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Скъпи приятелки,

На мен се падна отговорността да
подготвя кратка история на Инер Уил клуб
Ловеч, по повод неговите първи пет години.
Това, което подготвих няма претенции за
изчерпателност, но написаното е почерпано от
протоколи, писма, поздравления, снимки и др.
документи, които ми бяха предоставени. Освен
това, аз не съм член от създаването на тази
дамска организация в Ловеч, което също ми
създаде някои неудобства при желанието ми да
бъде отразено максимално всичко и участието на
всяка дама.
Надявам се, че това е едно добро начало за
съхраняване историята на тази приятелска
дамска организация в нашия град, което ще бъде
допълвано от нашите следовници!

Пенка Чернева
Президент на Инер Уил клуб Ловеч 2015/2016 г.

Карта на Инер Уил клубовете в България към
септември 2015 г.

Маргарет Голдинг
първа дръзва да работи за създаването на Инер Уил.
На нейно име през 2000 г. е учредена награда “Маргарет
Голдинг” , която се присъжда за особени заслуги и лична
служба в полза на обществото чрез Инер Уил.

Начало на Инер Уил; 1924 г.
Днес Инер Уил е една от най-големите доброволни
организации на жени в света, със статут на
неправителствена организация в ОOН и представителства
в Женева, Ню Йорк и Виена.
Създаването на Инер Уил е в началото на 20-ти век,
когато основната роля на повечето жени е да раждат и
отглеждат деца, без право на собственост и свобода за
изявява. По това време, в края на 19-ти, началото на 20-ти
век възниква и Феминизма, като израз на несъгласие с това
положение на жените. Зараждат се движения и
организации, които се борят за равни права и социална
справедливост.
Създателката на Инер Уил, Маргарет Голдинг
живее точно в тези времена и има няколко основни
предимства: първо - обучена медицинска сестра e и като
такава участва в Първата световна война; второ - успешна
бизнес дама е като административен директор на компания
свързана със сестринските умения и трето - по щастлива
случайност е и съпруга на ротарианец от Манчестър. До
1924 г. (когато се създава първият Inner Wheel клуб в
Манчестър) съпругите на ротарианци активно подпомагат
дейността на мъжете си, но нямат право да членуват в
Ротари. Това правило се запазва до 1989 г. В някои от
проектите на Ротари са канени съпругите да помагат чрез
временни дамски комитети, чиито председатели са били
съпругите на президентите.

На 15 ноември 1923 г., група ротариански съпруги,
начело с Маргарет Голдинг, се срещат в стая на една турска
баня в Манчестър, защото там било безплатно и обсъждат
възможността за формиране на независим дамски клуб, базиран
на принципите и целите
на Ротари - насърчаване на
приятелството и по-широки възможности за лична служба на
обществото. Идеята е посрещната разнопосочно - местните
ротарианци изразяват готовност за подкрепа, но в останалата
част на Англия и на интернационално ниво подкрепа почти
няма, а в някои случаи дори е посрещната с яростна опозиция.
Идеята за Дамски Ротари клуб е обсъждана и
отхвърлена още на Конференция на Ротари през 1912 г.
Заключението тогава е, че 90% от ротарианските съпруги нямат
необходимите качества да бъдат членове на Дамски Ротари
клуб. Въпреки това, 27-те дами от срещата в Турската баня се
събират отново на първа официална среща на 10 януари 1924 г.
в един Обществен клуб в Манчестър и с това поставят началото
на Инер Уил клуб Манчестър и на организацията Инер Уил.
Затова и до днес този ден - 10 януари се чества като
Световен ден на организацията. Тогава е избрано и името Inner
Wheel (Вътрешен кръг), за да означи връзката с Rotary
(Колелото на Ротари) с по-малък кръг, съдържащ се в него. По
този начин, избягвайки употребата на думата РОТАРИ, дамите
изкусно зачитат желанието на Ротари да няма дамски ротари
клубове, но все пак, връзката с организацията на мъжете се
отбелязва в приетия тогава символ, в който присъства и знака на
Ротари. Тази връзка не е символична, а съвсем реална и
продължава да съществува и днес, и няма как да е по друг
начин, защото Ротари и Инер Уил споделят едни и същи етични
ценности и цели.

Националният представител на България Нели Братоева

До 1939 г., когато Маргарет Голдинг умира, вече
има създадени 100 клуба. Към 1967 г. клубове Inner Wheel
се създават по целия свят и е взето решение за сформиране
на International Inner Wheel. Днес International
Inner
Wheel се простира на 5 континента и е една от наймощните женски организации в света, в която членуват над
100 000 дами от 103 страни. Там където е Инер Уил,
възможностите за приятелство и услуги са необятни –
клубовете не само подкрепят хуманитарната дейност на
Ротари, но развиват свой собствен обществено значим
социален живот.

Конвентът е най-висш форум на организацията и се
организира веднъж на всеки 3 години. Има ключова роля
за сплотявянето на тази великолепна дамска организация.
По време на Конвента има възможност да се гласуват нови
предложения и да се вземат решения, които са определящи
за бъдещето на Inner Wheel. Така например, до април
2012 г., когато е проведен Конвента на Инер Уил в
Истанбул, да бъде член на тази дамска организация е
превилегия, от която може да се ползват само съпруга,
вдовица или член на домакинството на ротарианец, както и
дами, свързани родствено с Инер Уил. Днес това може да
бъде превилегия на всяка дама, споделяща ценности на
Инер Уил и желаеща, и можеща да отдели време и енергия
в служба на обществото.

През май 2015 г. на Конвента в Копенхаген участва
Националният представител на България Нели Братоева.

