Бургас, 17 февруари 2019 година

ПРОЦЕДУРА
за номиниране и избор на дистрикт гуверньор номини (ДГН) 2021/2022 чрез комисия по номинациите
за гуверньор съгласно параграф 14.020 от Правилника на Ротари Интернешънъл (РИ)
Уважаеми президенти, секретари на клубове в Д2482,
Уважаеми приятели ротарианци,
На 15.02.2019г. в хотел „Севастократор“ с. Арбанаси от 17:00 до 19:30 часа се проведе
заседание на Номинационния комитет (в състав определен съгласно параграф 14.020.2 от Правилника на РИ; чл. 21 т.
13 от Устава на сдружение с нестопанска цел Дистрикт 2482 към РИ и т. 7 от решенията на Общото събрание проведено на

за номиниране на Дистрикт Гуверньор, за мандат 01.07.2021 - 30.06.2022 година.
На отправената покана, от страна на Номинационния комитет се явиха лично (по азбучен ред)
следните номинирани ротарианци:
• Борислав Соянов Къдреков, номиниран от РК Благоевград-Центрум;
• Любомир Господинов Господинов, номиниран от РК Варна-Евксиноград.
03.06.2018 год. в гр. Русе)

Номинационният комитет разгледа мотивите на всеки номиниран, представени в наличните
мотивационни писма и проведе събеседване с горецитираните номинирани съгласно параграф
19.030.1 от Кодекса с ротарианските практики като:
• Даде възможност на всеки кандидат да потвърди, че отговаря на официалните изисквания за
номиниране, съгласно Правилника на РИ, раздел 16.070 и 16.080;
• Изясни на кандидатите специфичните задължения, присъщи на гуверньора, включително
познания, опит, време и парични ресурси, необходими за изпълнението им;
• Прие резюме с квалификациите и пригодността на всеки кандидат;
• Даде възможност на всеки кандидат да направи своя анализ и представи своите приоритети
за развитието на дистрикта.
Членовете на Номинационния комитет се обединиха около становището, че всички те са
разпознаваеми в Дистрикта и са достойни ротарианци, които имат своята биография като дистриктни
лидери.
На базата на представените документи, извършеното събеседване и след обсъждане,
Номинационният комитет на основание параграф 14.020.5 от Правилника на РИ НОМИНИРА
ротарианецът
Борислав Стоянов Къдреков – номиниран от РК Благовеград-Центрум
за Дистрикт Гуверньор на Дистрикт 2482 за мандат 01.07.2021 - 30.06.2022 година.
Съгласно параграф 14.020.8 от Правилника на РИ, клубовете от Д2482, които са номинирали
кандидат, неноминиран от Номинационния комитет, имат право в 14-дневен срок повторно да
издигнат кандидатурата на номинирания от тях кандидат пред Номинационния комитет, като тази
повторна номинация се определя като конкурентен кандидат.

Името на конкурентния кандидат се представя с резолюция на клуба (изпратена в прикачен
файл), приета по време на редовна клубна среща. Клубът е длъжен да връчи резолюцията на
гуверньора, в срока определен от гуверньора.

Резолюциите се изпращат до Дистрикт гуверньора на e-mail: nomineedistrict2482@gmail.com
Срок - 00,00 часа на 4 март 2019 г.
Чрез връщане на отговор ще бъде потвърдено получаването на резолюцията.

Ваш в Ротари,
Веселин Димитров
Дистрикт гуверньор Д-2482 България

