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1. 
 СЪБРАНИЯ  НА  ДИСТРИКТА 

 
Всички събрания, провеждани в един Дистрикт, са дейности на този 
Дистрикт и се ръководят от Чеърмена на Дистрикта. 
Всеки Дистрикт трябва да води дневник на присъствие за всички клубове в 
Дистрикта. Гласуващите делегати от всеки клуб трябва да се подписват в него при 
пристигане на събранието. Заместник на гласуващ делегат от клуб се разписва със 
собственото си име, последвано от (заместник) в скоби. 
 
Предполагаем дневен ред: 
 
Откриване от Чеърмена 
Извинения за отсъствия 
Проверка на присъстващите 
Прочитане на предишен протокол, потвърден и подписан 
Повдигане на въпроси 
Кореспонденция (включваща съобщения и трансфери) 
   
Доклади:   

 

а) Чеърмен 
б) Секретар 
в) Ковчежник 
г) Редактор 
д) Организатор Международни връзки 
е) Организатор по разширението  

 Специални случаи за разглеждане, например – посещение от Международния 
Президент на  Инер Уил. 
Други въпроси. 
Определяне на дата за следващо събрание. 
 
Разпределението по мяста за сядане е вътрешен въпрос, но се препоръчва 
Секретарят  да бъде до  Президента. 
 
Дистрикт офицерите и дъжностните  лица трябва да предават екземпляр от 
докладите си на Секретаря, а важните моменти  от докладите им, които са 
отбелязани в протокола – да се подчертаят. В тези дни на непрекъснато 
увеличаващи се цени не е разумно да се правят пълни копия на всички доклади, но 
понякога е важно да се включат пълни детайли на важни компоненти. Обсъдете тези 
неща в Изпълнителния комитет на Дистрикта и се опитайте да се споразумеете за 
дължината на всеки доклад, когато се появява в протокола (например 200 думи или 
2 трети от страницата, т.н.) 
 
Важната кореспонденция трябва да се запази и официалните публикации, 
необходими за следващите ръководители, трябва да се съхраняват от всеки 
Дистрикт офицер и изпълнително лице. Секретарят трябва на обсъжда дневния ред 
с Дистрикт Чеърмена преди всяко събрание и да информира  Изпълнителния 
Комитет за цялата кореспонденция. 
 



Дистрикт Протоколът трябва да се води много точно и да се изпраща на клубовете 
за разглеждане /информация/, препоръчително в рамките на един месец от 
провеждане на събранието. 
 
Всички членове на Изпълнителния Комитет на Дистрикта би трябвало да пристигат 
по-рано за всяко събрание, за да посрещнат участниците. 
  
 
     
                    NF Jan. 2013 
2. 
НАСОКИ ЗА ДИСТРИКТ ЧЕЪРМЕНА 
 
Като Дистрикт Чеърмен Вие сте избрани за най-високия пост във Вашия Дистрикт, 
това е най-високата чест, която може да бъде дадена на някой член. Вие ще  
ръководите  всички събрания на Дистрикт Комитета  и като Главен офицер на 
Изпълнителния Комитет ще наблюдавате работата и дейноста  на Дистрикта. По 
време на вашето ръководство трябва да посетите всеки клуб в рамките на 
Дистрикта поне веднаж на редовните събирания. Ако е възникнал някакъв особен 
проблем в клуба, трябва да се направи допълнително посещение. Това ще помогне 
на клуба да се консултира с Вас по всички въпроси, които биха искали да обсъдят. 
    
Необходимо е пълно познаване на Конституцията на Международния Инер Уил, а 
също и вътрешните правила и наредби на Националния Управителен Съвет (ако 
такъв съществува), включващи  правила за клубовете и Дистрикта. Обаче ако 
имате съмнения за решаването на появили се въпроси, помнете, че по-добре е да 
направите справка в Книгата с Правила (Rule Book ), отколкото да рискувате, 
давайки грешна информация. Конституцията на Международния Инер Уил трябва 
да се обновява след всеки Конвент. Протоколът  на Конвента се получава скоро 
след приключването му, показвайки всички поправки в Конституцията. В отговор на 
много запитвания са  изготвени насоки за протокола на официалните тържества – 
приложено е копие.   
 
Клубовете и Дистриктите решават кои офицери желаят да поканят като гости на 
мероприятията. Обаче, ако Дистрикт Чеърмена или Президента на  Националното 
ръководно тяло е поканен, те трябва да се считат за гости и като такива не си 
плащат, тъй като им се полага тази привилегия. Ако обаче или Дистрикт Чеърменът  
или Президентът на Националния Управителен Съвет няма възможност да 
присъства на мероприятие, когато е поканен и е посочен негов заместник, той 
ползва същата привилегия, не плаща. 
 
Когато се кани Националният Управителен Съвет, не забравяйте Редактора.  
Макар че тя не участва в Изпълнителния Комитет,  учтивостта изисква да бъде 
поканена. 
 
 
ЗНАЧКИ: Чеърменът трябва да носи огърлицата си, когато присъства на 
официални събрания, но  не е задължена на носи значката си, в същото време 
брошката си  на Чеърмен може да носи по всяко време. Носенето на значките е 
личен избор. Всички членове на клубовете трябва да се стимулират да посещават 
събранията на Дистрикта, но само делегатите могат да се изказват или да гласуват 



по всички въпроси. Събранията обаче могат да са затворени по решение на 
Дистрикт Чеърмена, при обсъждане на специални въпроси с компетентни лица. 
 
ПРОТОКОЛ: Протоколът от заседанието или събранието трябва да се подпише при  
следващото съответно заседание /или събрание. Например, протоколът от Общото 
Годишно събрание трябва да бъде подписан на следващото Общо годишно 
събрание. Добре е да се проверява при следващото заседание на Дистрикт 
Изпълнителния Комитет,  докато обсъжданията още се помнят.  
 
Ако се случи Чеърменът и  заместникът му  да отсъстват от заседание/събрание, 
Паст Чеърменът или Секретарят или Ковчежникът го ръководят. 
 
Чеърменът трябва да бъде безпристрастен, но твърд. Предизвиквайте пълни 
дискусии на заседанията на Изпълнителния Комитет, за да ръководите  
Събранията на Дистрикт Комитета с по-малко усилия. Нови проблеми, представени 
от членовете, могат да бъдат отложени за разглеждане до следващото събрание 
за да може изпълнителният комитет да има достатъчно време за разгеждането им, 
ако се окаже необходимо. 
 
Когато представяте Вашия Дистрикт на конференции, изисква се да предадете 
пълен доклад на следващото заседание на Дистрикт Комитета, давайки 
подробности за промените към Вътрешните правила (ако има изобщо такива), 
политиката на  Инер Уил и т. н. Освен това може да искат от Вас да представите  
пълен годишен доклад за дейността на Дистрикта на Конференцията. 
 
Помнете винаги, че едно решение не е утвърдено, ако не се прогласува: 
 
 

-          брой на гласове  за 
 
  -          брой на гласове   против 
 
 -          брой на гласове  въздържали се 
 
Секретарят трябва да отрази това в протокола – решението е прието или 
отхвърлено (в зависимост от случая). 
 
ОФИЦИАЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ: Целта на официалното посещение е  възможност да 
се наблегне на спазване принципите на Инер Уил и се обърне внимание на някои 
текущи въпроси, а също така да се похвали работата на клубните офицери. 
 
Правилата на Националното Управително Тяло, Дистрикта и Клубовете 
трябва винаги да се обновяват, ако е необходимо, след Годишните Събрания, 
провеждани по време на конференцията. 
 
 
 
 
 
 
 



3.    
ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ДИСТРИКТ ЧЕЪРМЕНА 
 
СТАТУТ 
Дистрикт Чеърменът е офицер на Дистрикта, неговият Главен изпълнителен 
офицер, член на всички Комитети и има глас във всички. При някои обстоятелства 
тя има втори и решаващ глас (вж. Конституцията и Справочника стр. 22, 18  
Решаващ глас). 
 
 
ФУНКЦИИ  
Дистрикт Чеърменът трябва да председателства  всички съвещания/събрания на 
Изпълнителния Комитет и Дистрикт Комитета.  Ако тя не може да председателства 
някое съвещание, първият Вицепрезидент ще я замести. Като Главен 
изпълнителен Офицер тя контролира работата и дейността на Дистрикта. 
Дистрикт Чеърменът трябва да бъде безпристрастен към всички проблеми. 
Дистрикт Чеърменът трябва непрекъснато да информира Изпълнителния Комитет 
на Дистрикта и и да дискутира всички появили се проблеми в Инер Уил. 
 
СЪБРАНИЯ НА ДИСТРИКТА 
Всеки член може да допринесе за общата дискусия, нo само делегатите с право на 
глас могат да гласуват при изборите, да предлагат и подкрепят предложения и 
гласуват решения  пред Дистрикт Комитета.   
Дистрикт Изпълнителния Комитет препоръчва, но последното решение се взема от 
Дистрикт Комитета. 
 
НОМИНИРАНЕ  И ИЗБОР НА ДИСТРИКТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ  
Квалификациите и правилната процедура за номиниране и избор са изложени в 
Конституцията и Наръчника стр. 19, 20 (Constitution $ Handbook). Ако не се получи 
номинация до 1 февруари, тогава е разрешено да се иска номинация от членовете 
на Дистрикт събранието, на което избори за Дистрикт Изпълнителен Комитет се 
провеждат. Ако повече от една номинация има, то на това събрание трябва да се 
проведе избор. Ако не се получат номинации от членовете на  това събрание, в 
съгласие с процедурата на Комитета, номинационните формуляри трябва да се 
изпратят до всички клубове. Крайният срок трябва да позволява достатъчно време 
за разпространението на детайли за номинираните до всички клубове, за да могат 
да се обсъдят преди следващото заседание на Дистрикт Комитета. 
 
Използуване на решаващия глас при избори. Дистрикт Чеърменът трябва да 
приготви запечатани пликове, ясно отбелязани, за всеки Офицер, за когото ще се 
провежда избор, и да го предаде на офицера по избора. В случай, че има равен 
брой гласове, избраното пликче, се отваря, използува се решаващия глас и 
резултатите се предават на Дистрикт Чеърмена по обикновения ред. След 
събранието неотворените пликове се връщат на Чеърмена, който трябва да ги 
унищожи.  
 
 
 
 
 
 



4.  
НАСОКИ ЗА СЕКРЕТАРЯ НА ДИСТРИКТА 
 
СТАТУТ 
Дистрикт Секретарят е офицер на Дистрикта. Тя е член на Изпълнителния Комитет, 
на Дистрикт Комитета и всички други Дистрикт Комитети с глас във всеки един. 
Дистрикт секретарят трябва да работи в тясно сътрудничество с Дистрикт 
Чеърмена в продължение на 1 година. Трябва да се установи близка  връзка, за да 
се подсигури безпроблемно ръководство на Дистрикта. 
 
Дистрикт Секретарят трябва да отговаря бързо на кореспонденцията и да познава 
много добре Конституцията. Тя отговаря за изпращането на Дневния ред за всички 
събрания и за воденето на протоколи и документация. 
 
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 
Всички писма трябва да се адресират до Дистрикт Секретаря. Ако се изпращат 
писма за друг Дистрикт офицер или служебно лице – защото основните проблеми 
засягат директно офицерите и длъжностните лица – тогава копие от писмото и 
отговорът трябва да се предадат на Секретаря за архива. За кореспонденцията 
трябва да се докладва на Изпълнителния Комитет и взетите  решения трябва да се 
докладват на заседанията на Дистрикт Комитета. 
 
ВЪПРОСИ ПО КОНСТИТУЦИЯТА 
Секретарят трябва да получи съгласуваното мнение на Изпълнителния Комитет на 
Дистрикта, преди да отговори на такива въпроси. Ако въпросът е спешен, отговор 
може да се изпрати след консултация с Дистрикт Чеърмена. Винаги цитирайте 
точката от Конституцията и Наръчника. Ако Дистрик Изпълнителният Комитет има 
съмнения, позвънете или пишете на Централния офис  на Международния Инер 
Уил. Осъвременена информация може да се намери на  IIW Website. 
 
АРХИВ 
Архивът трябва да се подрежда на всяка година, излишните документи, които няма 
да послужат за справка, се изхвърлят. Всичко, свързано с  историята, 
документацията и протоколите, трябва да се запази. При никакви обстоятелства 
протоколните книги не трябва да се изхвърлят или унищожават. 
 
Ако Дистриктът е получил въпроси, свързани с Конституцията  през годината, 
отговорите им трябва да се запазят за известно време, защото ако няма промени в 
Конституцията, те са полезна справка. 
 
Финансовите отчети трябва да се пазят 3 години, а ако има достатъчно място за 
съхранение – дори по-дълго. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЪБРАНИЯ 
Разбираемо е, че някои Дистрикти трябва да ангажират зала за събранията на 
Дистрикта известно време преди събитието. Преди запазването Чеърменът за 
съответната година трябва да се консултира относно подходяща дата за 
събранието. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД 
Дневният ред трябва да бъде подготвен съвместно с Чеърмена и трябва да бъде 
максимално подробен. За всеки гласуващ делегат трябва да се изпрати дневен ред 
до Клуба поне 14 дни преди Събранието. 
 
 
ПРОТОКОЛИ  
Протоколите трябва да бъдат ограничени до взетите решения или предприетите  
мерки. Не е необходимо да се записват дискусиите. Решенията се записват 
задължително с точно използваните думи и се записва името на  този, който е дал 
предложението и който го поддържа. Винаги проверявайте дали то е  формулирано 
със същите думи преди гласуването му. Протоколите, включително и тези от 
Годишните събрания, трябва да се изпратят до клубовете не по-късно от месец 
след провеждането на събранието. Протоколът не трябва да се забавя. Клубовете 
трябва да имат възможност да го разгледат преди следващото заседание на 
Дистрикт Комитета и ако е необходимо,  да го коментират. 
 
