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ДИСТРИКТ 
ЧЕЪРМЕН 

 
 

РАДОСТИНА 
ГЕОРГИЕВА 

 
ИУ КЛУБ ЯМБОЛ 

 Заемани постове в Дистрикт Комитета 
Гласуващ Делегат: 2015-2016 г. 
Организатор разширение: 2017-2018 г. 
Ковчежник: 2018-2019 г., 2019-2020 г. 
Вицечеърмен:  2020-2021 г. 
Вицечеърмен:  2021-2022 г. 
 
Заемани постове в клуба 
Ковчежник: 2011-2012 г., 2012-2013 г. 
Президент: 2013-2014 г. 
Радостина Георгиева е съпруга на Ротарианец и член на IW 
клуб Ямбол от 2010 г. 
 
Радост е с висше икономическо образование, бакалавър   по 
„Застраховане и социално дело“, магистър по „Счетоводство 
и контрол“. 12 години  е главен счетоводител на фирма „АBC 
Инженеринг-Н“ ООД, а от 11 години е финансов директор на 
същата фирма. Притежава много добри познания по 
финансовата документация, съпътстваща дейността на ИУК 
Ямбол, който е регистриран по закона за юридическите лица с 
нестопанска цел през 2008 година. От 10 г. тя оформя  
необходимата документация свързана с годишните 
счетоводни отчети. Радост е позитивна, професионално 
компетентна, организирана и изключително креативна. 
Отделя много от свободното си време за ИУ. Обича да пътува 
и посещава повечето мероприятия на Дистрикта. 
Изключително активна е в международните прояви на 
Дистрикта. Взе дейно участие в подготовката и посрещането 
на Президент Капила Гупта,  участва и при посещението на 
Международния Президент Филис Чартър, която посети 
България през октомври 2019 г. 
 Участник  е на Конвентите в Истанбул- 2012 г., Копенхаген-
2015 г. и Мелбърн- 2018 г. Подходящото образование, опита 
който има в ИУ клуб Ямбол и Д 248, доказват успешното ѝ 
реализиране като Вицечеърмен на Дистрикта - позиция, която 
изисква специфични умения и огромна отговорност. 
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ВИЦЕЧЕЪРМЕН 
 
 

СНЕЖАНКА 
ЖЕЛЯЗКОВА 

 
ИУ КЛУБ БАЛЧИК  

 

 Заемани постове в Дистрикт Комитета 
Гласуващ Делегат 2016-2017г. 
Организатор връзка между клубовете – 2018/19г., 2019-2020г. 
Секретар – 2020-2021г. 2021-2022г. 
 
Заемани постове в клуба 
Президент ИУ Клуб Балчик 2014-2015г. 
Секретар    ИУ Клуб Балчик 2013-2014г. 
 
Чартър член на ИУК Балчик, съпруга на ротарианец и майка 
на ротарианец. Участвала в 6-та Международна ИУ 
Конференция „Жените за Европа- ролята на Инер Уил“, Инер 
Уил среща на Еуропеа клубовете в Европа, както и в срещата 
с приятелките от Дания през октомври 2016г. Като президент 
води и приключва няколко успешни проекта, един от които 
международен с приятелките от ИУК Гюргево. Участвала е  в 
чартър церемония на ИУК Одеса през ноември 2018 с 
международно присъствие от  10 страни.Там се среща с ИИУ 
Президента Кр.Кърби- 2018/19 и връчва поздравителен адрес 
и банер на Д 248 от името на Чеърмен Кафеджиева Като 
организатор връзки между клубовете през 2018/19,2019/20 тя 
работи с всички клубове с много заряд и топло отношение. 
Делегат на 18-ти конвент в Индия /първия онлайн/ .  През 
мандатите 2020/22 е на поста секретар в ИК, работа която 
изисква много време и отдаденост, която тя не пести. Бърза, 
настоятелна и раздаваща се! Познава голяма част от 
приятелките вследствие личните си посещения на дистриктни 
и клубни мероприятия, а във времето на пандемия личния 
контакт продължава чрез мобилните връзки. През изминалите 
4 години  в които Снежанка е в Дистрикт Комитета показа 
отговорност в приятелството! 
 
