
 ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

НА INNER WHEEL / ИННЕР УИЙЛ/ ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ 

 

1. Комисията по предложенията /Комисията/ се състои от 5 дами -  4 дами - 
Пастчеърмени, бивши членове на Изпълнителния Комитет с много добри 
познания по Конституцията на IIW и правилата за работа в Дистрикта. 
Петият член на комисията е настоящ или бивш Ковчежник. Задължително 
е част от дамите да знаят английски език.  

2. Съставът на Комисията се определя от Изпълнителния Комитет след взето 
съгласие на всеки от номинираните, ежегодно, най-късно до средата на 
м.януари и се публикува в сайта на Дистрикт 248, а членовете й се 
уведомяват писмено /по електронна поща/ от Секретаря на Дистрикта.     

3. Определените членове избират една дама от състава на Комисията за 
неин Председател . 

4. Клубните предложения се изпращат до секретаря на Дистрикта в срок до 
6 февруари. Всяко получено предложение   незабавно се препраща до 
всички членове на комисията,  която да се произнесе до 30 дни преди 
конференцията. 

5. При обсъждане на получените предложения членове на Комисията 
поддържат връзка помежду си по телефон или електронна поща на 
обявените елекронни адреси /имейли/. 

6. До гласуване в Дистрикт Комитета няма да бъдат допускани 
противоречащи  или несъвместими с Конституцията предложения, както и 
взаимноизключващи се предложения по един и същи въпрос.  

7. В случай, че постъпят такива предложения /по т.6/, Председателят или 
натоварен за целта член на Комисията  трябва да осъществи връзка с 
клубовете, които са направили съответните предложения и след  излагане 
на аргументи и/или допълнително изслушване, Комисията взема 
окончателно решение кое предложение подлежи на внасяне в Дистрикт 
Комитета и кое отпада, или  предлага междинен вариант. 



8. Комисията ще приема и разглежда само предложения придружени с 
Протокол от взето решение на клубна сбирка, подписан от Президента и 
Секретаря на клуба. 

9. Предложение, което е прието за гласуване и е отхвърлено от Дистрикт 
комитета на Общо събрание, не може да се предлага отново поне 1 пълна 
Инър Уил година. 

10.   Решенията на комисията се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 
от членовете й.  

11.  За  отпадналите предложения Комисията дава мотивиран писмен отговор 
до клуба, отправил предложението и информира всички останали 
клубове. 

Настоящите Правила са изготвени от ИК на основание решение на Общото 
събрание на Дистрикт Комитета от м. март 2016г. /Копривщица/ и утвърдени  на 18 
март 2017 г. на Общо събрание на ДК в гр.Балчик . 

 