Шест копия на всички протоколите на Дистрикт Комитета трябва да се изпращат до 
Централния офис на IIW в рамките на 4 седмици след  провеждане на Дистрикт 
събранието. 
 
 
ПОМОЩНИК НА СЕКРЕТАРЯ (ПРОТОКОЛЧИК) 
Такива членове не са Офицери или служебни лица на Дистрикта, нито са членове 
на Дистрикт Комитета (освен ако не са назначени от избраните членове). Те нямат 
право на глас и не вземат участие в дискусиите.  
 
 
НОМИНАЦИОННИ ФОРМУЛЯРИ 
Технически коректно е те да бъдат подписани от този, който предлага и който 
подкрепя номинацията. 
Дисктрикт. Секретарят трябва да провери формулярите, за да потвърди, че всички 
номинирани членове отговарят на необходимата квалификация. Тя трябва да 
провери списъка с постовете, заемани от номинираните, за да го одобри и  провери 
присъствения дневник за тяхното участие в Дистрикт събранията. 
 
 
СМЯНА НА АДРЕС 
Моля,  уведомете Централния офис на IIW незабавно, ако има промяна на адреса 
на Клубния Секретар. Това е изключително важно. 
 
 
 
 



5. 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИСТРИКТ СЕКРЕТАРЯ 
 
1. Да съставя  Дневния ред съвместно с Чеърмена за заседанията на 

Изпълнителния Комитет и Дистрикт Комитета. Дневният  ред за Дистрикт 
Събранията трябва да се изпрати на Клубните Секретари – по един за всеки 
Клубен делегат (прилагаме копие). Дневният ред не трябва да се изпраща 
твърде рано, в противен случай може да се забрави. Той трябва да включва 
всички проблеми, които предстоят да бъдат обсъдени –  съобщение за 
предложения, а за изборите – за номинация на офицери. 

 
2. Да води протоколите на всички събрания (заседания). Те трябва да са подредени 

поотделно и последователно  в протоколната книга. 
 

3. Да придвижва веднага кореспонденцията, напомняйки на Чеърмена за всички 
писма, изискващи незабавен отговор – копия от цялата кореспонденция да 
бъде предавана на Чеърмена. 

 
4. Да напомня на Клубовете, че всички въпроси, засягащи Клубната политика, 

трябва да минават през Дистрикта. 
 
5. Да познава правилата. Когато се иска съвет от нея, да се консултира с 

Конституцията на Международния Инер Уил, Правилата на Дистрикта и Клуба. 
Наръчникът (The Handbook)  не е книга с правила, но  се чете заедно с 
Конституцията и Правилата. Стимулирайте всички членове да четат техните 
копия на комбинираната Книга (The Combined Book), а също така да правят 
справки с IIW Website за новини и информация. 

 
Ако е необходима помощ при интерпретацията на някое правило, не се 
колебайте да се свържете със Секретаря на Националния Управителен Съвет 
или Централата на IIW, които винаги ще Ви помогнат. 
 

6. Да познавате процедурата на събранията. От вас зависи всички предложения 
да бъдат правилно придвижени и подкрепени, а след това да бъдат проведени 
дискусии по същество. Предложението след това се прогласува, а резултатът 
записва, т. е. отхвърлени/приети. Помнете, че всички избори се провеждат с 
писмени бюлетини и само резултатът се обявява. Бюлетините трябва да бъдат 
унищожени след това. 

 
7.  Съветваме Дистрикт Секретаря да провери дали всички Клубове притежават 

необходимите материали за ръководене на Клуба – т.е. Книгата с правилата 
(The Rule Book), Международни ръководства, протоколи и т.н. 

 
8. Препоръчва се на Дистрикт Секретаря да поддържа тясна връзка с Чеърмена по 

Разширяването,  за да се актуализират всички нови Клубни данни, както и 
обновяване на указателите на  Клуба. Календарът за новите клубове трябва да 
се намества, там където вие, като секретар, сте променили дати за получаване 
или изпращане на информация. 

 
9. Номинационните формуляри за Дистрикт Изпълнителния Комитет трябва да 

бъдат изпратени на клубовете толкова рано, че да има достатъчно време да 



бъдат върнати до Вас не по-късно от 30 ноември – (вж. Календара). Приложете 
списък на Дистрикт позициите и опишете ясно квалификациите, необходими за 
номинираните. Ако има повече от една получена номинация, за която и да е 
позиция, списък с имената на номинираните, Клуба,  предишни Дистрикт 
постове, заемани (ако има такива) и годината, в която номинираната, е избрана 
от нейния клуб за делегат на Дистрикт Комитета, трябва да се изпрати до всички 
клубове преди 1 февруари за гласуване. Резултатът от това гласуване ще се 
съобщи на всички клубове много скоро, ако няма заседание на Дистрикт 
Комитета в близкото бъдеще. 
 
Избори. Напомнете на клубовете, които провеждат своето събрание в 
последните две седмици на месец март, че трябва да имат избори през 
февруари всяка година. Това ще позволи информацията за изборите да бъде 
изпратена навреме до секретаря на Националното ръководно тяло за 
включване в Националния указател (справочник), а/или да достигне до 
Международния Инер Уил за включване в техния указател. Определените дати 
за връщане трябва да са изписани ясно на техните формуляри, т.е 30 март и  
няма да се допускат по-късни включвания. Важно е Вие като Дистрикт Секретар  
да съблюдавате получаването на информацията. Формулярът от Асоциацията 
ще отиде директно до Клуба и ще се иска неговото  изпращане директно до 
Секретаря на Националния  Управителен съвет, когато е попълнен. 
 

10. Напомнете на Вашите клубове да уведомят Дистрикта за каквито и да било 
промени на име, адрес и т.н. на своите Офицери и Комитет и да информират 
Секретаря на Национално Управително Тяло за осъвременяване на  
информацията.   

 
11. Членове, включили се след 31 декември, всяка година плащат половината от 

членския внос към International Inner Wheel, Националното  Управително Тяло 
(НУТ) и Дистрикта. 

 
12. Дистрикт Комитетът е връзката между клубовете и Националното Управително 

Тяло. Член на Съвета (The Council Member) представя Дистрикта на 
съвещанията на Националния Съвет, който се провежда 2 или 3 пъти на година, 
и изготвя доклад (по разглежданите въпроси) за Съвещанията на Дистрикт 
Комитета. 

 
13. Винаги изпращайте съобщителни писма (circular letters), дневен ред и т.н. до 

клубовете, съобразени с техните Клубни събрания. Адресът на Секретаря 
трябва винаги да фигурира най-отгоре на кореспонденцията. 

 
14. Дистрикт протоколи –Те трябва да се разпространяват до всеки клуб, по едно 

копие на други Дистрикт Секретари в страната и по едно копие на Президента 
на Националното Управително Тяло, Вицепрезидента и Секретаря. Интересно 
е, че страни с Национално Управително Тяло (НУТ) не изпращат копия на 
техните Дистрикт протоколи до International Inner Wheel, а само протоколите на 
Националното ръководство. Всички Дистрикти без Национално Управително 
Тяло (National Governing Body) трябва да изпращат копия на всички протоколи 
на английски език до Централния офис на International Inner Wheel веднага след 
всяко събрание. 