Майя Чаушева- първи президент и учредител
на първия клуб в България-Инер Уил клуб Пловдив

Инер Уил в България; 1997 г.
Създаването на Инер Уил в България започва от
град Пловдив. През 1995 г. Ротари клуб Пловдив e вече
възстановен и работи изключително активно. Първият
Инер Уил клуб в България е създаден на 7 юни 1997 г. в
Пловдив с чартър президент г-жа Майя Чаушева. Тя с още
22 дами, съпруги на ротарианци са запленени от целите на
Инер Уил и идеята да поставят началото на една прекрасна
женска организация в България. Хартата, която получават
от Интернешънъл Инер Уил е подписана от г-жа Бет
Макнийл.
През юни 2003 г. в гр. Стара Загора се провежда
първото Общото събрание, на което се взема решение за
създаване на Дистрикт в България. Докуменът е подписан
от Маргарет Палмър, секретар на Инер Уил. С него
клубовете в България официално са обединени в Дистрикт
с номер 248. Той обединява 9 клуба - IW клуб Варна, IW
клуб Видин, IW клуб Добрич, IW клуб Казанлък, IW клуб
Пловдив, IW клуб Стара Загора, IW клуб Шумен и IW клуб
Ямбол. Дистрикт 248 започва да функционира през
2005/2006 Инер Уилска година с президент г-жа Марина
Корновска от Инер Уил клуб Варна. От тогава до днес
броят на клубовете в България непрекъсвато нараства и те
вече са 23.
През януари 2014 г. по повод 90 годишнина от
създаването на Инер Уил българските клубове получават
своята първа песен. Автор на текста е д-р Стефка Данева, а
на музиката - Хайгашот Агасян. Като финал на две
годишен проект на Дистрикт 248 песента е обявена за
химн на Инер Уил България от президента на Д 248 д-р
Марияна Йорданова.

Марина Чолакова-Корновска е първия президент на Инер
Уил
Дистрикт 248 България, 2005/2006 г.

Тя е носител на награда „Маргарет Голдинг”. Наградата
е под формата на уникална златна грамота, подписана
лично от президента на International
Inner Wheel.
"Маргарет Голдинг" се присъжда на г-жа Корновска във
връзка с нейната активна дейност за популяризиране на
организацията в България, за съдействие при
учредяването на клубове в страната, както и за
творческото сътрудничество с Ротари и Ротаракт.

Ръководството на неправителствената доброволческа организация на дамите е на ротационен принцип.
Всички дами, членки на International Inner Wheel,
независимо от своята националност се ръководят от едни и
същи цели:
• Насърчаване на приятелството.
• Лична служба в полза на обществото.
• Подпомагане на международното разбирателство.
На единадесетия конгрес на Интернешънъл Инер
Уил през май 2000 г. в Стокхолм е взето решение за
учредяване на международна награда на името на
Маргарет Голдинг, основателка на Инер Уил. Наградата
се присъжда за изключителен принос и лична служба в
полза на обществото чрез Инер Уил. От септември 2001г.
над 200 души са удостоени с тази висока чест, между
които е и г-жа Марина Корновска.
През м.юни 2008 г. в гр. Хорсенс, Дания,
президента Нели Братоева подписва Меморандум за
приятелство между Дистрикт 248 и Дистрикт 45 - Дания.
През октомври 2011 г. Инер Уил клуб Пловдив
става домакин на Първата Балканска среща на Инер Уил
клубовете от Балканските страни, в която участват четири
държави – България, Сърбия, Румъния и Хърватия. През
м.май 2012 г., в Castellammare di Stabia, Италия,
президента на Д 248 Янислава Илиева, подписва
Меморандум за приятелство между Дистрикт 248 България
и Дистрикт 210 – Италия.

Аба Гупта
президент на International
Inner Wheel 2014/2015 г.

Шарлот де Вос
президент на International
Inner Wheel 2015/2016 г.

Снежана Шопова
президент на Дистрикт
248 за 2014/2015 г.

Веселка Асенова
президент на Дистрикт
248 за 2015/2016 г.

През март 2012 г. по решение на клубовете в
Дистрикт 248, България прави следваща стъпка в Инер
Уил - избор на Национален Представител и
Заместник. Така от 2013/2014
Инер Уилска година
България вече е страна с Национален Представител. Тази
позиция за пръв път се заема от Нели Братоева и
Заместник Национален Представител - Живка Стоянова.
През м. октомври 2014 г. в гр. Варна се провежда
Международна конференция под мотото "Напред към
ЕКСПО Милано 2015". Успешното българско Шесто
издание на европейския форум на Инер Уил под надслов:
"Жените за Европа - ролята на Инер Уил” приветства
участнички от 14 страни - Австрия, Белгия, Люксембург,
България, Великобритания, Германия, Египет, Италия,
Йордания, Румъния, Финландия, Турция, Швеция и остров
Реюнион.
Всяка година работата на Интернационалната
женска организация работи по една обща тема. За
последните две години темите са: за 2014/ 2015 Инер
Уилска година е: "Осветли пътя", определена от г-жа Аба
Гупта, президент на International Inner Wheel 2014/2015
година, а през 2015/ 2016 Инер Уилска година тя е:
„Уникални и обединени”, чийто инициатор е Шарлот де
Вос, президент на International Inner Wheel 2015/2016
година.

Светлана Маринова помага за началото на Инер
Уил клуб Ловеч, 4 март 2010 г.

Лили Панайотова- президент на Дистрикт 248 България
връчва чартърния лист на президента д-р Росица Милчева

Лили Панайотова,Нели Братоева и д-р Росица Милчева
12 юни 2010 г.

