
ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
НА ДИСТРИКТ 248, БЪЛГАРИЯ 

 
Актуализирани април 2022 г. съгласно гласуване на Изборна конференция на 
Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  
 
 
1. Финансовата година на IIW - Дистрикт 248 започва на 1 юли и завършва на 
30 юни. 
 

  2.(ал.1) Членският внос към International Inner Wheel и Дистрикта да се        
превежда по банковата сметка номер:   

        BG83UNCR70001524189258 , BIC: UNCRBGSF при Уникредит Булбанк, 

открита на името на  Сдружение „Инър Уийл Д248 България”, което управлява 
средствата на Дистрикта, съгласно настоящите Финансови правила.  / решение 
съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 г., 
отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  
 

Членският внос се превежда ежегодно в срок до 30 септември като в платежния 
документ - нареждане или вносна бележка изрично да е упоменато за колко 
члена се отнася и от кой клуб е. /С решение съгласно он-лайн гласуване на 
Изборна конференция на Д248 отразено в Протокол № 18 / 22.03.2021 г./ е 
коригирана стойността в лева на годишния членски внос към Интернешънъл 
Инър Уийл, на база реалния курс на паунда за месеца, в който се превежда 
таксата. 

2.(aл.2) Докато даден клуб не е регистриран като СНЦ и не е член на 
Сдружението като юридическо лице, дължимият от този клуб членски внос се 
превежда по посочената в ал.(1) сметка като дарение, като се пояснява в 
допълнителна таблица изпратена към ковчежника на Дистрикта за броя на 
членовете.   / решение съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 
на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  
 
3. Членският внос към Дистрикта може да се променя само на национална 
конференция, след предварително аргументирана обосновка от Изпълнителния 
Комитет /ИК/ и обсъждане по клубове. Размерът на международния членски 
внос се определя съгласно Конституцията на IIW. 
Членския внос към Дистрикта е намален на половина таксата към касата 
на Дистрикт 248 от 3,00 лв. на 1,50 лв. на месец, от 36,00 лв. на 18,00 лв. 
годишно на член. / решение съгласно он-лайн гласуване на Изборна 
конференция на Д248 отразено в Протокол № 18 / 22.03.2021 г./ 
Респективно за нови членове, приети след 01 януари членският внос е на 
половина 9 лева. 
 
4. Рекламните материали могат да се разпространяват от Дистрикта по 
клубовете с не повече от 20 % надценка. 



 
5. Мероприятията на Дистрикта, независимо кой клуб е домакин, се финансират 
от Дистрикта след взето решение на ДИСТРИКТ КОМИТЕТА в размер на 800.00 
лева, след представяне на необходимите финансови документи. Събраните 
средства по време на тези мероприятия постъпват - 80% в благотворителната 
сметка на клуба – домакин и 20% в благотворителната сметка на Дистрикта. 
Същите ще бъдат използвани за мероприятия на национално ниво.  
/ решение съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 
г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  
 
6. Всяка година да се отделят 5% от постъпилия от клубовете в Дистрикта 
членски внос за годината, в която ще се провежда Конвента на IIW. 
 
7. Регламентиране разходите на ИК на Дистрикт 248, България 
 

 При чартиране на нов клуб до 300 лв.  За знаме и огърлица / решение 
съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 г., 
отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  

 
 При юбилей на клуб - 5, 10, 15 и т.н. години –100 лева в подкрепа на 

проектите на клуба ; /решение съгласно гласуване на Изборна 
конференция на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 
19.03.2022 г/  

 
 За годишнина на клуб – 50 лева в подкрепа на проектите на клуба. 

/решение съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 
19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  

 
 разходи за букет цветя – до 25 лева, които се правят само в случай, че 

член на ИК присъства на тържеството на клуба като представител на ИК.  
В противен случай се изпраща само Поздравителен адрес.; /решение 
съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 г., 
отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  

 
 Подарък за Чеърмена при приключване на годината - до 100 лв. 

/решение съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 
19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  

 
 При пътуване на Чеърмена - нощувка в хотел до 60 лв. и пътни 

разходи в размер до 8 литра гориво за 100 км. 
 