 



15.   Покани. Когато каните Офицери на Национално Управително Тяло или други 
Дистрикти, моля изпращайте индивидуални покани. 

 
16. Премествания. Членове, които искат да носят отличителни знаци (service bars) 

на минали служби, трябва да ги носят върху значката на Клуба, в който са 
упражнявали тези длъжности, а да носят друга значка за клуба, в който са се 
прехвърлили. 

 
 
 
 
 
 

6. 
НАСОКИ ЗА ДИСТРИКТ КОВЧЕЖНИКА 
 
ФИНАНСОВА ГОДИНА: Финансовата трябва да се смята от  1 юли до  30 юни. 
 
БЮДЖЕТ: Бюджет трябва да се изготвя и ако е необходимо увеличение на 
таксите, това трябва  да се съобщи навреме на клубовете, за да се има  
предвид при определяне на членския внос  (Annual Subscription). 
 
Подсигурете достатъчни средства , за да се покрият общите текущи разходи. 
 
ПРИХОД И РАЗХОД:  Всички получени пари трябва веднага да се внесат в  
банка (should be banked) и да се издават квитанции (документи) при 
необходимост. 
Всички сметки за плащане трябва да се записват в протоколите и да бъдат 
оторизирани от Дистрикт Комитета, Секретаря и Ковчежника, когато се сметнат 
за разходи. Всички плащания да се правят с чек, подписан от двама от 
изброените -  Дистрикт Чеърмен, Секретар,  или Ковчежник. 
Всички основателни (legitimate) разходи, направени по Дистрикта, трябва да са 
посрещнати от фонда на Комитета. 
Водете ясен отчет на всички приходи и разходи. 
Изпращайте на Ковчежника на Националното Управително Тяло членския внос 
както за IIW, така и за НУТ. 
Формуляри за тях ще бъдат раздадени от Ковчежника на Националното 
Управително Тяло или от IIW. Сметки за  отличителни знаци, значки, т.н. и за 
публикации, освен Указатели и Дневници и за други парични събирания по 
молба на Националния Управителен Съвет или IIW, трябва да се плащат на 
съответното ръководство. 
Финансов отчет и Банково извлечение трябва де се представя на всяко 
заседание на Дистрикт Изпълнителния Комитет  и на Дистрикт Комитета.  
 
УКАЗАТЕЛИ И ДНЕВНИЦИ: Когато се поръчват IIW и Национални указатели, 
формулярът на ордера, придружен с  чек за стойността, се изпраща на 
Секретаря. 
 
НОВИ КЛУБОВЕ: Когато се сформира нов клуб, регистрационният формуляр 
трябва да се попълни и изпрати заедно с придружаващата го Регистрационна 
такса  (Caption Fee) на Ковчежника за регистрация в Централния Офис на  IIW. 



Това става на събранието, проведено непосредствено след тържественото 
събрание на клуба. Копие от пълния регистрационен формумляр трябва да се 
изпрати на Секретаря на Националното   Управително  Тяло за нейния архив. 
 
СРОКОВЕ:  
Членски внос за IIW и/или НУТ трябва да се изпратят до Ковчежника колкото се 
може по-скоро след 1 юли. Неспазване на сроковете ще доведе до недопускане 
на Клубове и Дистрикти до  гласуване на Конференции и Конвента. 
 
РАЗНИ: Когато се организира събитие, опитайте се да предвидите ценитe на 
ястията, таксата за зала, поканите за гостите, подаръците (ако има такива) за 
гост лектора и официалните лица, т.н. и да изчислите съответно разходите. 
Настоявайте за плащане при регистрация и не връщайте пари, освен  ако 
отмяната на куверт  е получена навреме, за да се намали общата бройка в 
ресторанта.  
Направете така, че всяко събитие да се изплаща само (да си възвърща  
разходите ). 
Когато един Клуб кани Президента на Националното Управително Тяло или 
негов представител  на мероприятия, Клубът трябва да поеме разходите й като 
на уважаван гост. 
 
 
 
 
 
 
ТАБЛИЦА  ЗА  ТАКСИ  И ЗАСТРАХОВКИ 
 
Дължими за: цяла година:                    половин година:  
     
    IIW     IIW 
   Национално Управ. Тяло     Нацонално Управ. Тяло 
    
   Застраховка   Застраховка....................  
   (ако се изисква) ............. (ако се изисква) 
 
   ОБЩО .....................  ОБЩО.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОВЧЕЖНИКА НА ДИСТРИКТА 
 
СТАТУТ 
Дистрикт Ковчежникът е офицер на Дистрикта. Тя е член на Изпълнителния 
Комитет на Дестрикта, на Дистрикт Комитета и на всички Дистрикт Комитети и 
има право на глас във всичките. 
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Дистрикт Ковчежникът е отговорен за  съблюдаването на всички финансови 
въпроси. Когато се дискутира някакъв финансов въпрос от Дистрикт Офицерите 
или Изпълнителния Комитет, нейното мнение се изисква. Тя е служебен (ex-
officio) член на всеки подкомитет, организиращ Дистрикт мероприятие и всички 
използвани пари трябва да са минават през сметката на Дистрикта. Тя трябва да 
е готова да даде финансов отчет на всяко Дистрикт Събрание. Тези задължения 
се отнасят също и за Клубния Ковчежник. 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Разпределянето на финансите е вътрешен въпрос в рамките на Конституцията. 
 
На заседанието, предхождащо Годишното Общо Събрание, Ковчежникът трябва 
да уведоми  дали ще се предлага увеличение на Дистрикт членския внос.  
 
Препоръчва се Клубният Ковчежник да е Делегат с право на глас към Дистрикт 
Комитета за една година по време на нейния срок на служба.  
 
Клубният годишен членски внос трябва да покрива всички разходи, необходими 
за управлението на клуба, и да не бъде увеличен заради дребни разходи за 
кафе-срещи, лотарии и т.н. 
 
Дистрикт Ковчежникът трябва  да наблегне на изискването  към Дистрикта и 
Всеки клуб за откриване на две напълно отделни сметки и банкови чекови 
книжки за  Основната  и за  Благотворителната сметка. Чековете може да се 
разписват предварително  по решение (осмотрение) на Дистрикт Чеърмена или 
Клубния Президент. Те не са валидни, когато носят само един подпис и може да 
се пазят от Дистрикт/Клубният Ковчежник до поискване. 
 
Всички регалии (скъпоценни символи) трябва да бъдат подходящо застраховани. 
   
БАНКОВИ СМЕТКИ – Всеки Дистрикт/Клуб трябва да има две банкови сметки, 
една Основна сметка за текущи ежедневни разходи на Дистрикта/Клуба и  втора 
– Благотворителна сметка, в която всички пари, събрани за благотворителност, 
трябва да се внасят.  
 
Отделни банкови сметки може да се поддържат, по желание, за пътни такси, 
бюлетини, събрания и т.н., но напълно е допустимо тези разходи да се 
направляват чрез Дистрикт /Клубната основна сметка.  
Всички чекове, изпратени до Дистрикта или Клуба, трябва да се внасят в банката 
веднага. 
 



