
 
 

 

Извадка от Конституцията / с промените 2015г / за финансовата 
дейност на организацията 

 
 
2019 год. 
 
 
Раздел: Финанси 
 
 
ФИНАНСИ: 
Финансовата година на International Inner Wheel започва на 1 юли и завършва 
на 30юни. 
 
1. Дължими плащания: 
Всеки клуб трябва да заплати на International Inner Wheel годишен членски 
внос за всеки член, какъвто е определен от Конвента ,или, ако в годините 
между Конвентите инфлацията на британската лира наложи увеличение на 
членския внос, 
Управителното Тяло е оторизирано да повиши членския внос със същия 
процент, с който е нараснал индексът на потребление във Великобритания, но 
с не повече от 5%. 
Всяко предложение за промяна на членския внос, което се внася на Конвент, 
трябва да бъде разпространено писмено до всички Клубове поне 4 календарни 
месеца преди Конвента. 
 
2. Разходи: 
Разходите, за текущата работата на Управителното Тяло на International Inner 
Wheel, се покриват от средствата на International Inner Wheel. 
Тези разходи трябва да се съгласуват с Изпълнителния Комитет на 
International Inner Wheel. 
 
3. Одит: 
Счетоводните отчети на International Inner Wheel се одитират от експерт 
счетоводител, назначаван ежегодно от Управителното Тяло. Копия от тези 
отчети се изпращат на всички Клубове до 1 април. 
 
 
 



 
 

 

4. Плащания: 
Всяко плащане от фондовете на International Inner Wheel може да се извърши 
посредством чек, платежно нареждане, директен дебит или банков превод, 
стига това плащане да е утвърдено и писмено разрешено от двама членове на 
Изпълнителния Комитет на International Inner Wheel. 
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Раздел: Стандартни правила на клубовеге 
 
 
17. Финанси и Одит 
Финансовата година е от 1 юли до 30 юни. 
 
Дължими плащани 
 А. Всеки член е длъжен да заплати годишния си членски внос, договорен в 
Клуба до 1 юли .Членовете, не заплатили членския си внос в рамките на три 3 
месеца, трябва да бъдат предупредени писмено от Секретаря. 
 
B. Новите членове, присъединили се през годината могат да заплатят намален 
членски внос по решение на Изпълнителния Комитет. 
 
C. Разходи: Разходите, за дейността на Клуба, се покрият от средствата на 
Клуба. 
 
D. Плащания: 
Разплащанията от фондовете на клуба ще се правят с чекове, периодични 
плащания, директно дебитиране, банков превод, онлайн банкиране, подписан 
от един от следните офицери: Президент, Ковчежник или Секретар. 
 
E. Одит 
Счетоводните отчети на Клуба трябва да се одитират и копие от отчета трябва 
да се раздадат на членовете поне 4 дни преди Годишното Общо Събрание. 
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Раздел: Отговорности на офицерите 
 
9. КОВЧЕЖНИК 
 
Ковчежникът трябва: 
A. да бъде попечител на средствата на Дистрикта. 
 
B. Да представя пред Дистрикт Комитета доклад и счетоводен отчет. 
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18. ФИНАНСИ И ОДИТ 
 
A. Финансовата година е от 1 юли до 30 юни. 
 
B. Дължими плащания 
Всеки Клуб е длъжен да внесе във Фонда на Дистрикта до 31 Октомври такава 
годишна сума, каквато бъде приета от Дистрикт комитета с мнозинство от 2/3 
по време на Годишното Общо Събрание. В дневният ред трябва да бъде 
предвидено решаването на този въпрос. 
 
C. Разходи 
Разходите, направени в резултат на дейността на Дистрикта, трябва да се 
покрият със средствата на Дистрикт Комитета. 
 
D. Плащания 
Плащанията от средствата на Дисткрикт Комитета се извършват с чек, 
платежно нареждане, директен дебит или банков превод подписан от двама от 
следните 
Офицери: Президент, Ковчежник и Секретар Отговорността за точните 
счетоводни процедури е на тримата офицери заедно. Нито 
един отделен офицер няма право да контролира финансите на Дистрикта 
 
Е. Одит 
Счетоводните отчети на Дистрикт Комитета трябва да се одитират ежегодно и 
екземпляри от отчета се изпращат до всички Клубове. 
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Раздел: Наръчник – Обща информация 
 
Клубни финанси 
Средствата за дейностите в Inner Wheel на всички нива се осигуряват от 
членския внос на клубовете. При определяне на годишната такса клубът 
трябва да осигури заплащането на таксите към централата на Inner Wheel, към 
Дистрикта и за осигуряване на ежедневната работа на клуба. Ако клубът е 
част от Дистрикт и в Дистрикта няма предвиден фонд за разходи за пътуване, 
средствата на клуба трябва да са достатъчни за покриване на транспортните 
разходи на делегатите с право на глас за срещи на Дистрикта. Всеки делегат 
трябва да приеме тези средства, защото политиката на Inner Wheel е да 
осигури възможност на всеки член да изпълнява службата си така, че липсата 
на средства да не са пречка за това. 
Клубовете без Дистрикт плащат годишната такса директно на централата на 
International Inner Wheel. 
Напомня се на клубовете, че неплащането на годишната такса ги лишава от 
правото да участват в гласуванията за избори и в други дейности на Inner 
Wheel. 
Ковчежник 
Ковчежникът е пазителят на средствата на клуба, включително и на сумите 
събрани от комитетите. Всички плащания на клуба трябва да се правят с чек, 
платежно нареждане, директен дебит или банков превод и да бъде подписан 
поне от двама от следните офицери: Президент, Секретар или Ковчежник. 
Отговорността за коректните счетоводни процедури е на тези трима офицери 
заедно. Нито един отделен офицер няма право да контролира финансите. 
Трябва да се подържат две сметки: 
1. Основна сметка 
2. Благотворителна сметка 
При всяка среща ковчежникът трябва да дава отчет за тези две сметки.  
Одит 
Сметките на клуба трябва да се одитират и копия на отчетите да се пращат на 
всички членове поне 4 дни преди Общото събрание на клуба. 
 



 
 

 

 
 
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. 
  
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. 
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