Учредяване на Инер Уил клуб Ловеч;
12 юни 2010 г.
В един от първите протоколи от заседание на
съпругите на ротарианците в Ловеч е записано, че рожден
ден на Инер Уил Ловеч е 4 март 2010 г., когато за пръв
път те се събират и решават да го създат. Други обсъждани
дати в това заседание за определяне на ден за празнуване
са: 10 януари – Световния ден на Инер Уил, 13 април датата на сертификата на клуба или 12 юни, чартирането
на клуба. В крайна сметка за начало на Инер Уил клуб
Ловеч е определена датата 12 юни 2010 г.
Но, преди това на 16 май 2010 г. Лили Панайотовапрезидент на Дистрикт 248 България пише до тях: „Скъпи
приятелки! С радост съобщавам новината, че Инер
Уил клуб Ловеч получиха чартърния лист и са вече
пълноправни членове на Интернешънъл Инер Уил и на
нашия Дистрикт. Предстои тържество, което ние
трябва да уважим и посрещнем достойно тези
ентусиазирани 17 дами в нашите редици.”
Чартърният лист с дата 13 април 2010 г. е подписан
от президента на Интернешънъл Инер Уил за 2009/2010 г.
г-жа Ан Фрайър. Тържеството по повод чартирането на
Инер Уил клуб Ловеч се състои в ресторант „Панорама” в
Ловеч. Кръстници на ловешкия дамски клуб са
приятелките от Инер Уил клуб Плевен с президент г-жа
Светлана Маринова. На тържеството присъстват още:
президентът на Дистрикт 248 България за 2009/2010 г. –
Лиляна Панайотова;
Гинка Василева-вицепрезидент;
Аделина Петрова-секретар.

Снимки от чартирането на на Инер Уил клуб Ловеч
в ресторант „Панорама” в Ловеч,12 юни 2010г.

Гости на празника са още: г-жа Марина ЧолаковаКорновска паст президент 2005/2007г. на Дистрикт 248 и
носителка на наградата на името на Маргарет Голдинг;
Нели Братоева паст президент 2007/2008 г. на Дистрикт
248; президентите на Инер Уил клубовете в Ботевград и
Варна - г-жа Виолета Филипова и г-жа Красена Захариева;
президентите на Ротари клубовете в Ловеч и Плевен по
това време - Георги Терзийски и Емил Митков.
Така Ловешкият клуб става 16-я клуб в Дистрикт
248 България. Негов първи президент е д-р Росица
Милчева. На тържеството президентът на Дистрикт 248
България за 2009/2010 г. г-жа Лиляна Панайотова връчва
на президента на Инер Уил клуб Ловеч Росица Милчева
чартърния лист и знамето на Инер Уил клуб Ловеч като
част от Дистрикт 248 България. Георги Терзийски –
президент на Ротари клуб Ловеч като спонсор на
новоучредения клуб връчва камбаната на клуба, а г-жа
Светлана Маринова, президент на Инер Уил клуб Плевен –
огърлицата на президента на Инер Уил клуб Ловеч. В
обръщението си към приятелките от клуб Ловеч, Светлана
Маринова споделя своята благодарност и чест да бъдат
техни кръстници: „Ние дамите от Инер Уил - клуб
Плевен Ви благодарим за честта да сме ваши
кръстници. С поставянето на огърлицата на
президента Роси, аз лично се ангажирах да бъда ваша
приятелка и да ви помагам винаги, когато имате
нужда от това. Вашият клуб чувствам като свой,
защото той е наша обща рожба.”

Връчване на специални значки на дамите от
новоучредения клуб в Ловеч от дамите-кръстници от
Инер Уил клуб Плевен

По традиция и според Коонституцията на
Интернешънъл Инер Уил следва връчване на специални
значки на дамите от новоучредения клуб в Ловеч от
дамите-кръстници от Инер Уил клуб Плевен и
поздравителни адреси от Инер Уил клубове в страната Русе, Димитровград, Хасково, Ботевград, Пловдив, Ямбол
и др.
В своя поздравителен адрес при чартирането на
клуб Ловеч, инж.Светла Вълчева, президент на Инер Уил
клуб Димитровград казва: „Скъпи приятелки от Инер
Уил клуб Ловеч! Знаете ли кое е нещото, без което
никой не може на света? Не, не е храната, не е и
водата и въздухът не е... Това е приятелството! За
какво ти е да се храниш, ако нямаш истински
приятели? За какво ти е да пиеш, когато няма с кой да
се почерпиш? За какво ти е да дишаш, когато
животът е безсмислен без приятелството? Ценете
приятелите си и не позволявайте на малките неща да
ви разделят!”
С много танци и настроение, създадено от
фолклорна формация „Елит” и изпълнители на латино
танци завършва тази паметна за ловчалии вечер. А за
изненада на всички вечерта е представено и светлинното
шоу: „Звук и светлина”, което дава възможност на гостите
на Ловеч да се запознаят с част от неговата героична
история и да почувстват Ловеч в по-романтична светлина.

Първият Международен ден на мира на ООН
организиран от Дистрикт 248 България се провежда на
22 септември 2012 г. в Ловеч

Международен ден на Инер Уил в България;

2008-2015 г.