Банково извлечение  за всяка сметка както на Дистрикт, така и на Клубно ниво 
трябва да се получава в края на всеки месец. Дистрикт/Клубеният Ковчежник 
трябва да съгласува всяка касова книга с  нейното банково извлечение всеки 
месец. 
 
ОСНОВНА  СМЕТКА 
Тази сметка се използва на Дистрикт и Клубно ниво за всички пари, необходими 
за общото функциониране на Дистрикта/Клуба. 
 
Дистриктите/Клубовете не трябва да държат голям резерв в Основната сметка. 
Трябва да има само достатъчно пари за работата им само за една година. 
 
Основният приход за Основната сметка  се състои от Дистрикт/Клубния членски 
внос (Capitation Fees). Той трябва да бъде изчислен така, че да покрива разходи 
по дейността на Дистрикта/Клуба.  Дистриктното Тържествено (Rally)/ Клубното  
Тържествено Чартиране и други специални  случаи трябва да са изчислени така, 
че да остава минимален излишък, който след това се внася в Общата сметка.  
 
Фонд за списания/бюлетини. Когато Дистриктът прави отделни разходи за 
Списание/Бюлетин, тези пари трябва да се държат в Основната сметка, но 
трябва да се водят в отделни аналитични колони (analysis columns). 
 
Фонд за пътни такси. Когато Дистрикта създава фонд за пътни такси, за да се 
изплащат пътните разходи на делегатите с право на глас за заседания на 
Дистрик Комитета и Годишното Събрание на Дистрикта (в някои Дистрикти) 
разходите на Офицери и служебни лица, посещаващи Дистрикт Асамблеята, 
този фонд трябва да се покаже отделно в годишните отчети, макар че той може 
да се води като част от сметката на Основния банков фонд. Отбележете, че 
парите, събрани специално за изплащането на пътните разходи, както са 
изписани по-горе, не трябва да се използват за други цели. 
 
 
БЛАГОТВОРИТЕЛНА  СМЕТКА 
Тази сметка може да се нарече  или Благотворителна, или Милосърдна, тъй като 
термините са синоними. Винаги  съблюдавайте както Държавните, така и местни  
правила за благотворителност. 
 
Дистрикт/Клубната благотворителна сметка трябва да се води като напълно 
отделна сметка, със своя собствена банкова сметка, чекова книжка, касова книга 
и аналитична счетоводна сметка. 
 
Благотворителните дарения трябва да дойдат от Фонда на Клубната 
благотворителност, създаден чрез специални дейности и усилия, а не от 
събрани пари от членовете на клуба. 
 
Всички благотворителни дарения трябва да са направени с чек и да се получат 
от Дистрикт/Клубната Благотворителна сметка. Дистрикт/Клубната Основна 
сметка никога не трябва да се използва, когато се правят благотворителни 
дарения, освен ако дарение е направено от Дистрикт/Клуб в памет на починал 
член. 
 



Всички пари, събрани за благотворителни цели, трябва да се внесат в сметката 
на Дистрикта/Клуба. След удържането на законните такси при набирането на 
такива пари, те трябва да се разпределят  съответно на получателите  колкото 
може по-скоро. Когато се изпращат пари като благотворителност, 
придружаващото писмо трябва ясно да заяви дали благотворителността може да 
се използва по преценка на получателите, или дали тя трябва да се използва с 
конкретна цел. 
  
Ако Дистрикт Чеърменът би желал подкрепа за специфична благотворителност 
по време на нейното ръководство, това трябва да се обсъди и одобри от 
Изпълнителния Комитет на Дистрикта. Всички дарения за тази 
благотворителност трябва или да се изпратят директно до получателите на 
самата благотворителност, или до един от местните им клонове, или до Дистрикт 
Ковчежника, придружени с писмо, в което е заявено, че приложеното дарение е 
за  благотворителността на годината на Дистрикт Чеърмена. В края на годината 
Дистрикт Ковчежникът ще издаде чек, който ще се изплати за 
благотворителността, обединявайки всички получени дарения. Този чек трябва 
да бъде изпратен или от Дистрикт Чеърмена  или от Дистрикт Ковчежника.  
  
  
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС И ОТЧЕТ 
Дистрикт отчетите трябва да се преглеждат от квалифициран Одитор и 
Дистрикт Ковчежникът трябва да е готов с финансовите отчети за предаване 
колкото се може по-скоро след 30 юни. Щом финансовите документи са 
прегледани от одитора, копия  трябва да се изпратят до всички Клубове и 
настоящият Дистрикт Ковчежник трябва да ги представи на следващото 
заседание на Дистрикт Комитета за обсъждане и приемане. Отчетите са 
официално представени, подкрепени и приети на следващото Годишно общо 
събрание на Дистрикта. Копия се изпращат до клубовете и в същото време едно 
копие на отчетите трябва да се изпрати на Централния Офис на IIW. 
 
КЛУБНИТЕ ОТЧЕТИ трябва да се заверят от независимо лице  (Одитор, 
Директор на банка), което не е член на клуба и  Клубният  Ковчежник трябва да 
има всички финансови отчети готови за предаване на този експерт, колкото е 
възможно по-скоро след 30 юни  всяка година. Веднага щом отчетите са 
изготвени, копия трябва да се изпратят до всички членове и настоящия Клубен 
Ковчежник да ги представи на следващото Клубно събрание за дискусия и 
одобрение.  Отчетите са официално представени, подкрепени и приети на 
следващото Годишно общо събрание на Клуба. Копия се изпращат до членовете 
на клуба и и в същото време едно копие на Клубния отчет трябва да се 
изпрати до Дисктрикт Ковчежника. 
 
Ако Ковчежникът (Клубен или Дисткрикт) е сменен, представянето на Баланса и 
Годишния финансов Отчет се прави от Ковчежника, изпълняващ  длъжността в 
момента, а не от предходния. Отчетът трябва да бъде подписан както от 
изпълняващия длъжността  Ковчежник, така и от Дистрикт Чеърмена. 
 
Нови членове, присъединили се към клуба между 1 юли и 31 декември, плащат 
пълна такса. Тези, които се включват между 1 януари и 30 декември, плащат 
половин  Регистрационна такса. (Capitation Fees). 



Регистрационната такса трябва дя се изпрати на Централния Офис колкото се 
може по-рано в годината  на Инер Уил. 
 
 
РАЗШИРЕНИЕ   
Дистрикт Ковчежникът  трябва да даде подробности на Организатора по 
Разширението за Регистрационната такса и пощенските допълнителни разноски, 
платими към Централата на Инер Уил и Дистрикта (Capitation Fee и Fare Pools)  
от  членовете, за да даде възможност на Новия Клуб да приеме финансовия 
ангажимент, преди да фиксира годишната такса. 
 