 

. 
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СЕКРЕТАР 
 
 

НИНА ЧЕРВЕНКОВА 
 

ИУ КЛУБ ПЛЕВЕН 
  

Заемани постове в клуба: 
Президент на ИУ клуб Плевен 2014/2015ИУ година   
                                                     2017/2018 ИУ година 
Секретар 2013/2014  ИУ година 
                 2016/2017 ИУ година 
 
Заемани постове в Дистрикт Комитета: 
Гласуващ делегат 2015/2016 ИУ година  
 
Избрана като член на Комисията по избора  през 2017г.в 
гр.Балчик и като Председател през 2018г.в Етрополе . 
 
Допълнителна информация в подкрепа на номинацията: 
 
    Нина Червенкова –Петрова е член на ИУ Клуб Плевен от 
2012год. Лекар по образование  и съпруга на бивш 
Ротарианец, майка на една от учредителките на ИУ Клуб 
„София“ –Калина Вапцарова. Нина дейно се включва в 
живота на клуба си, а също и на Дистрикта. През Юни 2014г. 
по нейна, и идея на Проф.Тишева ИУ Клуб Плевен   учредява 
награда за „Най-добър млад изпълнител“ на Международния 
фолклорен фестивал „Искри от миналото“ в гр.Априлци. През 
2017г. инициира по случай „140 години Плевенска епопея“ 
засаждането на 140 червени рози пред Панорамата в града. 
    Участва в VI-то издание на „Жените за Европа-напред към 
ЕКСПО Милано“ през Октомври 2014г. в гр.Варна , а също и 
в VIII-то му издание през м.Ноември 2017г. в гр.Измир - 
Турция. 
    Всеотдайна - за нея IW е кауза! Позната на всички клубове 
от участие в обучителните семинари и Дистриктни 
мероприятия. 
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СЕКРЕТАР 
 

СНЕЖАНА 
МИХАЙЛОВА 

 
ИУ КЛУБ КАВАРНА 

 

   
Заемани постове в ИУ клуб Каварна: 
Президент: 2017 - 2018 ИУ година 
Секретар: 2015 - 2016 ИУ година 
Секретар: 2016 - 2017 ИУ година 
 
Заемани постове в Дистрикт Комитета: 
Гласуващ делегат: 2019 - 2020 ИУ година 
2020 - 2021 ИУ година 
Офицер: (пост) 
1.Организатор международни връзки - 2021/22 ИУ  
 
Допълнителна информация в подкрепа на номинацията:  
Снежана Михайлова е магистър по химия от Химическия 
университет в София. Завършва и 
специалност Управление на бизнеса към Австрийския бизнес 
колеж в София. Снежана завършва и Лидерската академия на 
жените в бизнеса и е член на техния съюз. 
Снежана е член на Инър Уийл клуб Каварна от 2015г. Била е 
негов Президент и Секретар. През 2014г. участва в семинара 
във Варна на Жените в Европа, а както и 
последващи срещи и събития на Дистрикт 248 - България като 
среща с приятели отДистрикт 45 - Дания, среща с Капила 
Гупта - Прецидент на Унър Уийл за 2017-2018, 
чартърната церемония на Инър Уийл клуб Одеса 2018, 
Международното рали на Инър Уийл в Истанбул 2019г. и 
среща с Крис Кърби - Президент за 2018/19г. Заедно с членове 
от клуб Каварна, по покана на клуб Долмабахче в Истанбул, 
тя посещава турската столица през 2019г. 
Снежана участва в Първият муждународен европейски 
уебинар, организиран от Дистрикт 204 - Италия, провел се на 
30-ти ноември 2020 под мотото “Ново начало”. 
Снежана се включва активно и в 18-тия конгрес на Инър 
Уийл, където говори по въпроси на разширението на клуба. 
Автор и съавтор на идеята за Международен културен мост на 
клуб Каварна. 
Обича да пътува. Говори перфектно английски и руски език. 
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КОВЧЕЖНИК 
 
 

ИВЕТА БИЛЕВА 
 

ИУ КЛУБ ЕТРОПОЛЕ 
 
 

 Заемани постове в Дистрикт Комитета 
Гласуващ Делегат 2018-2019г. 
Ковчежник – 2020-2021г., 2021-2022г. 
Заемани постове в клуба 
Президент на ИУ Клуб Етрополе 2016-2017г. 
 