Първото официално честване на световния ден на
Инер Уил в България е на 10 януари 2008 г. През 2011 г. за
домакин на празника е определен в гр. Правец, където
ловешкият клуб е представен от президента д-р Росица
Милчева. На 14 януари 2012 г. в гр. Хасково тържествено
е отбелязан Световният ден на Инер Уил, като присъстват
дами от почти всички клубове в България и от Инер Уил
клуб Одрин. От Ловешкия клуб представители са: Росица
Милчева, Богдана Петкова и Олга Начева. През 2014 г.
домакин на празника по случай 90 години от създаване на
Инер Уил е гр. Пловдив, в който е основан първия клуб в
България през 1997 г. На 10 януари 2015 г. муждународния
ден на организацията е честван в Димитровград.

Международен ден на мира на ООН;
2012-2015 г.
На Конвента в Турция проведен от 17 до 21 април
2012 г. е прието решение: „ Инер Уил клубовете по света
отбелязват Международния ден на мира на ООН на 21
септември всяка година, по начин, който считат за
най-подходящ”.
Първият Международен ден на мира на ООН
организиран от Дистрикт 248 България се провежда на 22
септември 2012 г. в Ловеч, със съдействието на
приятелките от Клуб Ловеч с президент Цеца Тодорова. На
21 септември 2013 г. домакини на Международния ден на
мира на ООН стават приятелките от гр. Плевен.

Клубни заседания;
2010-2015 г.

Още от учредяването на Инер Уил клуб Ловеч
неговите членки определят за ден на своите срещи всеки
последен четвъртък от месеца. Традиционно място за това
е залата на Ротари Ловеч в ресторант „Драката”. Тук те се
събират, за да отделят време само за себе си, да се видят с
приятелки, да се заредят с енерия и да продължат напред
своите ангажименти като съпруги, майки и работещи жени
в различни области. Тук те се забавляват, споделят хубави
приятелски мигове, честват рожденните си дни,
организират посещения на културни събития, но
същевременно взаимно се обогатяват и израстват,
провокирайки съпричастността и хуманноста си,
предлагайки различни идеи за помощ на нуждаещи се, за
подкрепа на млади таланти. Канят гости по различни теми
и представяне на нетипични практики, като йога на смеха,
техниката декупаж и пр. И всичко това все с цел
насърчаване на истинското приятелство, отключване на
добронамереност и позитивизъм в човешките отношения,
и разбира се, отдаденост на безкористна служба на
обществото, за да направят света около тях по-добро
място за живеене на семействата им, на приятелите им, на
всички. Това са дами активно работещи в различни
области - икономисти, лекари, педагози, психолози,
историк, фармацевт и др. Те поддържат връзка с всички
клубове в страната. Инер Уил клуб Ловеч има програма за
своята дейност, която всяка година се актуализира и
допълва с нови идеи от новоизбрания на 1 юли
Изпълнителен комитет. Той работи до 30 юни следващата

година, когато приключва Инер Уилската година и се
избира следващо ново ръководство, което включва:

президент, вице президент, паст президент
/президента от предходната година/, секретар и ковчежник
Дейността на клуба е преди всичко насочена към
деца и жени в нужда, подкрепа на всички инициативи на
съпрузите
ротарианци.
Спазвайки
принципа
на
приятелство и подкрепа се включват и във всички
национални срещи и чествания на Дистрикт 248 България
и другите мероприятия, планирани в различните клубове в
страната. Във връзка с юбилейната годишнина - 90 години
от съдаването на дамската организация Инер Уил в
Манчестър, Англия президента Мариана Петракиева прави
опит да се създадат по-близки приятелски отношения с
дамския клуб в гр. Ерфурт, който град от години е в
дружески контакти с гр. Ловеч. Писмото е изпратено на 13
януари 2014 г. придружено от презентация за дейността на
Инер Уил клуб Ловеч, но отговор не последва.
Традиционно през годините Инер Уил клуб Ловеч
утвърждава в работата си няколко инициативи:
- разширяване на клуба и приемане на нови членове
- празнуване на рожденни дни на приятелките
- празнуване Деня на християнското семейство
-отбелязване с дарителска помощ Деня на родилната
помощ в отделението по Неонатология в Ловешката
болница
- празнуване на Баба Марта и 8 март
- предаване огърлицата от президента на клуба на
следващия президент.

Разширяване на клуба и
приемане на нови членове;
2010-2015

При учредяване на Инер Уил клуб Ловеч дамите
членки са 17: д-р Росица Милчева, Мария Петкова, Галина
Казанджиева, Мариета Бахова, Ивелина Иванова,
Елисавета Илевска, Ваня Вълкова, Марияна Петракиева,
Цеца Тодорова, Олга Начева, Ана Витанова, Кристина
Кузманова, Богдана Петкова, Диана Банчева, д-р Таня
Ликьова, д-р Магдалена Петракиева.
През март 2011 г. са приети три нови членки:
Даниела Илиева, Зинаида Георгиева и Юлияна Петкова.
През октомври 2013 г. е приета за член Пенка
Чернева.
През април и май 2014 г. са приети 6 нови члена:
Мариана Стойчева и Вера Райкова от Ловеч, и от гр. Троян

четири дами - Николета Малинова, Валентина Варчева,
Силвия Игнатова и Сабие Делиахмедова.

Празнуване на рожденни дни;
2010-2015 г.
Празнуването на рожденни дни на приятелките
става на всяко полугодие в ресторант „Драката”.
Обикновено президентите ги изненадват с малки, но
оригинални и практични подаръци и цветя - бизнес чанта
с логото на Инер Уил, бижута и др. Дамите от Клуб Ловеч
умеят да се забавляват, да прекарват заедно хубави и
приятни часове, за да се заредят с положителна енергия,
както за ежедневните си задължения, така и за хубавите и
смислени неща, които правят в полза на обществото подпомагане на деца и жени в нужда, създаване на попривлекателна среда за нашите деца. Затова когато
празнуват наистина е забавно и приятно. Нали това е част
от смисъла на приятелството- да ни бъде хубаво заедно и
да се подкрепяме в нашите идеи за служба на обществото.

