него ИАК към 31.12.2015г. /приложение 4/  

       При неподаване  в срок на  тази информация, съответния ИАК губи правото си на 

глас !!! 
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6. Всеки РК – спонсор изпраща гореспоменатия  протокол с взетото решение на ИАК  до 

00:00 часа на 29.02.2016 г на ел. поща    dipnominee@rotarydistrict2482.org    и със 

съответните копия до : 

Име: Бояна Банкова 

Електронна поща: boiana.bankova@gmail.com  

Име: Елена Попова 

Електронна поща: helan_el@abv.bg 

 

7. Председателят на Комисията по избор на ДИП Елект в срок до 00:00 часа на 02.03.2016 

г. определя и обявява на  сайта на Дистрикт 2482 http://www.rotarydistrict2482.org/  

мястото, деня и часа за преброяване на гласовете от протоколите на Интеракт 

Клубовете за избор на ДИП Елект.  

 

8. Заседанието на комисията по избора се провежда при участие на най–малко 2/3 от  

членовете на комисията. Решенията на Комисията се приемат с мнозинство 2/3 от 

присъстващите на заседанието членове на комисията. 

 

9. Преди преброяването на гласовете от протоколите на Интеракт Клубовете  Комисията 

по избор на ДИП  Елект проверява валидността на протоколите.  

За валиден се приема протокола, оформен и подписан съгласно приложения образец и 

изпратен на съответния e-mail до 00.00 часа на 29.02.2016 г.  

Всеки валиден протокол се зачита за толкова гласа, за колкото интерактора има 

подадена информация като брой активни членове от РК-спонсор към 31.12.2015г. 

 

10. При проверяването на протоколите и броенето на гласовете могат да присъстват 

наблюдатели , които ЗАДЪЛЖИТЕЛНО са членове на Ротари или Интеракт  

 

11. За избран ДИП  Елект се приема този кандидат с най- много брой гласове съгласно 

простъпилите протоколи. При равен брой гласове окончателното решение се взима от 

Комисията по избора. 

 

12. Резултатът от избора на ДИП Елект се обявява незабавно на сайта на Дистрикт 2482 и 

на сайта на Интеракт към Д 2482. 

 

13. Комисията по избора на ДИП Елект съхранява протоколите от Интеракт Клубовете в 

срок до 15 дни от заседанието за преброяване на гласовете и избор на ДИП  елект. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

ЗА НОМИНИРАНЕ НА Дистриктен Интеракт Представител /ДИП/ - Елект 

 

 

 

 

 Днес, ................, в гр..................................., се проведе редовна сбирка на Интеракт клуб 

......................................, спонсориран от РК ............................................ за ИЗДИГАНЕ НА 

НОМИНАЦИЯ за ДИП – Елект на Интеракт към Дистрикт 2482. 

 

 На сбирката присъстваха ............... интерактори, които са повече от половината от 

членовете на клуба. 

 

 След запознаване с процедурата, направените разяснения проведените разисквания, 

Интеракт клуб ......................................... номинира за ДИП – Елект на Интеракт към Дистрикт 

2482 ............................................................... .......................................................................................... 

 

 

 

 

 

     ПРЕЗИДЕНТ НА Интеракт клуб .................................. 

      /подпис и трите имена / 

 

 

     РОТАРИАНЕЦ – СЪВЕТНИК от РК – спонсор 

 

      /подпис и трите имена/ 

 

 

     ПРЕЗИДЕНТ на РК …………………………………….. 

                                                                         Спонсор на ИАК…………………………… 

                                               

                                                                           /подпис и трите имена/ 
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Приложение 2 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

ЗА ИЗДИГАНЕ НА КОНКУРЕНТЕН КАНДИДАТ 

 ЗА Дистриктен Интеракт Представител /ДИП/ - Елект 

 

 

 

 

 Днес, ................, в гр..................................., се проведе редовна сбирка на Интеракт клуб 

......................................, спонсориран от РК ............................................ за ИЗДИГАНЕ НА 

КОНКУРЕНТЕН КАНДИДАТ за ДИП- Елект. 

 

 На сбирката присъстваха ............... интерактори, които са повече от половината от 

членовете на клуба. 

 

 След запознаване и объждане на решението на Комисията по избора на ДИП - Елект 

Интеракт клуб ......................................... предлага като КОНКУРЕНТЕН КАНДИДАТ за ДИП – 

Елект на Интеракт към Дистрикт 2482 ................................................................................................ 

от  ИАК ............................................................................ 

 

 

 

 

 

     ПРЕЗИДЕНТ НА Интеракт клуб .................................. 

      /подпис и трите имена / 

 

 

     РОТАРИАНЕЦ – СЪВЕТНИК от РК – спонсор 

 

      /подпис и трите имена/ 

 

 

     ПРЕЗИДЕНТ на РК …………………………………….. 

                                                                         Спонсор на ИАК…………………………… 

                                               

                                                                           /подпис и трите имена/ 
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Приложение 3 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА Дистриктен Интеракт Представител /ДИП/ - Елект 

 

 

 

 

 Днес, ................, в гр..............................  , се проведе редовна сбирка на Интеракт клуб 

......................................, спонсориран от РК .......................................... за гласуване на ДИП – 

Елект на Интеракт към Дистрикт 2482. 

 

 На сбирката присъстваха ............... интерактори, които са повече от половината от 

членовете на клуба. 

 

 След като се запозна с решението на Комисията по избора, постъпилите конкурентни 

кандидатури и след проведени разисквания, Интеракт клуб ........................................................... 

гласува за ДИП – Елект на Интеракт към Дистрикт 2482 да бъде избран 

................................................................................................от ИАК .................................................... 

 

            Съгласно изпратената до 00:00 часа на 29.01.2016 г. информация от РК 

.....................................................спонсор на ИАК ...................................................... броят на 

активните членове към 31.12.2015 год. е .................... члена. Поради това ИАК 

............................................................. има право на ............... гласа. 

 

 

     ПРЕЗИДЕНТ НА Интеракт клуб .................................. 

      /подпис и трите имена / 

 

 

     РОТАРИАНЕЦ – СЪВЕТНИК от РК – спонсор 

 

      /подпис и трите имена/ 

 

 

     ПРЕЗИДЕНТ на РК …………………………………….. 

                                                                         Спонсор на ИАК…………………………… 

                                               

                                                                           /подпис и трите имена/ 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

До Комисията по избора 

За Дистриктен Интеракт Представител /ДИП/ Елект 

 

 

 

 

 

 

                                 

 
                         Във връзка със стартиралата процедура за избор на Дистриктен Интеракт 

Представител /ДИП/ - Елект за 2016-17 год. и след направена проверка ви уведомяваме, че 

броят на активните членове на спонсорираният от нас ИАК 

.....................................................................................  е ....................  

 

 

 

.................... 20...... г.                                 ПРЕЗИДЕНТ на РК ........................................ 

 

                                                                    

                                                                    /подпис и трите имена / 

 

 

                                                                    РОТАРИАНЕЦ – СЪВЕТНИК от РК – спонсор 

 

              /подпис и трите имена/ 

 

 
 ПРЕЗИДЕНТ НА ИАК .................................. 

       

 

                                                                           /подпис и трите имена / 

 