Допълнителна информация в подкрепа на номинацията:  
 
Ивета Билева е чартър президент на ИУК Етрополе. 

Съпруга е на ротарианец и майка на три деца, две от който 
близнаци. 

Ивета има висше икономическо образование- бакалавър 
Международни икономически отношения, магистър 
Счетовоство и контрол, към момента учи Право. 

Ивета е собственик и главен счетоводител на Захир ЕООД, от 
15 години има собствена счетоводна кантора. Тя обича да 
пътува, посещава Дистриктните мероприятия и непропуска 
срещи на клуба. 

При срещата ни с Капила Гупта, тя беше една от дамите 
избрана да разкаже „ Моята история в Инър Уил“ 

Отговорен, компетентен, мотивиран и организационен човек 
е, достоен да  продължи да заема позицията  Ковчежник на 
Дистрикт 248. 
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ОРГАНИЗАТОР 
РАЗШИРЕНИЕ 

 
ЯНИСЛАВА ИЛИЕВА 

 
ИУ КЛУБ ВАРНА 

 
 
 
 
 

  
Заемани постове в ИУ клуб Варна:  
Президент 2015-2016г. ИУ година  
Ковчежник 2006-2008г. ИУ година  
 
Заемани постове в Дистрикт Комитета:  
 
Офицер: (пост)  
1 Вице Чеърмен 2010-2011г. ИУ година  
2 Дистрикт Чеърмен 2011-2012г. ИУ година  
 
Служебен член с право на глас (пост)  
1 Организатор международни връзки 2008-2010г. ИУ година  
 
Допълнителна информация в подкрепа на номинацията:  
 2017/2019 Национален Представител на IIW за България  
2019/2021 Борд Директор на IIW  
 
Участник в 5 Конвента, като организирала пътуването на 
българската група:  
Кота Кинабалу 2009г.- като DISO D 248;  
Истанбул 2012г. - гласуващ делегат, като Чеърмен на Д 248;  
Копенхаген 2015г.- като гласуващ делегат на IIW клуб Варна;  
 
Мелбърн 2018 г. -като гласуващ делегат на Д 248.  
Джайпур 2021г. (е-Конвент)- като БД  
 
Направила 1-я превод на Конституцията на IIW на български 
език.  
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ОРГАНИЗАТОР 
ВРЪЗКИ МЕЖДУ 

КЛУБОВЕТЕ 
 

КРАСИМИРА 
УЗУНОВА 

 
ИУ КЛУБ БУРГАС 

 
 
 
 
 
 

 Заемани постове в Дистрикт Комитета 
Гласуващ Делегат 2017-2018г. 
Организатор връзки между клубовете – 2020-2021г., 2021-
2022г. 
 
Заемани постове в клуба 
Президент ИУ Клуб Бургас 2014-2015г. 
 
Допълнителна информация в подкрепа на номинацията:  
 
Красимира Узунова е Чартър Президент на IW Клуб Бургас. 
Съпруга е на ротарианец, има две деца и се занимава с 
търговия на недвижими имоти. Тя е изключително деен човек. 
Много всеотдайна е към всичко, с което се занимава и участва 
изключително активно в дейността и проектите на клуба ни.  
В личен план, Красимира Узунова е много добронамерен и 
общителен човек. Интересува се от всичко, което се случва в 
Инър Уийл и затова считаме, че достойно ще  продължи 
работата си като  „Организатор връзки между клубовете”. 
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ОРГАНИЗАТОР 
МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ 
 
 

МАРИАНА ФЪСОВА 
 

ИУ КЛУБ ПЛОВДИВ 
 

 

 Заемани постове в ИУ клуб Пловдив 
Президент                2017-2018 год.    ИУ година  
Секретар                  2014-2015 год.    ИУ година  
                                  2016-2017 год.   ИУ година  
Ковчежник              2019-2020 год.   ИУ година 
                                                                  
Заемани постове в Дистрикт Комитета: 
Гласуващ делегат     2015-2016 год.   ИУ година     
Гласуващ делегат на Конвент на Интернешънъл Инър Уийл  
2021 година    
  
Допълнителна информация в подкрепа на номинацията: 
 
Мариана Фъсова е съпруга на Ротарианец и член на IW клуб 
Пловдив от 2014 г. Притежава бакалавърска степен по Бизнес 
Администрация придобита от Американския Университет в 
България и магистърска степен по Международна Бизнес 
Администрация. Завършила е Анлийска Гимназия Пловдив и 
Френска Езикова Гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ гр. 
Пловдив.  
Владее отлично английски език и общува свободно на 
френски, немски и италиански език. 
 