1. Организирани посещения на културни събития
На 20 март 2011 г. секретаря на клуба г-жа Цеца
Тодорова организира посещение на грузинския танцов
състав „Сухишвили”, който гостува гр. София.
Голяма част от дамите посещават винаги и
общоградски мероприятия по различни поводи годишнини от обесването на Васил Левски, Люлякови
празници, празника на града - 11 май, 1 ноември-Ден на
народните будители и др.

На 1 март 2013 г. дамите преди събирането си в
къщата за гости „Старият Ловеч” заедно с приятелки от
клуб Плевен посещават в изложбената зала „Вароша”
експонираната изложба от фотографии на г-н Инко
Бургелов от Ротари клуб Димитровград.
През октомври 2014 г. е създадена организацията по
осигуряване присъствието на много наши приятели на
концерта в читалище „Наука” „Шкумбата и приятели”,
средствата от което представление са за възстановяване на
Въжения мост в Ловеч, инициатива на съпрузите от Ротари
клуб Ловеч.

2. Подкрепа за професионализма и успеха на

всяка дама

2013 - 2014 г.

Споделянето на успехите и професионализма на
всяка една от дамите в Инер Уил клуб Ловеч е част от
приятелството и нашето израстване, както и отключването
на качества като добронамереност и позитивизъм. Ето
какво е записала в своя годишен отчет пред Дистрикт 248
президентът на клуба през 2013/14 г. г-жа Марияна
Петракиева: „Горди сме, че по случай 1 ноември - Деня на
народните будители, както и за изключителни заслуги
към популяризиране на културно-историческото
минало на нашия град, най-новият член на клуба г-жа
Пенка Чернева- началник на Държавен архив гр. Ловеч,
е удостоена на общоградсоко тържество по повод
празника с Почетна златна значка на Община Ловеч от
кмета на града г-н Минчо Казанджиев.”
За всеотдайната си и последователна работа като
президент Мариана Петракиева получава в края на своя
мандат грамота от Чеърмен Д 248 д-р Мариана Йорданова.
Работата й в полза на обществото и в името на
приятелството не са останали незабелязани и през 2015/16
г. тя е предложена и избрана за ковчежник на Дистрикт
248 България.

3. Вечер на творчество - 28 ноември 2013 г.
През 2013/14 година темата определена от
президента на Интернешънъл Инер Уил г-жа Габриела
Адами е „Ние за жените”. На 28 ноември 2013 г. в
последната за календарната година среща, специалиста по
декупажна техника
- Поля Динчева от магазин
„Импресия” в Ловеч, запознава дамите от клуба с тази
техника. Всяка дама изработва сама чудесно украсена
коледна свещ. Всички са удовлетворени, а някои и удивени
от творческите си и приложни умения. Много се
забавляват и се заричат, че ще опитат отново да направят

нови предмети с декупажна техника. Вечерта под звуците
на приятна музика, чаша червено вино и вкусна салата
дамите се настройват за предстоящите прекрасни Коледни
празници, доволни и от новоусвоената декоративна
техника. Получават коледни подаръци - календар за
2014г., красив тефтер и химикал в празнични чантички. В
изключително преповдигнато и весело настроение се
разделят с пожеланието за топли, уютни и спокойни
коледни и весели новогодишни празници.

4. Йога на смеха - 27 март 2014 г.
Със съдействието на приятелката д-р Таня Ликьова
на 27 март 2014 година е организирана среща с г-жа Любка
Янкова, специалист по йога терапия. Проведен е кратък
сеанс по йога на смеха. Първоначалното неубедително и
несериозно впечатление, постепенно преминава в доверие
и убеждение, че смехът наистина отпуска, зарежда с добро
настроение, подмладява и дори лекува, прилаган системно.

5. Да съхраним Алеята на космонавтите в Ловеч

- 9 април 2014г.

През април 2014 г. Инер Уил клуб Ловеч се
включва в проявите, организирани от Община Ловеч по
случай 35-годишнината от полета на първия български
космонавт- нашият съгражданин Георги Иванов. Дамите
от Клуба почистват Алеята на космонавтите и паметните
плочи там. С това те отправят своето послание към
ловчалии Алеята да бъде привлекателно място за приятен
отдих и посещение от гостите на града. Алеята е създадена
на 10 октомври 1988 г., когато Георги Иванов като
председател на Българското астронавтическо дружество,
член на Националния комитет по изследване и използване
на космическото пространство и член на Изпълнителния

комитет на Асоцияцията на участниците в космически
полети довежда в Ловеч делегация от космонавти и
астронавти от 13 страни, участвали в проведения в София
Четвъртия конгрес на Асоцияцията. По време на тази
визита всеки един от тях засажда своята брезичка, пред
която е поставена плоча с неговото име. Така в центъра на
Ловеч се създава Алея на космонавтите, в която дърветата
са засадени от хора, видели Земята от Космоса. От тогава
всички летци космонавти, посетили Ловеч, спазват
традицията, идват на Алеята и засаждат своето дърво.
В заседание на Клуба на 27 март 2014 г. г-жа Пенка
Чернева представя разпечатан варианта на съвместно
издание на Държавен архив-Ловеч и на Инер Уил-Ловеч,
посветено на 35-годишнината от полета на първия
български космонавт със заглавие „Гордостта да бъдеш
първи”. В последствие борда преценява, че не може да си
позволи финансово това отпечатване, но то излиза като
издание на Държавен архив-Ловеч.