 При провеждане на Изборна и Отчетна конференции, Дистриктът 
изплаща нощувката на всеки официален делегат и член на ИК в размер 
до 50лв. /прието 19.03.2016 т.3 от Протокол. На член на ИК се 
изплаща нощувка и при провеждане на Обучителен семинар. Делегат, 
както и член на ИК, който не нощува губи правото на командировка за 
нощувка ./ 

 
 На член на ИК се изплаща нощувка в същия размер и при провеждане на 

Обучителен семинар /решение съгласно гласуване на Изборна 



конференция на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 
19.03.2022 г/  

 
 При провеждане на Обучителен семинар, Отчетна конференция и 

Изборна конференция се покриват разходите на ИК за пътни в размер на 
30 лв. 

 
 При провеждане на ритуала по приемането и предаването на огърлицата 

, който е в деня на Отчетната конференция се поемат разходите за 
нощувка до 60 лева и пътни до 30 лева на членовете на двата ИК 
/решение съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 
19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  

 
 На делегати и членове на ИК от градът домакин, където се провежда 

една от 3-те национални срещи не се заплащат командировки и 
нощувки. /решение съгласно гласуване на Изборна конференция на 
Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  

 
 При провеждане на една от 3-те национални срещи и при заявено         

участие от определен клуб /нощувка, куверт/ и при не присъствие - 
разходите направени за куверт и нощувка се заплащат от клуба- 
заявител. 

 
 Дистрикт 248 заплаща разходите за изработка на плочка с името на 

новия Чеърмен за чеърменската огърлица, както транспортните разходи 
и митническите сборове за нея, както и значка „Паст чеърмен“ (след 
изчерпване на наличните) по повод официалната церемония по 
предаването на огърлицата. Значка „Чеърмен“, както и други 
отличителни знаци, се предават на новоизбраните от напусналите поста. 
При изгубен или повреден отличителен знак, разходите са за сметка на 
лицето, загубило отличителния знак (значка). /решение съгласно 
гласуване на Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в 
Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  
 

 Разходи за шалове, флагчета – в размер до 500 лева в рамките на 
календарната IW година.  /решение съгласно гласуване на Изборна 
конференция на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 
19.03.2022 г/  
 

 Други разходи за кореспонденция, банкови и куриерски такси – в размер 
до 300 лева в рамките на календарната IW година. /решение съгласно 
гласуване на Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в 
Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  
 

 Изработка, оптимизация и поддръжка на сайт - в размер до 400 лева в 
рамките на календарната IW година. /решение съгласно гласуване на 
Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 
15 от 19.03.2022 г/  



 Заплащане на таксата за участие на НП или член на ИК на Дистрикта в 
Конвент на ИИУ, провеждан на всеки 3 години според определената за 
Конвента такса. /решение съгласно гласуване на Изборна конференция 
на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  

 
 Заплащане на годишна такса за поддържане на  ZOOM платформа в 

размер до 400 лева. /решение съгласно гласуване на Изборна 
конференция на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 
19.03.2022 г/  
 

 Разходи за изготвяне на годишен счетоводен отчет и евентуално одит в 
размер до 200 лева /решение съгласно гласуване на Изборна 
конференция на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 
19.03.2022 г/  

 
 Заплащане на таксата за участие на НП или офицер от ИК в ежегодната 

среща на страните в Европа. /прието 18.03.2017 – Балчик т.3 от 
Протокол№4- на ИК / 

 

8. Клубовете заплащат клубна такса към Дистрикта в размер на 50 лева за 
провеждане на всяко от трите Дистриктни мероприятия при присъствено 
провеждане и 25 лева при провеждане он-лайн. Таксите се заплащат 
независимо дали клубът е присъствал на присъствено мероприятие или дали се 
е включил он-лайн при он-лайн провеждане.  /решение съгласно гласуване на 
Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 
19.03.2022 г/  

9. Финансови отчети  
 

 Да се осигури възможност за сравнимост на информацията във 
финансовия отчет на Д 248, БЪЛГАРИЯ за съответния отчетен период с 
тази от предходния период, като за тази цел се добавят съответните 
колони. По този начин бързо и лесно може да се установят измененията 
(увеличения или намаления) на отделните пера в сравнение с 
предходната година. /прието 19.03.2016 т.9 от Протокол /; 