Мариана заема длъжност Мениджър Корпоративно 
Планиране в АББ България, част от групата АББ – шведско-
швейцарска корпорация със седалище в Цюрих, с над 130 
годишна история и 105 000 служители в над 105 страни. 
 
Взе дейно участие в подготовката и посрещането на 
Президент Капила Гупта,  което се проведе по време на 
нейния мандат като президент на ИУ Клуб Пловдив. 
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ОРГАНИЗАТОР 
МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ 
 
 

МИРОСЛАВА 
ЛЮБОМИРОВА 

ПОПОВА-КИРОВА 
 

ИУ КЛУБ ВАРНА 
ЕУРОПЕА 

 

 

Заемани постове в ИУ клуб Варна Еуропеа: 
Президент  2016/2017 ИУ година  
Вицепрезидент   2020/2021 ИУ година        
Секретар 2014/2015 (чартърна година за клуба); 2015/2016 ИУ 
година 
 
Заемани постове в Дистрикт Комитета: 
Гласуващ делегат: 2015/2016; 2018/2019; 2019/2020 ИУ година 
 
Допълнителна информация в подкрепа на номинацията: 
 
Мирослава е родена и израстнала във Варна. Завършила е 
Музикална академия „Панчо Владигеров“ в София, със специалност 
цигулка. Интересите ѝ в областта на доброволчеството, социалните 
дейности и съвместна ѝ работа с Фондация „Покров Богородичен“ в 
София я отвеждат в Дания, където със стипендия се обучава в 
международна програма по въпросите на социалната държава в 
университета Diakonhøjskolen в Оорус (Ǻrhus). След завръщането 
си в България работи в Клуб отворено Общество Варна, където 
извършва мониториг на проекти в Североизточна България. След 
приключването на проекта работи последователно като сътрудник 
на Изпълнителния директор на Петрол Холдинг АД и като 
организатор търговия в „Нафтекс Петрол“ЕООД, като 
междувременно завършва магистратура по икономика. 
Понастоящем е ангажирана в семейна фирма в сферата на туризма и 
конферентния туризъм. Има разностранен опит в работата в 
неправитлествения сектор. Член на различни по профила си 
сдружения – музикални, спортни и младежки, като е работила в 
международни проекти във всички от тях. Била е също Президент и 
клубен и дистриктен офицер на РАК Варна. Участва активно в 
живота на IW Д248, не само като гласуващ делегат, но и като се 
включва в  различни събития и чествания на Дистркита и клубовете 
му.  

Международен опит в рамките на Инър Уийл: гласуващ 
делегат на клуба си в два ИИУ Конвента – Мелбърн, 2018 
(Австралия) и Джайпур, 2021 (виртуален Конвент, участва в 
изказванията за и против по предложенията), участник в две 
междудистриктни срещи на Д248 България и Д45 Дания (във Варна 
– като член на организационния комитет и в среща в Дания), 
международна среща Way to Go, във Варна, като член на клуба-
организатор и домакин; участие в чартърните церемонии на IW 
клубове в Кишинев (Молдова), Скопие (С.Македония), Одеса 
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(Украйна), като член и/или Президент на спонсориращия клуб; 
чартиране на IW клуб в Мюнхен (Германия), както и на приятелско 
и работно посещение на IW клуб в Берлин; гост на благотворителен 
IW бал в Гюргево (Румъния) и приятелска IW среща в Къркларели 
(Турция). 

Международен опит извън IW: била е част от екипа на 
различни европейски и световни форуми и проекти в над 15. Към 
момента е ангажирана като Главен изпълнителен директор за 
България на Международния оркестров фестивал Пловдив 2022, за 
младежки и аматьорски оркестри, домакинстван от EOFed, който 
предстои да се проведе през месец май и ще приключи като 
ангажимент през юни. 