Празнуване Деня на християнското
семейство - 21 ноември ; 2010-2014 г.
Традиционно от създаването си Инер уил клуб
Ловеч включва в своята програма като задължително
мероприятие празнуването на 21 ноември-Деня на
християнското семейство. Той се провежда заедно със
съпрузите ротарианци в ресторант „Драката”.
Президентът на клуба прави кратко представяне за
същността на празника и ценностите, които възпитава,
след което се разиграва томбола с различни предмети,
предоставени от дамите. Това винаги създава много
настроение и закачки при получаване на подаръка. Сумите,
които се събират постъпват в сметката за благотворителни

каузи. Тези вечери са незабравими, забавни и приятни.
Това прави дамите щастливи, тъй като по природа жената
е тази, която създава и пази домашното огнище, възпитава
децата си в уважение, почтеност, съпричастност и
приятелство.
През 2013 г. по време на празника дамите са
изненадани и с красиви бели шалове с логото на Инер Уил,
а всяко семейство получава от президента Марияна
Петракиева неочакван сюрприз – красиво поднесена
снимка, подбрана по нейна преценка от съвместни
събирания на клубовете на Ротари и Инер Уил.

Друга съвместна традиционно обща със съпрузите
вечер, е Благотворителният бал на Ротари клуб Ловеч,
който се провежда всяка година през м. февруари. Дамите
от Инер Уил клуб Ловеч винаги подкрепят техните
инициативи и ги подпомагат в украсяване на зала, маси и
пр.
Така е и по време на тържествата на 28 септември
2013 г. по случай за 10 годишнината на Ротари клуб
Ловеч, и на благотворителния бал на Ротари през февруари
2014 г., когато дамите застават зад тяхната инициатива за
възстановяване на Въжения мост в Ловеч.

Отбелязване Деня на родилната помощ 21 януари;
2010-2015 г.
Традиционна от създаването на Инер Уил клуб
Ловеч инициатива на дамите е и посещение в отделението
по Неонатология в Ловешката болница на 21 януари - Ден
на родилната помощ.
На 21 януари 2011 г. президентът на Клуба д-р
Росица Милчева и придружаващите я дами поднасят по
приета българска традиция погача с мед на персонала на
Неонатологията, запознават се с персонала и работата на
отделението, което се грижи за новородените бебета в
Ловеч и областта. Грижите за тези деца са денонощни и
непрекъснати. Приятелките от Инер Уил Ловеч след като
се запознават с проблемите на отделението от
изпълнителния директор д-р Бенев и началника на
отделението д-р Станчева поемат ангажимента да помагат
морално и материално дарявайки всички суми събрани от
тяхни благотворителни инициативи, с което допринасят за
започване на основен ремонт на отделението.

През януари 2012 г. при посещението Клубът
подарява две електронни везни за проследяване теглото на
новородените в отделението по Неонатология в Ловешката
болница.
На 21 януари 2014 г. президент Марияна
Петракиева заедно с няколко дами посещават отделението
с цветя и поздравителен адрес към работещите медици в
Неонатологията, като им пожелават да са все така
всеотдайни и предани в благородната си професия.
Подаръкът на Инер Уил е картина „Богородица“, закупена
на благотворителен търг при чартиране на клуб Свищов и

15 бр. комплекти спални чаршавчета, изработените от
фирма „Калинел“ гр. Троян, с управител г-н Марин
Радевски.
Поздравени са и лекарите и медиците от
отделението по Акушерство и гинекология, на които също
са подарени цветя и икона с образа на Богородица.

Да съхраним българските традиции;
2010-2015 г.
Празнуване на 1 март - Баба Марта и
8 март - Празник на жената и майката
На 1 март 2013 г., по повод Баба Марта дамите от
Инер Уил клуб Ловеч организират тематична вечер
”Кулинарни изкущения” в къщата за гости „Старият
Ловеч в квартал „Вароша”. Заедно с тях са и приятелкитекръстници от Плевен.

Всички разнообразни блюда са приготвени лично
от дамите на двата клуба. На срещата е представена и
презентация на ръчно изработени бижута, подходящ
подарък за престоящия празник на жената 8-ми март.
Край камината на приятелски разговори бързо минава
времето и оставя прекрасни спомени за хубавите
отношения межда двата дамски клуба.
На 28 февруари 2014 г. водени от желанието да
съхранят традициите в старата българска кухня дамите от
Инер Уил клуб Ловеч приготвят различни кулинарни

изненади, които споделят пред горящата камина на
уютната къща за гости „Старият Ловеч” в квартал
„Вароша”. Всяка от приятелките е приготвила нещо вкусно
- от салати, предястия, основни блюда, до невероятни
десерти и баници. Запазила стария възрожденски дух,
къщата предразполага към спокойствие и топлина в
мразовития зимен ден. Прекрасната и вкусно приготвена и
подредена храна, споделена с добри приятели, оставя
спомена за неповторимите мигове. Впечатленията от
преживяното в тази среща дълго се споделят между
приятелките. А освен това, всяка дама е написала своята
любима рецепта на специален лист с надпис „Рецептата
на........” , впоследствие подвързана като кулинарна книга.
За предстоящите празници 1 и 8 март, всяка приятелка
получава дипляна със стари ловчански рецепти, които да
ползва в своето домакинство, а за здраве си завързват
красиви мартенички.

