
 

 

 

     Д О К Л А Д 

   НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА 

               IIW ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ  

 

  Комисията е в състав :  

    Председател: Доротея Будакова-Лазарова 

  Членове:   Радостина Георгиева, Ганка Бургелова    

                       Росица Йорданова, Геновева Димитрова   

 

Комисията е създадена със задача да проучи нормативната база, 

традициите на организацията IIW и представи аргументи „за“ и „против“ 

регистрацията на Дистрикт 248 като ЮЛНЦ.  

В случая нормативната  база обхваща Конституцията на IIW,  

Стандартни правила за Дистрикти без НУП, а в страната - ЗЮЛНЦ, 

ЗСч.вкл. действащите счетоводни стандарти, ДОПК и други нормативни 

актове които могат да засягат дейността на организацията IIW и нейните 

структури в България. А тези структури са – IW Клубовете – към момента 

27 на брой в отделни населени места в цялата страна и Дистрикт 248 БГ- 

който ги обединява, създаден от тях и съществуващ вече 10 години.  

Въпросът за регистрацията на Дистрикта се повдигна в последната 

1-2 години предвид вече набрания опит на клубовете и ИК на Д-248 с 

питането дали  Дистрикта е достатъчно „легитимен“ без  съответното 

официално вписване като отделна организация и  най-вече по повод 

трудностите с държането на събраните парични средства като клубна 

такса от клубовете-членове на Дискрикта, боравенето с тях, респ. 

отчисляването на вноската към IIW.     

 Въпросът „за“ и „против“ регистрацията беше и всъщност 

вероятно продължава да е дискусионен, тъй като Дистрикт комитета ще 

вземе окончателното решение в някои от бъдещите срещи, а нашата 

работа сега е да изложим някои аргументи, както и изводите до които 

стигнахме след доста обсъждания и вземане предвид различните мнения 

по въпроса. 

 Изходихме от факта, че Конституцията предвижда този въпрос да 

се решава според местното законодателство. Вероятно Дистрикта може 

да продължи да съществува, както до сега – без вписване в регистрите, но 

по принцип нашето позитивно право по-скоро предполага извършване на 

регистрацията. 

 Накратко: Съображенията „За“ синтезирано са: легитимност, 

наличие на банкова сметка с възможност за електронно банкиране 

/ел.подпис/, възможност за дистанционен контрол върху средствата, 

участие от свое име – разбирай със собствено ЕИК/БУЛСТАТ в 

общественото пространство, в културния или в стопанския ?!? живот на 

национално ниво и пр. /изложени са и в приложената таблица, изготвена 



от Ганка Бургелова/; „Против“ е доста обвързващата и затова 

обременителната процедура по ежегодната смяна на ИК, по-строгата 

документална отчетност и задължението за представяне на годишни 

отчети, както и малките разходи свързани с тези дейности /изяснени в 

изложението на Роси Йорданова/. 

В хода на обсъжданията, членовете на Комисията застъпиха темата 

каква евентуално работа предстои, ако се приеме предложението „за“ 

регистрация на Дистрикта, тъй като повечето изтъкнаха предимствата на 

това  разрешение. Затова си позволихме да помислим в аванс за начина 

формата за регистрация на Д-248 предвид необходимостта тази 

регистрация да отговоря едновременно на Конституцията на IIW на 

българското законодателство и да предложи някои  

  

Няма съмнение, че законовата база за регистрация е ЗЮЛНЦ, 

формата не може да бъде друга освен Сдружение с нестопанска цел и то в 

частна полза, което напълно отговаря на характера на нашата 

организация. 

  Очертаха се редица въпроси, които трябва да се съобразят и 

съвместят с правилата на IIW. 

Изхожда се от позицията че първичното в нашата организация са 

Клубовете, те са водещите, те извършват практическата дейност, те имат 

и изпълняват проекти, те контактуват на местно ниво с държавни и 

местни органи, както и с Ротари, с подпомаганите лица или други 

бенефициенти и пр., а Дистрикта е тяхно обединение, една 

организационна структура между клубовете и Централата на IIW. 