Говори свободно английски език, ползва също немски и 
руски. Омъжена, с четири деца. 
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ОРГАНИЗАТОР 
МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ 
 
 

РОСИЦА 
ЙОРДАНОВА 

 
ИУ КЛУБ СОФИЯ 

 

 

Заемани постове в ИУ клуб Варна:   
Ковчежник                                             2014-2015 ИУ година 
Заемани постове в ИУ клуб София:  
Президент        2015-2017 ИУ година 

Ковчежник                                             2020-2021 ИУ година 

Заемани постове в Дистрикт Комитета: 
Гласуващ делегат                                   2018-2020 ИУ година     
 
 
 
Допълнителна информация в подкрепа на номинацията: 
 
Активен участник на  Конвента в Мелбърн, където изнесе 
Презентация. Създала е много международни лични контакти. 
Владее добре английски език. 
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РЕДАКТОР 
 
 

КРАСИМИРА 
ФЛОРЕВА 

 
ИУ КЛУБ СВИЩОВ 

  

 
Заемани постове в Дистрикт Комитета 
Гласуващ делегат  2018-2019г. 
Редактор  - 2020/21 г. и 2021/22 г. 
 
Заемани постове в клуба 
Президент на ИУ Клуб Свищов 2015-2016г. 
 
 
Краси Флорева е член на клуб Свищов от неговото основаване 
.Тя е нашият PR и редактор. Ротарианска съпруга. През 
всичките години тя работи по проектите на клуба и го 
представлява в голяма част от клубните и дистриктни 
събития. Подкрепя идеята за активно сътрудничество между 
клубовете, защото това е предпоставка за популяризиране на 
идеите на IW, привличане на нови членове и създаване на 
нови клубове. Краси е изключително отговорен и деен човек, 
отдадена на каузите и идеите на IW. Ние вярваме , че тя 
притежава всички качества за да заеме позицията РЕДАКТОР, 
което ни дава основание да я номинираме с увереността, че 
ще се справи с новото предизвикателство. 
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УЕБМАСТЕР 
 
 

РОСИЦА ЙОРДАНОВА 
 

ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Заемани постове в ИУ Клуб СТАРА ЗАГОРА:  
Президент 2020/2021 ИУ година  
Вицепрезидент 2019/2020 ИУ година  
Ковчежник 2016/2017; 2017/2018 ИУ година  
 
Заемани постове в Дистрикт Комитета:  
Гласуващ делегат 2018/2019 ИУ година  
 
Допълнителна информация в подкрепа на номинацията:  
Росица Йовчева е обичана и уважавана приятелка в ИУ Клуб 
Стара Загора заради нейната отговорност, точност и 
последователност като активен член на клуба. През годините 
на членството си в клуба винаги е участвала в клубния живот 
изключително дейно и ангажирано. Поради отдадеността си 
на каузата на Инът Уийл е избирана единодушно за член на 
ИК на клуба като Ковчежник за две години и Вицепрезидент, 
а след това и за негов Президент. Работата й през годините 
Клубът оценява високо, като отчита успешно приключилите 
проекти и мероприятия под нейното ръководство и 
организация. В нейния президентски мандат Клубът посрещна 
20-годишнината си, отбелязана с множество събития и 
дарителски акции въпреки условията на ограничения в 
пандемичната обстановка.  
Приятелката Росица Йовчева е активен участник и в 
организационния живот на Дистрикт 248. Присъства на 
срещи, семинари и събития на клубовете от Дистрикта. 
Участва и в Конвента на ИИУ от Индия през 2020г.  
За нейната достойна изява като член и офицер на ИУК Стара 
Загора, и предвид интереса й към дейността по поддържане на 
електронната информация за дейността и живота в 
организацията на международно и дистриктно ниво в 
интернет сайта на Дистрикт 248, ИУК Стара Загора номинира 
Росица Йовчева за поста Уебмастер в ИК на Дистрикт 248.  
ИУ Клуб Стара Загора считаме, че със своята висока 
отговорност към задълженията си, диалогичност и умение за 
работа в екип, с решимостта си да отдаде своята енергия и да 
посвети време на тази дейност, тя ще бъде достоен и полезен 
член на ИК на Д248.  
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