Децата- нашето бъдеще; 2010-2015 г.
1. Помощ за най-нуждаещи се

На 21 ноември 2010 г. по повод Деня на християнското
семейство дамите от Инер Уил клуб Ловеч посещават Дом за
деца лишени от родителски грижи „Параскева Нейкова” в
Ловеч, за да ги зарадват с пита с мед, торта, банани, шоколади
и др. лакомства, както и да разберат от какво се нуждаят наймного. По-късно по предложение на Олга Начева те
подаряват няколко дивана - двойни и единични, дарени от
фирма „Велга-Дочеви” за обзавеждане на дневната на децата.
На 1 март 2011 г. децата канят дамите, за да им подарят
мартеници в знак на благодарност за съдействието им да
живеят в една приятна и естетична среда и за подарените по
Коледа подаръци.
През есента на 2011 г. в заседание на Клуба е решено
да бъде заплатена такса на ученика Красимир Славчев за курс
по английски към Дружество „Знание”, а за Деня на
християнското семейство и Коледа дамите от Инер Уил клуб
Ловеч отново зарадват децата от Дом за деца лишени от
родителски грижи „Параскева Нейкова” в Ловеч с пособия за
учениците, книжки и различни лакумства.
На Коледа по традиция Клуб Ловеч посещава деца в
неравностойно положение. През декември 2014 г. са посетени
деца от Дома в гр. Летница и наред с дарените подаръци те
получават
внимание и съпричастност, предадено от
приятелките в Инер Уил клуб Ловеч.

Друга инициатива в помощ на нуждаещите се през
2014 г. е подпомагане на две момичета - сираци от
Гимназията за чужди езици в Ловеч с по 100 лв. всяка, с цел
да имат средства за кандидат-студенски изпити след
завършване на гимназията. Дамите от Клуба се
присъединяват към националната инициатива на Дистрикт
248 за подпомагане пострадалите в Непал, след
опустушителното земетресение там, като превеждат сумата от
100 лв. по сметка определена за тази цел.

2.

Здравни беседи

3.

Да съберем книжки за децата

Дамите зъболекарки от Клуба: д-р Таня Ликьова и д-р
Маргарита Генова през март 2011 г. изнасят пред децата от
детските градини „Зора” и „Мария Сиркова” лекция на тема
„Здравето на зъбките”, а те ги даряват с мартенички.

На 31 март 2011 г. всяка дама донася в Клуба закупена
детска книжка или диск с приказки. Събраните книги са
дарени на 24 май на децата от Център за настаняване от
семеен тип в кв. „Здравец” в Ловеч, където са деца до 9 г. и
на Дом за деца лишени от родителски грижи „Параскева
Нейкова” в Ловеч, където са деца от 7 до 17 години. В
Благодарствено писмо с дата 1 юни 2011 г. до дамите,
управителката на Център за настаняване от семеен тип
Христина Цанкова пише: „Искренно и от сърце благодарим
за дарените от вашия Клуб книги и материали. Поради
настъпване на лятната ваканция децата няма да
посещават училище и наистина се нуждаеха от книги, с
които да поддържат наученото в училище.

Децата искрено се зарадваха на вашето дарение и
всяко дете си хареса по няколко книги и си ги прибра в
собственото гардеробче с обещание, че ще ги чете.”

4. Парад на приказките
Подкрепяйки идеята да научим децата от малки на
любов към книгата, да събудим интереса им да четат и обичат
книгите през целия си живот през април 2012 г. е направено
дарение 100 (сто) лв. от Инер Уил клуб Ловеч на Регионална
Библиотека „Проф. Беню Цонев” Ловеч за подпомагане на
организацията за празнуване Ден на приказката. На 23 април
2014 г. е направено поредното традиционно дарение от
Клуба на Регионална Библиотека „Проф. Беню Цонев” гр.
Ловеч от 100 (сто) лв. за подкрепа на организацията на
проведения „Парад на приказките”, посветен на 23 април –
Световен ден на книгата. Дарената сума е използвана за
закупуване подаръчета и поощрителни награди за малките
участници.

Предаване огърлицата на
следващия президент на клуба;
2010-2015 г.

През 2010/12 г. президент на Инер Уил клуб Ловеч е
д-р Росица Милчева, вицепрезидент Мариана Петракиева,
секретар Цеца Тодорова, ковчежник Олга Начева.

През 2012/2013 г. президент е Цеца Тодорова,
вицепрезидент д-р Магдалена Петракиева, секретар Мариета
Бахова, ковчежник Диана Банчева. Огърлицата е предадена от
паст президента Росица Милчева на новоизбрания президент
Цеца Тодорова на 5 юли в клуба в ресторант „Драката”.

През 2013/2014 г. президент на Инер Уил клуб Ловеч
е Марияна Петракиева, секретар Ивелина Иванова,
ковчежник Диана Банчева. Предаването на огърлицата от
паст президента Цеца Тодорова на новоизбрания президент
Мариана Петракиева става на 25 юли 2013 г. в клуба в
ресторант „Драката”.

През 2014/2015 г. президент е Олга Начева,
вицепрезидент Мариана Стойчева, секретар Богдана Петкова,
ковчежник Зинаида Георгиева. Новоизбрания президент Олга
Начева получава от паст президента Мариана Петракиева
огърлицата на общо тържество със съпрузите ротарианци в с.
Бели Осъм, Троянско в хотел „Биле”на приятелите Даниела и
Димитър Илиеви.

През 2015/2016 г. президент е Пенка Чернева,
вицепрезидент Галя Казаднжиева, секретар д-р Таня Ликьова,
ковчежник Елисавета Илевска. На съвместно тържество с
Ротари клуб Ловеч на 27 юни Пенка Чернева поема
огърлицата от паст президента Олга Начева на съвместно
тържество със съпрузите ротарианци в хотел „Биле”.

