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Актуализирани 01.07.2017г. 

 

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

НА БОРДА НА ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ 

 
 

1. Финансовата година на IIW - Дистрикт 248 започва на 1 юли и завършва на 30 

юни. 

 

2. Членският внос към International Inner Wheel и Дистрикта да се превежда по 

банковата сметка на ковчежника ежегодно в срок до  30 септември  като в платежния 

документ - нареждане или вносна бележка изрично да е упоменато за колко члена се 

отнася. 

 

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. 

 

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 ИК за размера на сумата. 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.  

 

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 IIW 

 

 При чартиране на нов клуб - подарък до 300лв.-включващ знаме и 

огърлица ; 

 

 При юбилей на клуб - 5, 10, 15  и  т.н. години - подарък до 100лв. ; 

 

 За годишнина на клуб - подарък или цветя до 50  лв. 
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 Разходи за букет цветя - до 50  лв. ; 

 

 Подарък за президента при приключване на годината - до 150 лв. ; 

 

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

разходи в размер до 8 литра гориво за 100 км. 

 

 При провеждане на Изборна и Отчетна  конференции, Дистрикта поема 

нощувката на всеки официален делегат и член на Борда в размер до 

50лв ./прието 19.03.2016 т.3 от Протокол/ ; 

 

 При провеждане на ритуала по приемането и предаването на 

огърлицата се поемат разходите за нощувка на членовете на двата Борда,  

сумата за командировки на ИК да се изравни с тази на делегатите /прието 

01.10.2016 г. т.4 от Протокол заседание ИК / 

 

 За период от три години клубовете да бъдат освободени от заплащане на 

клубна такса в размер на 50 лева към Дистрикта при провеждане на 3-те 

национални срещи. /прието 19.03.2016 т.1 от Протокол / ; 

 

 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 инеруилска 

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 
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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 / ; 
 

 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 / ; 

 

 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 51% от членовете на 

Борда на Дистрикта в зависимост от финансовото състояние. 

 

 Други разходи, касаещи дейността на ИК на Дистрикта се извършват със 

съгласието на поне 51% от членовете на Борда на Дистрикта, изразено 

писмено или с e-mail. 

 

 За всеки разход задължително  се  представя фактура, касова бележка 

или приходен касов ордер. При необходимост се подписва договор за 

услуга. Фактурата може да се издава на физическото лице, направило 

разхода при условие, че е надлежно попълнена за съответната стоково-

материална ценност или услуга. 

 

  Горе упоменатите размери на разходите могат да се актуализират при 

нарастване на цените в България с повече от 20%.   
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