 Учредяване: 

 Учредители: възможни са две системи, които биха отговорили на 

горното изискване за съвместяване на БГ законите и Конституцията на 

IIW. 

 А/ Учредители и членове да са всички клубове от страната.  

Това предполага тяхната предварителна регистрация като Сдружения с 

нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, при което ще трябва да се изчака вписването 

им в ТРРЮЛНЦ. Но пък тази система на учредяване и структура 

Сдружението отговаря на фактическото положение, че Дистрикта е 

обединение на клубове. Именно клубовете като ЮЛНЦ ще са членове на 

Сдружението и чрез свой излъчен представител /респ. двама 

представители-делегати/ ще формират Общото събрание на Д-248, По 

българското право всеки член на Сдружението има един глас, но законът 

разрешава и друга уредба. В Устава може да бъде предвидено в ОС   

всеки клуб да участва с по 2-ма свои делегати и да има 2 гласа, т.е. както 

и в момента е структуриран и взема своите решения Дистрикт комитета.  

Избираният всяка година Изпълнителен комитет на Д-248 ще изпълнява 

ролята на УС - има съвместимост и съвпадение с нашия закон.  

Има малко разминаване, свързано с гласовете на ИК, които се добавят 

към тези на делегатите, т.е. всеки член на ИК има  самостоятелен глас . 

При сдруженията е аналогично, но там обикновено членовете на УС са 



членове и на самото сдружение като физически лица /ФЛ/, докато в 

случая членове ще бъдат само ЮЛ /юридически лица/ . Вероятно тези 

въпроси ще се решат с устава. 

 Б/ Вторият възможен вариант: Уредители и ОС – по 2-ма 

представители от клуб - те са ОС; избират ИК – той е УС. Възможно е , 

но възникват проблеми с членския внос и клубните такси превеждани на 

Дистрикта и на Централата на IIW, поради което Комисията споделя 

първия вариант. 

 Седалището : вероятно ще бъде това към датата на учредяване 

според Клуба на секретаря и с опция да остава непроменено или да се 

сменя на 3 години, с мандата на секретаря или каквото друго се реши и 

запише в устава. 

 Наименованието : то е ясно IIW Д-248 България. 

 Устава : ще трябва плътно да се съвместява с правилата по 

Конституция и специално тези за Дистриктите. Урежда: наименование, 

седалище, цели и задачи, /предмет на дейност/, членство, органи на 

управление, техните функции и т.н. Целите и задачите на Инър Уийл са 

типични за едно /Юридическо лице с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ по 

българския закон и напълно се вписват в традициите на тези организации. 

/същото важи за целите и задачите при регистрацията на всеки клуб като 

самостоятелно ЮЛНЦ/. 

 Заедно с регистрацията в ТРРЮЛНЦ се получава ЕИК.  

 Дейност : ОС на Сдружението  се събира на заседание поне един 

път годишно. Това съвпада с нашите заседания на Д комитета. УС работи 

както досега като ИК на Д-248. 

 Отчетност :  

 Сдружението има отделна сметка, където се съхраняват набраните 

средства и ще се нарежда разходването им по правилата на Дистрикта. 

Ще има ел. подпис и Ковчежникът ще трябва да представя спесимен 

всяка година или на 2-3 години /по-добре/, за да борави със сметките на 

Д-248.  

Сдружението дължи да съставя и представя годишен финансов 

отчет в специфична форма и нарочни за ЮЛНЦ стандарти пред НСИ . 

/предстои уточняване на нужната счетоводна отчетност и евентуално 

подаване на годишни декларации освен в НСИ и във НАП. А и тази 

материя търпи развитие и промени в законодателен план.  

Комисията отчита, че горната проблематика, вкл. и счетоводните 

въпроси и тези за ГФО ще е актуална и важна, както за Дистрикта, така и 

за клубовете, регистрирани като ЮЛНЦ или с предстояща регистрация, 

за която ще бъде оказано съдействие от дамите със съответна 

компетентност и опит в юридическата част, респ. по финансово-  

икономическите въпроси и одит. 

 

  Изготвил от името на комисията: Доротея Будакова 

    

  