Много е важно Дистрикт Ковчежникът да посети новосформирания клуб 
възможно най-скоро. При това посещение Клубните финанси трябва да се 
обсъдят много внимателно и да се дадат насоки за определяне на Годишния 
членски внос  (Capitation Fee) на съответно ниво. Дистрикт Ковчежникът също 
помага на новия клуб в обсъждане  подготовката за Церемонията по връчване на 
Хартата. Важно е стойността на кувертите да покрие всички възникнали разходи.  
 
 
 
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 
 
Когато един член се премества от един клуб в друг, споразумение между 
клубовете трябва да има относно Годишния членски внос (Capitation Fees.) 
 
      
СРОК НА СЛУЖБА 
 
Когато наближи краят на службата, Дистрикт/Клубния Ковчежник трябва да 
направи пълно описание на сметките за своя приемник, да ѝ връчи всички 
документи навреме за Дистрикт Събранието и да бъде в помощ при 
необходимост. 
 

 

 

8. 
ДИСТРИКТ РЕДАКТОР 
 
СТАТУТ 
Дистрикт Редакторът е Офицер на Дистрикта и член на Изпълнителния Комитет 
на Дистрикта и Дистрикт Комитета с право на глас във всеки от тях. 
 
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Дистрикт Редакторът е отговорен за изготвянето на Бюлетин или списание. 
Броят на изданията всяка година се решава от всеки Дистрикт. 
Редакторът на Дистрикта трябва да определи изисквания за Клубните 
Кореспонденти  на заседание на сектора по време на  Общото Събрание. 
Дистрикт Редакторът е отговорен за верността на всички титли, отличия, 
инициали и др., които се появяват в списанието. Грешките в изпратените 
материали: граматични, правописни, пунктуационни трябва да бъдат коригирани. 



 
Много Дистрикти  използват Уеб Дизайнер, за да следят новини и получават 
последна  информация на Националния и Международния Инер Уил Website 
.Ако Дистрикт Редакторът не може да се справи с тази отговорност, трябва да 
кооптира член на Инер Уил,  желаещ  да  сътрудничи. 
 
АВТОРСКИ ПРАВО 
Ако снимка, рисунка, офорт или каквато и да е друга картина трябва да се 
използва в списанието, информационния бюлетин (Newsletter) или друга 
публикация, Редакторът е този, който издирва художника, печатаря или 
собственика на авторското право, за да получи разрешение за използването му. 
Изказване на благодарност не бива да се пропуска в изданието. 
 
Термините Почетно астивно членство  и почетно членство (Honoured Active 
and Honorary members) трябва да се използват внимателно. 
 
Парични суми не трябва да се насочват към Дистрикт списанието, тъй като това 
предизвиква неудобни отношения между клубовете. 
 
КЛУБНИ  КОРЕСПОНДЕНТИ  
Дистрикт Редакторът трябва да дава информационни листовки, съдържащи 
крайни срокове за изготвяне на изданието. На отсъстващите от заседанието на 
групата трябва да се изпрати копие. 
 
Клубните доклади до Редактора трябва да се изпратят до крайната фиксирана 
дата.  
 
Клубните Кореспонденти трябва да изпратят доклади за дейността  и 
мероприятията на Инер Уил до местната преса и да се опитат да популяризират 
нейната дейност. За това биха могли да поискат някаква финансова помощ. 
 
 
 
9. 
ОРГАНИЗАТОР  МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ДИСТРИКТА /ЧЕЪРМЕН/ 
 
Международни връзки е правилното заглавие и трябва да се използва през 
цялото време. Целта и функциите на установяване на международните 
отношения е да се създаде разбиране  на нуждите и надеждите на хората от 
целия свят, давайки приятелство  и сътрудничество по всички начини и  така 
създавайки взаимни чувства на доброжелателство. 
 
СТАТУТ 
Дистрикт Организаторът по международни връзки е служебно лице на Дистрикта, 
член на Изпълнителния Комитет и Дистрикт Комитета и има право на глас във 
всеки един. Тя трябва да докладва пред тях намеренията и дейностите на своя 
Комитет. 
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Заедно с Дистрикт Комитета по международни връзки, Организаторът води и 
стимулира Международната дейност в Дистрикта и помага на Клубовете чрез 



техния Организатор международни връзки да търсят пътища за чуждестранно 
сътрудничество. Чеърменът по Международните връзки може да посети и да 
говори пред някой Клуб, ако е поканена да направи това. Покриването на 
пътните разноски е вътрешен проблем на всеки Дистрикт. 
 DISO Чеърменът трябва да води внимателно архив, който се предава на нейния 
приемник.  
 
Чеърменът - Международни връзки трябва да съдейства на Клубовете да 
подкрепят Международния проект за деца “HAPPIER FUTURES”. Всеки клуб 
може да избере начина, по който да подкрепи този проект. Тя може също да 
влезе в IIW website, за да проследи проектите, предприети по целия свят. 
 
 
10. 
ОРГАНИЗАТОР ПО РАЗШИРЕНИЕТО НА ДИСТРИКТА /ЧЕЪРМЕН/ 
 
СТАТУТ 
Чеърменът - Организатор по Разширението е служебно лице на Дистрикта. Тя е 
член на Изпълнителния Комитет и Дистрикт Комитета и има право на глас във 
всеки от тях. 
 
Организаторът по Разширението трябва да познава напълно Конституцията, 
историята и целите на Инер Уил, а също така и вътрешните правила и наредби 
на Националното Управително Тяло (ако съществува такова), Правилата на 
Дистрикта и Клуба и да е запознат с ръководството, което предлага Наръчника 
(The Handbook). 
 
Тя трябва да е запозната с регистрационните такси и членския внос към IIW  и 
Дистрикта, пощенските допълнителни разноски и пътни такси. (IIW and District 
Capitation Fees and Fares Pool). Тя трябва да е запозната с всички публикации, 
издадени за новите клубове от Централата на Инер Уил, и да се обръща към тях 
за получаване на литература, необходима за ръководството на клубовете.  
Организаторът по Разширението трябва да поддържа и осъвременява 
документацията. Необходимо е копията от цялата кореспонденция да се 
подреждат, заедно с отговорите. Този архив се предава на следващия 
организатор/Чеърмен за справка. 
Ако Организаторът по Разширението се сменя в периода между формирането на 
един клуб и връчването на Хартата, хубаво е излизащият Организатор да покани 
приемничката си на тържеството на новосформирания клуб, осъществявайки 
приемственост по този начин. Това е само предложение, а Дистриктът взема 
решения по въпроса. 
 
 
 
ДОКЛАДИ 
Докладите до Дистрикт Изпълнителния Комитет и Дистрикт Комитета трябва да 
бъдат изчерпателни. Те трябва да имат информация  за подходите към  всеки 
нов член или към Ротари клубовете, относно разширяването,  и за това  дали 
дейността им е била успешна. 
 
 



11.  
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИСТРИКТ ЧЕЪРМЕНА ПО РАЗШИРЕНИЕТО ИЛИ 
ОРГАНИЗАТОРА 
 
Организаторът /Чеърмен/ по разширението трябва да се опита да сформира 
нови клубове, а също така да помага на клубовете, които изпитват трудности и 
са застрашени от разформиране. Тя трябва да поощрява съществуващите 
клубове да приемат нови членове и от трите категории. 
 
