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СНЦ      ДИСТРИКТ  2482  КЪМ  РОТАРИ  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ 
 

 
 

 
ЦЕЛ  

 
1. НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ (наричана по-долу за краткост 

„НАГРАДАТА“) има за цел утвърждаване на основната ценност на ротарианството : 
безкористна служба за просперитета на местната общност. 

2. Популяризирането на НАГРАДАТА следва да я наложи като ефективен и устойчив 
инструмент за повишаване на положителния публичен имидж на Ротари в Република 
България. 

 
ОРГАНИЗАТОР 

 
3. Организатор на номинирането и избора на лауреати на НАГРАДАТА е РИ Дистрикт 

2482 / Сдружение с нестопанска цел „Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл“. 
4. Организаторът действа чрез своите  поделения и представители:  Ротари клубове и 

Ротаракт клубове в Дистрикта (в страната), Дистрикт Гуверньор  и Консултативен съвет 
на Паст Дистрикт Гувеньорите, Членове на Управителен съвет на Сдружението. 

 
УСЛОВИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА 

 
5. Носителите на НАГРАДАТА следва да имат безспорен принос в областта на своята 

дейност. 
6. Признатият  принос на носителите на НАГРАДАТА следва да бъде постигнат чрез 

прилагане на основната ценност на Ротари : безкористна служба за просперитета на 
местната общност, проявена на територията на Република България (РИ Дистрикт 
2482). 

7. Количествените измерения на приноса на носителите на НАГРАДАТА не са водещи. 
8. Основни качества на носителите на НАГРАДАТА следва да бъдат проявеното 

доброволчество, безкористност и висок морал.  
9. Носителите на НАГРАДАТА не са ротарианци (не са членове на Ротари клуб или на 

Ротаракт клуб). 
10. Дейността на носителите на НАГРАДАТА може да бъде както напълно независима, 

така и косвено или пряко свързана с дейността на Ротари клуб или Ротаракт клуб в РИ 
Дистрикт 2482 – България. 

11. НАГРАДАТА може да бъде индивидуална (когато е присъдена на един човек) и 
колективна (когато е присъдена на група хора номинирани за една и съща дейност, 
организация, сдружение и др.под.). 
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12. Присъждането на НАГРАДАТА може да бъде свързано както с еднократно събитие, 
така и с дълъг период на действие,  без значение дали времето на случване съвпада с 
текущата ротарианска година. 

13. Присъждането на НАГРАДАТА се възлага на Комисия по присъждане, наричана по-
долу за краткост „КОМИСИЯТА“. 

 
ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ 

 
14. Всеки Ротари клуб и всеки Ротаракт клуб има право да направи номинация за 

присъждане на НАГРАДАТА.  Номинациите се изпращат по начин и в срок, изяснени в 
обръщението по чл.15. 

15. Датата на началото на номинационната кампания, начинът и срокът за изпращане на 
валидни номинации и сроковете, в които ще действа КОМИСИЯТА, се определят 
ежегодно от Дистрикт гуверньора, чрез специално негово обръщение към Ротари и 
Ротаракт клубовете. 

16. Срокът за получаване на номинациите е минимум един календарен месец от датата 
за началото на номинационната кампания.  

17. Предложението за номиниране съдържа :  
17.1. Писмено Решение за номинация, взето на редовна сбирка на номиниращия 

клуб, подписано от Президента на клуба;  
17.2. Описание на приноса на номинирания/ните  и постигнатите резултатати, 

свързани с неговата дейност;  
17.3. Описание на обществения отзвук от приноса – основание за номинацията – 

копия от (или линкове към) документи свързани с дейността и/или с нейното 
медийно отразяване;  

17.4. Описание на взаимодействието на номинирания с Ротари, ако има такова; 
17.5. Декларация на номинирания, че е запознат с настоящия Регламент и го приема 

безусловно. 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА 
 

18. КОМИСИЯТА включва всички Паст Дистрикт Гуверньори (настоящи и бивши членове 
на Управителния съвет на Сдружението), които са  редовни членове (активни или 
почетни) на своите Ротари клубове. 

19. Дистрикт Гуверньорът е Председател на КОМИСИЯТА. 
20. Предложенията за номиниране се разглеждат от КОМИСИЯТА, съгласно сроковете 

посочени в обръщението по чл.15. 
21. КОМИСИЯТА може да бъде консултирана от други ротарианци, ротарактори или 

неротарианци, ако това би спомогнало за по-аргументирана оценка на дейността на 
номинираните. 

22. Заседанието на което КОМИСИЯТА присъжда НАГРАДАТА не е публично и може да 
бъде проведено както „лице в лице“ (на живо) така и виртуално. 

23. Минимум половината от определения в чл.18. състав на КОМИСИЯТА следва да 
присъства на заседанието, на което ще бъде присъдена НАГРАДАТА.  Решението 
следва да бъде взето с обикновено монозинство от присъствалите в началото на 
заседанието. 

24. Решението на КОМИСИЯТА следва да бъде изразено писмено и подписано от нейния 
Председател. Решението се разпространява сред номинираните, номиниралите ги 
клубове и се публикува на сайта на Дистрикта в тридневен срок след като бъде взето. 
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ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО 

 
25. НАГРАДАТА се връчва от Дистрикт Гуверньора по време на Дистриктната 

конференция (Общото събрание на Сдружението) в края на ротарианската година. 
26. Връчването на НАГРАДАТА следва да бъде извършено съгласно тържествен сценарий, 

който да изрази значимостта на събитието за ротарианската общност. 
27. При невъзможност церемонията да бъде осъществена на живо („лице в лице“) следва 

да бъде предвиден алтернативен сценарий за провеждане на подходящо онлайн 
събитие. 

НАГРАДА 
 

28. НАГРАДАТА е една (без отделни категории и разновидности) и се присъжда 
ежегодно.  

29. По решение на КОМИСИЯТА, НАГРАДАТА може и да не бъде присъдена. 
30. Материалният израз на НАГРАДАТА включва утвърдени от Организатора : 

30.1. Художествено изработена статуетка 
30.2. Значка 
30.3. Грамота в рамка 

31. Когато НАГРАДАТА е присъдена като колективна, КОМИСИЯТА може да постанови 
материалният израз на НАГРАДАТА да бъде в повече от един екземпляр.  

 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НАГРАДАТА 

 
32. На церемонията по награждаването се канят подходящи гости ратарианци и 

неротарианци и представители на местни и национални медии. 
33. Носителите на НАГРАДАТА и тяхната дейност се популяризират чрез Регионалното 

списание „Ротари на Балканите“, уебсайта на Дистрикта, Дистриктния 
информационен бюлетин, профилите на Дистрикта в социалните медии, 
уебсайтовете на клубовете, профилите на клубовете в социалните мрежи, както и с 
журналистически материали в местни и национални медии. 

 
ВАЛИДНОСТ НА РЕГЛАМЕНТА 

 
34. Настоящият Регламент може да бъде променян само по предложение на действащия 

Дистрикт гуверньор и след положително становище на Консултативния съвет на Паст 
Дистрикт Гуверньорите, по направеното предложение, прието от поне половината от 
номиналния състав на Консултативния съвет. 

35. Всеки номиниран за НАГРАДАТА, следва да е приел безусловно настоящия Регламент, 
преди решението на Комисията за присъждане на Наградата. За изпълнението на 
това изискване е отговорен конкретният Ротари клуб или Ротаракт клуб, който прави 
номинацията и се изразява чрез Декларацията посочена в чл.16.5. 

 

 
 


