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СЕМИНАР – ОБУЧЕНИЕ  

 на  ПРЕЗИДЕНТИ, СЕКРЕТАРИ и КОВЧЕЖНИЦИ 
в ИНЪР УИЙЛ 

2019/2020 
АРБАНАСИ   12.10.2019 год. 

 
 

Уважаеми, Приятелки от Инър Уийл! 
  
 

  Ковчежници на клубове! 

Имам приятното задължение като Ковчежник в Дистрикт 248 за 
2019/2020год. да Ви запозная с основните правила и изисквания за 
финансовата отчетност. 

  Някои от Вас може би вече са били на този пост, като ковчежници на клуба,  
други са на тази позиция за първи път, но  сега е момента да се запознаем или 
припомним правилата по финансовата част от дейността на нашата 
организация. 

Относно правилата Ви отбелязвам, че те са заложени в нашата 
„Конституция и  Наръчник на ИУ от 2015“. 

IW година започва на 01 юли и завършва на 30 юни. 

На 01 юли Вие официално поемате поста на касиер /ковчежник/  във Вашият 
клуб. Смятам ,че така проведеният семинар с въпроси и отговори ще Ви бъде 
много полезен във Вашият мандат като ковчежник на клуба! Не се 
притеснявайте да задавате Вашите въпроси ,за мен ще бъде удоволствие да 
отговоря на тях ! 

 
 
 

Радостина Георгиева  
ковчежник Д248 2019/2020 год. 
 e-mail: radostabc@abv.bg 
тел:0887 347 614 
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В Ъ П Р О С И 

ПО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ В ИНЪР УИЙЛ 
 

 

Примерни насочващи  основни въпроси 

1. Кога започва ИУ година? 

2. Какви са отговорностите на Ковчежника на клуба? 
 

3. Как се определя размера на членския внос в клуба? 
 

4. Как се управляват финансовите средства на един клуб? Как се 
формират приходите и какво включват разходите? 
 

5. Колко вида сметки може да има един клуб? 
 

6. Какъв е размера на членския внос към Дистрикта и ИИУ? До кога е 
срока и начина на плащане от страна на  клуба?    

 

7. Когато един клуб е домакин на Диктриктно мероприятие, кой 
финансира събитието? 
 

Допълнителни ситуационни въпроси. 

8. Какво ще се случи , ако не бъде платен чл.внос към Дистрикта и ИИУ в срок 
от даден клуб? 
 

9. Срокове за плащане на членски внос за член на клуба, ако някой член не 
плаща известно време как да постъпим? 
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1. Кога започва ИУ година? 
 

IW година започва на 01 юли и завършва на 30 юни. 

 

2. Какви са отговорностите на Ковчежника на клуба? 
 

 Да управлявате финансовите средства на клуба 
 Да събирате  членски внос  

- в клуба; 
- към Дистрикта;  
- към IIW 

и  съответно да го изпращате в посочените срокове по сметката на    
Дистрикта. 
 Да водите подробен отчет на всички приходи и разходи. 
 Да изготвяте бюджет за съответната клубна година. 
 В края на годината да изготвите подробен годишен  отчет, който да се 
приема от членовете на клуба. 
 

 

3. Как се определя размера на членския внос в клуба? 
 

Клубовете и техните бордове индивидуално  определят размера на 
членския внос за своя клуб. Разпределянето на средствата в клуба се 
решава в самите клубове. 
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4. Как се управляват финансовите средства на един клуб? 

Как се формират приходите и какво включват 
разходите? 

 

Събрани и разходвани средства и разходи да се документират точно. 

Приходите във Вашия клуб се формират от 
 Членски внос; 
 Дарения; 
 Пари събрани от благотворителни мероприятия; 
 Спонсорство; 
 Участие в проекти 
 

Разходите включват 
 Плащане на членски внос към Дистрикта и IIW; 
 Разходи за благотворителност; 
 Разходи за клубните сбирки; 
 Други разходи за реклама,куриерски и т.н. 
  