  В случаите, когато се съставят междинни отчети, да се посочва реалния 
период, който този отчет обхваща (напр. 01.07.2015- 20.05.2015 г), а 
заглавието на отчета да бъде: МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ /прието 
19.03.2016 т.10 от Протокол / ; 

 Когато се съставя финансов отчет, обхващащ цялата отчетна 
инъруийлска година, заглавието да бъде: ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
/прието 19.03.2016 т.11 от Протокол/; 

 За по-голяма прегледност, на отделен ред в отчета да се посочва 
общата сума и на остатъка с натрупване към края на отчетния период 
(резултативната величина = на остатък към началото на периода + 
остатък от текущия период - изразходвани средства за сметка на 
предходен остатък). Най-отдолу да се посочва датата на изготвяне на 
финансовия отчет. /прието 19.03.2016 т.12 от Протокол/; 



10.  Отправянето на предложения за промяна на правилата за работа и 
финансовите правила на Дистрикта могат да се внасят само от ИК на Дистрикта 
или клубовете в установените срокове. /прието 19.03.2016 т.13 от Протокол /  
 
11. При необходимост от други представителни разходи – подаръци при 
специални официални случаи /в т.ч. посрещане на гости от други държави, 
както и посещение на наши представители в чужбина/, сумите се определят с 
предварително писмено съгласие на поне 50% + 1 глас от членовете на 
Дистрикта комитета, в зависимост от финансовото състояние. /решение 
съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 г., 
отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  
Други разходи, касаещи дейността на Дистрикта се извършват със съгласието 
на поне 50% + 1 гласа от членовете на Дистрикт комитета изразено писмено 
или с e-mail. /решение съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 
19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  
Разходи извън одобрените, размери на суми, които следва да се одобрят от ИК 
(съгласно сега действащите правила), да се одобряват от Дистрикт комитета 
по емейл или в онлайн платформа и да се считат за приети след 
съгласието на поне 50% + 1 глас от членовете на Дистрикт комитета 
/решение съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 
г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  

 
12. За всеки разход задължително се представя фактура, касова бележка или 
приходен касов ордер. При необходимост се подписва договор за услуга. 
Ковчежникът на Дистрикта подава реквизитите и данните за 
попълване на фактурите и разходооправдателните документи. 
/решение съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 
г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  

 

13. Актуализация на определените във Финансовите правила прагове за 
дистриктни събирания и разходи се съгласува с % на инфлация на годишна 
база по данни на БНБ/НСИ, но не по-малко от 10% за година, като новите 
съотвестващи на инфлацията стойности се подлагат на гласуване от ДК за 
предстоящата ИУ година, но не се допуска актуализация за текущата ИУ 
година. /решение съгласно гласуване на Изборна конференция на Д248 на 
19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 19.03.2022 г/  

 
14. Дистриктния комитет приема Бюджет на Дистрикта по предложение на 
ИК за всяка ИУ година до 30.06. на предходната. Бюджета се придържа към 
обичайните видове разходи и се изготвя максимално подробно и ясно като се 
посочват приходите и разходите по пера. Наличните средства от предходни 
години се включват към приходната част на бюджета. ИК може да извършва 
разходи по включените в бюджета пера до размера определен в бюджета. При 
възникване на необходимост от извънредни разходи надвишаващи дадено 
перо или по нови пера в бюджета е необходимо те да бъдат съгласувани и 
потвърдени от Дистриктния комитет, преди да бъдат извършени от ИК. За 
целта ИК чрез ковчежника на Дистрикта изпраща по електронен път до всички 
клубове и до избраните от тях делегати мотивирано предложение за размера 
на сумата  вида на разхода. Делегатите от клубовете следва да  потвърдят 



писмено чрез електронна поща своето съгласие или несъгласие с конкретния 
разход най-късно до 7 дни от получаване на предложението. Ако до края на 
този срок някой делегат или клуб не е изпратил писмено мнение, се счита че е 
съгласен с направеното предложение. /решение съгласно гласуване на 
Изборна конференция на Д248 на 19.03.2022 г., отразено в Протокол № 15 от 
19.03.2022 г/  

 

 
Последно актуализирани април 2022 г. 
На база на гласуване на изборна конференция проведена на 19.03.2022 г. в 
нова Захора – протокол 15 от 19.03.2022 г.  


