
 

 

Велико Търново, 11 февруари 2020 година 

ПРОЦЕДУРА за номиниране и избор на Дистрикт гуверньор 

номини (ДГН) 2022/2023 чрез комитета по номинациите за 

гуверньор съгласно параграф 14.020 от Правилника на 

Ротари Интернешънъл  

Уважаеми президенти, секретари на клубове в Д2482  

България, 

Уважаеми приятели ротарианци,  

  На 08.02.2020 година в СПА хотел „Калиста“ Старозагорски бани от 

10:00 до 12:40 часа се проведе заседание на Номинационния комитет в 

състав определен съгласно чл. 21 т.13 от Устава на сдружение с нестопанска 

цел Дистрикт 2482 към РИ;  т. 6 и т.7 от решенията на Общото събрание/ 

Дистриктна законодателна среща/, проведено на 19.05.2019 год. в гр. 

Поморие и член 3.4.14. от Правилника на Дистрикт 2482. 

В законовия 24 часов срок от Председателя на Н оминационния 

комитет ми бе изпратен протокол от проведеното заседание, според който 

На заседанието на Номинационния комитет са присъствали : 

Председател: ПДГ Нина Митева, Членове: ПДГ Иларио Астинов, ПДГ Димитър 

Димитров, ПДГ Емил Коцев и ПДГ Веселин Димитров. 

 Заседанието на Номинационния комитет е протекло при следния 

дневен ред: 

1. Избор на вицегуверньор; 

2. Събеседване с номинираните кандидати за Дистрикт гуверньор за 

2022-23 година; 



 

3. Обсъждане и гласуване на номинация за Дистрикт гуверньор номини 

от Номинационния комитет.  

На отправената покана, от моя страна и на Номинационния комитет са  

се явили лично (по азбучен ред) следните номинирани от техните клубове 

ротарианци:  

• Виолина Костова, номинирана от РК София Сити; 

• Любомир Господинов, номиниран от РК Варна Евксиноград;  

• Христо Михайловски, номиниран от РК София.   

 По точка първа от дневния ред, на основание чл.3.1.2. от Правилника 

на Д 2482 Номинационния комитет е ИЗБИРАЛ ПДГ Валентин Стоянов от РК 

Стара Загора за ВИЦЕГУВЕРНЬОР  през 2022–23 година; 

По точка втора от дневния ред, Номинационният комитет е разгледал  

мотивите на всеки номиниран, представени в наличните мотивационни 

писма и е провел събеседване с горецитираните номинирани съгласно чл. 

3.4.14.2.2.3. от Правилника на Д 2482 като:  

Е дал възможност на всеки кандидат да потвърди, че отговаря на 

официалните изисквания за номиниране, съгласно Правилника на РИ, раздел 

16.070 и 16.080;  

Изяснил е на кандидатите специфичните задължения, присъщи на 

гуверньора, включително познания, опит, време и парични ресурси, 

необходими за изпълнението им;  

Приел е резюме с квалификациите и пригодността на всеки кандидат;  

Дал е възможност на всеки кандидат да представи своята визия за 

състоянието и за развитието на Дистрикта.  

По точка трета от дневния ред, всеки един от членовете на 

Номинационния комитет по възходящ ред на година на служба като ДГ е 

изказал своето мнение и становище относно проведеното събеседване със 

всеки един от номинираните.  



 

             Членовете на Номинационния комитет са се обединили около 

становището, че всички те са разпознаваеми в Дистрикта, като двама от тях 

са се явявали на срещи и събеседване с Номинационния комитет в 

предишните години. Всички кандидати са достойни ротарианци, които имат 

своята биография като дистриктни лидери.  

              След изказаните становища по кандидатурите от страна на членовете 

на Номинационния комитет съгласно чл. 3.4.14.2.2.4. се е пристъпило към 

явно гласуване на номинация за Дистрикт гуверньор номини 2022-23 год. от 

Номинационния комитет по азбучен ред на номинираните.  

              На основание резултатите от проведеното гласуване Номинационния 

комитет 

                               НОМИНИРА  

ВИОЛИНА КОСТОВА от РК София Сити за ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР 

НОМИНИ 2022-23 ГОДИНА. 

Съгласно параграф 14.020.8 от Правилника на РИ и чл.5.3.8 и 

следващите от Правилника на Д2482, клубовете, които са номинирали  

кандидат, неноминиран от Номинационния комитет,  а това в настоящия 

случай са РК Варна Евсиноград и РК София, имат право в определен от ДГ 

срок (не по-малък от 14 дни) повторно да издигнат кандидатурата на 

номинирания от тях кандидат пред Номинационния комитет, като тази  

повторна номинация се определя като алтернативен (конкурентен) 

кандидат.  

Името на конкурентния кандидат се представя с резолюция на клуба 

(изпратена в прикачен файл), приета по време на редовна клубна среща.  

 Съгласно дадените ми правомощия определям 16 дневен срок, за да 

ми се връчи(изпрати) резолюцията, който срок започва да тече от 00:00 часа 

на 12-ти февруари 2020 год. и изтича в 24:00 часа на 27-ми февруари 2020 

год. 

Резолюциите се изпращат до Дистрикт гуверньора на:  

 e-mail adv.mitkominev@gmail.com  



 

             Срок -  до 24:00 часа на 27-ми февруари 2020 г.  

  Чрез връщане на автоматичен отговор, ще бъде потвърдено 

получаването на резолюцията.  

 След изтичане на този срок, ще бъде обявено на клубовете по 

съответния ред, наличието или не на издигнати конкурентни кандидатури.  

 Ако в определения по-горе срок не се направят конкурентни 

предложения, в рамките на 15 дни след изтичането му, Дистрикт Гуверньора 

обявява кандидата на Номинационния комитет към Дистрикта за номиниран 

Гуверньор.  

 При наличието на конкурентна(и) кандидатура(и), в срока обявен в 

Правилника на РИ и Правилника на Дистрикт2482, ще бъдат разпратени до 

клубовете известия за това с прикрепени за всеки издигнат конкурентен 

кандидат, документи, които той е представил на Номинационния комитет и  

съответната резолюция, като от страна на ДГ ще бъде обявен нов срок за 

подкрепа от клубовете на конкурентната(ите) кандидатура(и).  

Ваш в Ротари,  Митко Минев,  

Дистрикт гуверньор  

Д-2482 България  

2019-2020 год. 

 