    Набиране на средства 

 Всеки клуб намира различни начини за набиране на средства. Някои 
примери са томбола, разпродажба на стари вещи, продажба на 
нови вещи 

  продажба на предмети изработени от членовете на клуба, 
бутици, вечери с игри, лекции, модни ревюта и др.  /Наръчник 
Конституция 
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5. Колко вида сметки може да има един клуб? 
 

Стандартната счетоводна практика препоръчва разделяне на 
оперативните и благотворителните средства на клуба, за да се 
гарантира, че приходите от събития за набиране на средства се използват 
за подкрепа на благотворителни дейности. 

      Сметка 1- Основна сметка 
Тя покрива всички такси към Inner Wheel- международни, национални и към 
Дистрикта, както и всички канцеларски, пощенски, телефонни, печатни, 
наеми на зали, хонорари на лектори и всички други административни 
разходи 

 
     Сметка 2 – Благотворителна сметка 

Всички средства събрани от благотворителни събития или служба трябва 
да бъдат в тази сметка и да се използват само за благотворителни цели. 
От тази сметка не могат да се покриват клубни разходи. 

 
     Разпределяне на благотворителните фондове 

Всички членове трябва да имат възможност да изкажат мнението си. 
Удачно е за спестяване на време Изпълнителният комитет на клуба да 
излезе с предложение пред Общото събрание за дискусия и вземане на 
решение от мнозинството.  /Наръчник Конституция/ 
 

 
6. Какъв е размера на членския внос към Дистрикта и ИИУ? 

До кога е срока на начина на плащане от страна на  
клуба?    

 

 Членския внос към Дистрикта – е в размер на 36 лева на IW член за 1 
година . 

       За нови членове, приети след 01 януари  членският внос е  на половина 18 
лева.  
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Срока за плащане от клубовете към Дистрикта е 30 септември, а за нови 
членове до Изборната или Отчетна конференции на Дистрикта. 

Сумата се превежда по банкова сметка на Ковчежника, като в платежното 
нареждане трябва да се упомене основанието за превода, за колко члена се 
отнася таксата и  от името на кой клуб е извършено плащането. 

 Членския внос към  IIW -плаща се в едно с членския внос към Дистрикта 
клубовете превеждат и е в размер на 12 лева за една пълна година за 
IIW член. 

            За новосформирани клубове, с чартърен лист след 01януари размера на 
членския    внос е на половина  6 лева. 

 

 

Банкова сметка на средствата на Дистрикта 

Титуляр: Радостина Атанасова Георгиева  

Сметка : IBAN:  BG94SOMB91301024142804 

                BIC  SOMBBGSF 

                       ОБЩИНСКА БАНКА 

Основание:  Чл.внос  IW клуб.........., за......... члена 

 

7. Когато един клуб е домакин на Диктриктно 
мероприятие, кой финансира ? 

 

Мероприятията на Дистрикта, независимо кой клуб е домакин, се 
финансират от Дистрикта след взето решение на ИК за размера на 
сумата. 
 
Ако се  организират томболи или други по време на мероприятието, 20% 
от събраните  средства   постъпват в Благотворителната сметка на 
Дистрикта , а останалите 80% остават в клуба домакин. 
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Допълнителни ситуационни въпроси. 

 

8. Какво ще се случи , ако не бъде платен членският внос към 
Дистрикта и ИИУ в срок от даден клуб? 

 
Неплащането на годишната такса ги лишава от правото да участват в 
гласуванията за избори и в други дейности на Inner Wheel. /Наръчник 
Конституция/ 

 
9. Срокове за плащане на членски внос за член на клуба, ако 

някой член не плаща известно време как да постъпим? 
 

 Членове не заплатили членски внос за 3 месеца трябва да бъдат 
предупредени писмено от Секретаря. 

 Нови членове могат да платят намален членски внос по решение 
на ИК. /Конституция стр. 31/ 

 
 

При възникване на въпрос от Ваша страна относно финансовата част за 
дейността на клуба Ви , с удоволствие ще Ви отговаря ! 

Успех Ви желая! 

Благодаря за Вниманието! 

 

 

Радостина Георгиева  
Ковчежник Д248 2019/2020 год. 
 e-mail: radostabc@abv.bg 
тел:0887 347 614 


