
ПРАВИЛА 

За работа на Дистрикт 248 България съгласно Конституцията на IIW 

и Стандартните правила за работа на Дистрикт без Национално 

управително тяло 
 

Дистрикт 248 България включва всички IW Клубове на територията на 
Република България.  
 

ДЕЙНОСТИ:  
Дистрикт 248 се ръководи от Дистрикт Kомитета/ДК/. ДК включва: 
членовете на Изпълнителния Комитет/ИК/ на Дистрикта и Делегатите с 
право на глас, по двама от всеки Клуб. Право на глас имат само Клубовете, 
които са заплатили членския си внос.  
 
Дистрикт Kомитетът провежда три годишни срещи:  
Есенна годишна среща (септември) – Семинар-обучение на новоизбраните 
Бордове на Клубовете и представяне от Чеърмена на Дистрикта на 
програмата за новата година на Inner Wheel, както и график с 
мероприятията на Дистрикта и всички Клубове.  
Изборна конференция /Общо събрание-ОС/ за нов ИК на Дистрикт 248 
България (март). 
Годишна лятна среща (юни) – Общо събрание, на което Чеърмена прави 
своя отчет за изтеклата IW година, приема се финансовият отчет на 
Kовчежника на Дистрикта и се извършва церемонията по смяна на 
огърлицата-така се осигурява приемствеността между новия и стария ИК 
на Дистрикта 
 
Международния ден на ИУ се отбелязва по Клубове и 
райони./пр4/2017г.гр.Балчик/ 
 
Насрочването на извънредна среща на Дистрикт Комитета може да се 
осъществи по желание най-малко на 50% от клубовете. Темата/те/ които 
ще се обсъждат и предложенията за дневен ред трябва да се изпратят на 
Секретаря на Дистрикта  поне  30 дни преди датата на тази среща, за да 
достигне до всички Клубове (Допълнение 1).  
 
Изборите за нов ИК на Дистрикта се извършват до 31 март. Те могат да се 
проведат на насрочено специално за целта ОС на ДК или чрез гласуване по 
пощата /виж Конституция 2015/. Датата на изборната конференция се 
определя от ИК на Дистрикта. Решението за начина на провеждане на 



изборите се взема от ДК на есенната годишна среща. Кворумът на 
Дистрикт комитета е 50%. 
  
Дейностите на Дистрикта се осъществяват от Изпълнителния Комитет на 
Дистрикта. 
ИК на  Дистрикт 248 България се състои от 10 членове:  
 
1. Чеърмен  
2. Предходен Чеърмен  
3. Един Вице Чеърмен /протокол4/2017 гр.Балчик/ 
4. Секретар  
5. Ковчежник  
6. Организатор международни връзки  
7. Организатор връзки между клубовете  
8. Организатор по разширението  
9. Редактор  
10.Уебмастер /протокол4/2017 гр.Балчик/ 
 
Организаторите имат право да формират Комитети, като сами си изберат 
членовете /регламентирани като брой-не повече от 4/. 
Квалификационните критерии остават непроменени, както и вземането на 
съгласие./пр.4/2016г гр.Копривщица/ 
 
Промени в броя на членовете, формиране на комисии, промени в 
номенклатурата на длъжностите в ИК на Дистрикта може да се правят 
само по предложение на ИК или Клубовете, с решение на ДК, внесени за  
обсъждане и гласувани по съответния ред според Стандартните правила за 
работа на Дистрикт без Национално управително тяло на ОС. 
Внесените предложения се разглеждат от специално създадена за целта 
Комисия от 5 члена, която проверява тяхната целесъобразност и липса на 
противоречия с Конституцията на ИИУ, съставя протокол за тяхната 
допустимост до гласуване, след което предложенията могат да се включат 
в дневния ред на ОС. /пр.4/2016г гр.Копривщица/ 
Всички членове на ИК на Дистрикта се избират ежегодно, с изключение на 
Предходния Чеърмен, който е член по право.  
ИК на Дистрикта и всички Клубове могат да номинират членове за всеки 
пост, от своя или друг Клуб, ако лицето отговаря на квалификационните 
критерии и е взето съгласието му за съответната номинация. 
Номинациите се изпращат до Секретаря на Дистрикта, не по-късно от 5 
февруари. Всяка номинация трябва да съдържа и кратко описание на 



номинирания кандидат. Чеърмена назначава комисия, която да разгледа 
номинациите и прецени дали отговарят на квалификационните критерии. 
Секретарят изготвя списък с номинациите за всеки пост и ги изпраща на 
секретарите на Клубовете не по-късно от 15 февруари.  
(Задълженията на членовете на ДК на Дистрикта са указани в Стандартните 
правила за работа на Дистрикт без Национално управително тяло и в 
Насоките).  
 
Финансовата година на Дистрикта е от 1 юли до 30 юни.  
Всеки Клуб заплаща членския си внос за Дистрикта до 31 октомври. 
Размера му се определя с решение на ДК. Промяна в размера на членския 
внос може да се прави по предложение на ИК или Клубовете, внесено за 
обсъждане по установения ред на годишна среща на ДК. Решението се 
взима с 2/3 мнозинство. Всички разходи по дейността на Дистрикта се 
поемат от финансите на Дистрикт комитета.  
 
Всеки ИК има право да приема свой бюджет в рамките на средствата, 
събрани в годината, в която ръководи Дистрикта, съгласно 
параметрите на приетите финансови правила. На отчетната 
конференция се представя финансовия отчет от Ковчежника.  
 
Размерът на членския внос за клубовете, встъпителния членски внос за 
нови клубни членове и други такси, се определят с индивидуално решение 
от всеки Клуб. Начина на изразходване на средствата от членски внос по 
Клубове се решава от самите Клубове.  
Таксата за участие в годишните срещи на Дистрикта (клубна и/или 
индивидуална) се определя от ДК след гласуване с определяне на срок за 
давност.  
Финансите на Дистрикта се одитират ежегодно.  
 
Допълнение 1  
Всички предложения, касаещи дейностите, финансите или всеки друг 
аспект на работата на Дистрикта, които изискват решение на ДК, се 
изпращат в писмена форма до Секретаря на Дистрикта поне 45 дни преди 
провеждането на годишната среща на Дистрикт Комитета. Секретарят 
изпраща тези предложения до всички Клубове, за да се запознаят с тях и 
оформят своето становище. Предложението за гласуване се вписва в 
дневния ред на срещата. На годишните срещи на ДК се обсъждат и 
гласуват само предложения, внесени по установения ред.  



Не се приемат за обсъждане и гласуване нови теми, невключени в дневния 
ред, защото делегатите с право на глас нямат становището на клубовете 
си. Тъй като гласуването е тайно само при избор на нов ИК, а във всички 
останали случаи е явно, за всички останали въпроси извън избори може се 
прилага и друга форма на взимане на решения от ДК, когато това е 
необходимо. При възникване на въпрос за решаване от ДК, 
предложението се изпраща до Секретарите на всички Клубове, те вземат 
решение и Членовете на ДК /ИК +Делегати/ гласуват по електронен път с 
имейл, като предварително е определена дата за краен срок на 
гласуването. Секретарят принтира получените имейли и ги съхранява в 
документацията. Решението влиза в сила веднага, като за резултата се 
уведомяват всички Клубове, и се препотвърждава на следващата редовна 
годишна среща. 
 
ИК 2017/2018 
Чеърмен Живка Стоянова 
                                                                                                