Сформиране на Нови Клубове: 
Един нов клуб може да бъде сформиран и спонсориран от Клуб на Инер Уил, 
Ротари Клуб или от Служебно лице на Дистрикта. Дистрикт Организаторът по 
разширението трябва да се включи, обяснявайки целите на Инер Уил и 
функциите на Клубовете и Дистриктите. Ако не съществува Дистрикт, тогава 
спонсориращият Инер Уил Клуб трябва да поеме отговорността и той да 
информира IIW за изграждането на новия клуб. Когато се появи интерес за 
създаване на клуб, Организаторът по разширението  трябва да се опита да 
планира среща, за да говори с дамите. Там, където има новосъздаден Ротари 
Клуб, важно е  всички съпруги на Ротарианците да бъдат поканени за членове на 
бъдещия Инер Уил клуб. 
 
Всеки член на Инер Уил е потенциален сътрудник по разширяването и винаги 
трябва да търси  дами, които напълно подкрепят целите на Инер Уил и споделят 
ценностите й. Нови клубове могат да се сформират от следните  три категории 
или комбинация от трите:   
 
а) Жени, роднини на Ротарианци/бивши Ротарианци 
б) Жени,  роднини на Инер Уил членове/бивши Инер Уил членове  
в) Жени, поканени да се присъединят при условие, че болшинството от Клубните 
членове е съгласно с тяхното приемане. 
 
Обърнете внимание на това, че и трите категории имат еднаква важност. 
 
Организаторът по разширението трябва да се срещне с потенциални членове от 
тези три категории веднага щом се е появил интерес към клуба. Тези срещи 
трябва да обхващат разговори, даващи най-обща информация за организацията 
на Инер Уил. 
 
а. Срещите на клуба се състоят веднаж месечно и не се изисква задължителна 
посещаемост. 
 
б. Събранията може да се провеждат по всяко време и място, удобно за 
членовете. 
 
в.  Обсъждане на Целите на Инер Уил.  
 
г. Създаване на приятелство,  както и  личния принос в Служба на Обществото. 
 
д. Инер Уил не е служебен клуб, нито организация за набиране на средства; 
приносът е личен. 
 



е.Наблягане на  Международния аспект на Инер Уил. 
 
ж. Членският внос трябва да се обсъди, какво представлява  и това, че всеки 
Инер Уил член трябва го заплаща. 
 
Ако се е взело решение за сформиране на клуб, срещата може да се превърне в 
първо събрание и да се направи протокол. Препоръчва се на тази среща да се 
изберат само Президентът, Вицепрезидентът, Секретарят и Ковчежникът – 
изборът на Комитет да се остави за следващото събрание. Половината членове 
на  Комитета ще бъдат избрани за 2 години, а останалите – за 1 година, за да се 
осъществи приемственост. При второто събрание трябва да се вземе решение 
къде и кога ще се среща клубът, какъв ще бъде Клубният членския внос, макар 
че още  на първото събрание могат да се вземат такива решения. Това забавяне  
позволява по-добро обмисляне на  приетите решения.  
 
Клубният членски внос трябва да бъде такъв, че след превеждане на годишния 
членски внос към IIW и Дистрикта (Capitation Fees) да остават пари за дейността 
на клуба. Важно е  да се закупят материали като книга за протоколите и др. В 
тази първа година се препоръчва месечният членския внос да бъде по-голям от 
очакваните разходи, отколкото да се увеличава след това. 
 
След провеждането на организационното събрание Организаторът по 
Разширението трябва да уведоми Дистрикт Секретаря и Чеърмена,  за да 
присъстват на следващата среща на клуба. 
 
На това събрание Организаторът по Разширението помага на Президента във 
вземането на решения. На това събрание формулярите за членство се попълват 
и предават  на Дистрикт Секретаря заедно с Регистрационната Такса към IIW. 
Клубът е регистриран само когато Центърът на IIW получи тази такса.   
 
Членовете, присъединили се към новия Клуб до Тържеството за връчване на 
Хартата, са основоположниците на Клуба. 
 
На Вашия Клуб са дадени материали за Клубно разширяване и трябва да се 
раздават копия с тяхното съдържание. В никакъв случай не се раздава 
оригиналният  комплект – той трябва да се пази в Дистрикта и винаги да се 
ползва, когато е небходимо. 
 
 
 
 
 
12.  
ПРОТОКОЛ 
 Много често към International Inner Wheel  са задавани въпроси относно 
протокола при официални събития. Следните установени   ръководни принципи 
може да се ползват. 
 
ТЪРЖЕСТВА НА ДИСТРИКТА 
При мероприятия на Дистрикта (т.е. предаване на огърлицата или Дистрикт 
Събрания)  редът на представяне е както следва:    



 
Национално  Управително  Тяло  
 
Служебни лица на Националното  Управително  Тяло  
 
Членове на Дистрикт Изпълнителния Комитет 
 
Офицери на Асоциацията 
 
Чеърмени и Офицери – гости от други Дистрикти 
 
Паст Президент на  НУТ и Паст Дистрикт Чеърмен 
 
Други гости – по преценка на Чеърмена 
 
Като официален гост, Президентът на Националното  Управително Тяло винаги 
стои от дясната страна на Чеърмена. 
По-лесно е за всички, ако Чеърменът представи членовете на официалното 
тържество,  започвайки с тези, седящи от дясната й страна, след това тези от 
лявата. 
 
 
КЛУБНИ ТЪРЖЕСТВА: 
 
При Клубните тържества редът за представяне е следният: 
 
Дистрикт Чеърмен /само при нейното официално посещение/ 
Президентът на Националното  Управително  Тяло/ Асоциацията 
Клубните офицери на Изпълнителния Комитет 
 
Дистрикт Офицери 
 
Други гости по преценка на Президента 
 
Когато Чеърменът е поканен официално – не трябва да заплаща 
 
Президентът на НУТ/Асоциация може да бъде поканен по желание на Клуба; в 
този случай тя не трябва да  плаща. 
 
 
 
ТЪРЖЕСТВЕСТВА ПРИ ЧАРТИРАНЕ 
Програмата за Тържественото Чартиране се организира от Дистрикт Чеърмена в 
консултация с Клубните офицери. 
 
Дистрикт Чеърменът ръководи тържеството до връчването на Хартата и 
официалното въвеждане в длъжност на Новия Президент. След това  той поема 
председателството. 
 
Въпросът с гостите се решава от Клуба. Често местните официални лица като 
Кмет, Президент на Графство и др. може да са поканени. 



 
Редът на представяне  е  както следва ( или според протокола на съответната 
страна). 
 
Президентът на Националното Управително Тяло/Асоциация или неговият 
представител. 
Кмет или Президент на Графство или неговият заместник 
Президентът, връчващ Хартата 
Ротари Президент (ако съществува) 
Офицери на Националното Управително Тяло/ Асоциация 
Офицери от Дистрикта-домакин  
Офицери от други Дистрикти 
 
Ако присъства Дистрикт Говернюр, специално представяне трябва да се 
направи. Ако той е Официален гост, ще бъде представен преди гостите – 
Чеърмени. Признавайки факта, че в някои случаи Ротарианците са 
първопричината за членството ни в Инер Уил, трябва да се включи тост за 
„Гостите”. Тостът не трябва да бъде за Rotary International. 
Приветствие за „Добре дошли” в Инер Уил се произнася от Президента на 
Националното  Управително Тяло или негов представител. 
 
МЕЖДУНАРОДЕН  ПРЕЗИДЕНТ: 
Като ръководител на нашата организация, Президентът на IIW има предимство 
пред всички Инер Уил Офицери на всички случаи и винаги се обръща първо към 
председателя на събранието. 
 
Всички разходи на Президента на IIW при посещене на страни и/или Дистрикти 
се поемат съответно от страната или Дистрикта. 
 
ПРЕЗИДЕНТ  НА  НАЦИОНАЛНОТО  УПРАВИТЕЛНО  ТЯЛО/АСОЦИАЦИЯ 
Като глава на Националното Управително Тяло, Президентът има предимство 
пред всички Инер Уил Офицери с изключение на Дистрикт Чеърмена на Клубно 
ниво при нейното официално посещение. 
 
 
ТОСТ  ЗА  INTERNATIONAL INNER WHEEL 
Тост за  IIW може да бъде даден със или без отговор. 
 
Ако е с отговор, тостът може да бъде произнесен от всеки член, но трябва да се 
направи от  Инер Уил Офицера с  най-висок ранг. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: При всички тържества, първото обръщение е към Председателя на 
събранието. Официалният гост винаги сяда от дясната страна на Чеърмена или 
Президента и е представен, както е обяснено по-горе. 
 
ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ 
Клубовете не трябва да имат гост-лектор, когато  Дистрикт Чеърменът прави 
официалното си посещение. Чеърменът се приема за  официален гост. 
 



Когато Президентът на  Националното Управително Тяло/Асоциация е поканен 
да присъства на тържество, тя е Официален Гост на Клуба или Дистрикта – 
Клубните Секретари трябва да са информирани за това събитие. 
 
Офицерите на  Националното Управително Тяло/Асоциация трябва да бъдат 
поканени индивидуално, ако Клубът или Дистриктът желае те да посетят 
събитието. Те може да нямат възможност винаги да посещават редовните 
събрания на техния Клуб и може да не са разбрали за поканите, изпратени до 
клуба. 
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13. 
ДИСТРИКТ....................ЗАСЕДАНИЕ/СЪБРАНИЕ НА КОМИТЕТА на  IW 
Дистрикт...........Събранието ще бъде проведено  на (дата).......... 
В (време).............на(място)..................... 
 
 
ДНЕВЕН  РЕД - 1 
 
Чеърменът открива заседанието- 
(Добре дошли) 
 
Извинения: 
Протокол от последното заседание: 
Протоколът от предишното Дистрикт заседание, проведено (място)........... 
След като е бил разпространен, се смята за прочетен. 
 
Делова работа: 
 
Кореспонденция: 
Получени писма 
Изпратени писма 
 
Повдигане на въпроси: 
Доклади: Чеърмен 
  Секретар 
  Ковчежник 
  Член на Съвет 
Организатор по разширението 
Организатор международни връзки 
Редактор 
 
Други въпроси: 
Дата на следващо заседание: 
 
NF Jan. 2013 



14. 
  
 ДИСТРИКТ..........СЪБРАНИЕ /ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА  на Инер Уил 
 
     
 
 ДНЕВЕН  РЕД – 2 
 

1. ПРИВЕТСТВИЕ ЗА „Добре дошли” от Дистрикт Чеърмена 
 

2. ИЗВИНЕНИЯ:  прочетени от Секретаря 
 

3. ПРОТОКОЛ ОТ ПРЕДИШНО ЗАСЕДАНИЕ за одобрение 
 
Предложения.............Подкрепени  от......... 
      (За............   Против......) 
 
  Подписан от Чеърмена – след като е приет от Клубните делегати. 
 

4. ВЪЗНИКНАЛИ  ВЪПРОСИ (от предишния протокол)  
 

5. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 
 
А) Делови проблеми, възникнали от кореспонденцията 
 

6. ДОКЛАДИ: 
а)  Ковчежник 
б)  Организатор международни връзки 
в)  Редактор 
г)   Чеърмен по Международните връзки 
д)  Организатор по разширението 
 

7. ДРУГИ   ВЪПРОСИ: 
 
Определяне на дата за следващо Събрание................................. 
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15. 
 
ДИСТРИКТ...........НОМИНАЦИОННИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ДИСТРИКТ КОМИТЕТ НА  
IW 
 
Номинациите  трябва да бъдат получени от Дистрикт Секретаря не по-късно от 
30 ноември. Допълнителни формуляри могат да се получат от Дистрикт 
Секретаря. 
 



 
Инер Уил Клуб  на......................................... 
 
Номинира....................................................... 
 
За позиция на................................................. 
 
Предложен от................................................ 
 
Подкрепен  от............................................... 
 
Предходни длъжности/позиции, изпълнявани в Клуба и Дистрикта 
................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 
Подписан от............................................................номинирания кандидат  
..................................................................................Клубния  Президент 
...................................................................................Клубния Секретар 
 
Номинираните трябва да дадат точни данни: (Ако е необходимо, поправете ги в 
Указателя) 
 
.Фамилно име......................... Други имена.................................. 
 
Пълен адрес.................................................................................... 
 
............................................................................................................ 
. 
Пощенски Код........................................тел. №................................ 
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16. 
 
НАСОКИ  ЗА  ВРЪЧВАНЕ НА ХАРТАТА   НА   ДИСТРИКТ  КЛУБОВЕ 
 
Дистрикт Чеърменът  ръководи тържеството. 
 
Призив за тишина 
 
Молитва 
 
Проверка на присъстващите 



 
Извинения и Поздравления 
 
Тост за всички 
 
Представяне на Почетните и Официалните гости 
 
Приветствие с „Добри дошли” в града или Дистрикта 
 
Представяне на Новия Клуб на Дистрикт Чеърмена от Организатора по 
разширението 
 
Официално приемане на всеки член от Дистрикт Чеърмена  и даване на 
значките. 
 
Връчване на огърлицата на Новия Президент 
 
Новият Президент продължава тържеството: 
Послание от Президента на IIW, предадено от Националния Представител, ако 
има такъв, или избрания от Президента на IIW Представител. 
 
Приветствие за „Добре дошли”  в Националното Управително Тяло /Асоциация 
(когато съществува такова) от Президента. 
 
Отговор от Клубния Президент 
 
Тост за спонсориращия Клуб 
 
Отговор 
 
Тост за гостите 
 
Отговор 
 
Признателност за подаръците 
 
Благодарности 
 
Закриване 
 
 
НА ВСИЧКИ  ТЪРЖЕСТВА  ЗА   ВРЪЧВАНЕ НА  ХАРТАТА  ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ДАДЕН ТОСТ ЗА  INTERNATIONAL  INNER  WHEEL 
 