Първи рожден ден; 4 юни 2011 г.
В протоколи от три поредни заседания на 19 април, на
9 май и на 26 май 2011 г. е обсъждано и решено тържеството
по повод една година от Инер Уил клуб Ловеч да се проведе в
ресторант „Ловеч”. На приятелката Кристина Кузманова е
възложено да осигури певицата на градски шлагери Мария
Петрова, да се покани борда на Дистрикт 248, както и
приятелки от всички клубове в страната и съпрузите от
Ротари клуб Ловеч.
В програмата участват още: фолклорна група от
Математическа гимназия, формация „Роксмайл”, Момчил
Илевски със стихотворение и др. Предвидена е томбола и
търг с картина, предоставена от г-н Петко Игнатов от Ротари
клуб Ловеч.
На следващия ден е предвидено посещение на
Крушунските водопади и пещерите в местността „Маарата”
край с. Крушуна.
В множеството поздравителни адреси и картички до
клуба по повод първата му годинка се откроява краткото, но
искрено пожелание на кръстниците, приятелките от клуб
Плевен:
„Честит 1-ви роден ден Инер Уил Ловеч! Найголемият подарък на живота е приятелството. Ваши
приятелки в Инер Уил клуб Плевен.

Много сърдечност и мъдрост има в прекрасното и
красиво оформено поздравление от Клуб Пирдоп с президент
Антоането Кафеджиева:
„Който познава другите е мъдър.
Който познава себе си е просветлен.
Който побеждава другите е силен.
Който побеждава себе си е могъщ.
Който има мяра е богат.
Който упорства е духовно свободен.
Който не губи началото е безкраен.
Който оцелява след смъртта е безмъртен.”
Лао Дзъ

Скъпи приятелки от Инер Уил клуб Ловеч,
Бъдете мъдри и просветлени, бъдете силни, духовно
богати и свободни!
Никога не губете началото, бъдете безкрайни в мечтите
си!
Безсмъртие не ви пожелаваме, защото е уморително.
Желаем ви само много здраве и осъществяване на всички
ваши благородни намерения!”

Участие в национални срещи и
мероприятия на Инер Уил и Ротари
клубове в страната;
2010-2015 г.
Четири са задължителните официални национални
срещи на Инер Уил в България.
Това са: Есенен семинар за президенти, секретари и
ковчежници; 10 януари- Световен ден на Инер Уил; м. март
национална конференция за избор на нов борд на Дистрикт
248 България и м. юни – предаване на огърлицата на новия
президент на Дистрикта.
На 27 септември 2014 г. Ловеч е домакин на есенната
годишна среща семинар за обучение на президенти,
секретари и ковчежници на Инер Уил клубовете в България.
На срещата присъстват участници от 19 клуба и гости.
Презентациите на Семинара са разпределени в два модула и
съобразени с новите насоки на Интернешънъл Инер Уил.
Темите са свързани с историята на Дистрикт 248, ролята на
президента, секретаря и ковчежника на клуба, Конституция,
членство, протокол и церемонии в Инер Уил.
Организирана е празнична вечеря от Инер Уил клуб
Ловеч, която преминава в добро настроение, с много танци и
томбола, подготвена от дамите домакини.

От 7 до 9 октомври 2011 г. в Пловдив е проведена
Балканска среща, в която от Инер Уил клуб Ловеч участват
президента д-р Росица Милчева, Олга Начева, Богдана
Петкова и Ани Витанова.
Освен тези национални срещи и при чартиране на
нови клубове в страната ръководството на Клуб Ловеч винаги
има свои представители. На 26 октомври 2013 г. е
новоучреден Инер Уил клуб Свищов, където дамите Марияна
Петракиева, Росица Милчева, Олга Начева и Галя
Казанджиева присъстват заедно със съпрузите си ротарианци.
На новия клуб е подарена картина на ловешка художничка,
отразяваща атмосферата в кв. „Вароша” в град Ловеч, цветя и
поздравителен адрес към новите приятелки. За активното им
участие в тържеството и проведения търг кмета на града г-н
Минчо Казанджиев получава от Националния представител
на България в Инер Уил Нели Братоева поздравително писмо,
в което пише: „С тези редове ми се иска да отправя своята
благодарност и към Вас г-н Казанджиев, като кмет на гр.
Ловеч. Вие с присъствието си на това тържество и с
пожеланието което отправихте, показахте важна посока
и дадохте прекрасен пример! Той е в отношенията на нас
гражданите с местната власт за самоуправление. Един
кмет запознат с ротарианската идея, може да види това,
да усети силата на позитивната мощ на общността от
обединени в идеалите си, успели професионалисти. А Инер
Уил-вътрешният кръг е най-нежната нейна частсърцевината й!...Пожелавам ползотворно сътрудничество
между Община Ловеч и Инер Уил клуб Ловеч. Аз от своя
страна - като Национален представител - оставам на

разположение да служа на бъдещи международни
начинания за град Ловеч и Инер Уил в Европа и по света!”

На 26 септеври 2015 г. е проведен обучителен
семинар за президенти, секретари и ковчежници в гр.
Каварна. Заедно с това е чартиран и най- новият Инер Уил
клуб в България, клуб Каварна.
На тържеството наред с приятелки от всички клубове в
страната, присъстват всички членове на борда на
националния Дистрикт 248, начело с президента
за
2015/2016 г. г-жа Весела Асенова. Изключителна чест е
присъствието и на г-жа Шарлот де Вос, президент на
International Inner Wheel за 2015/2016 година.
От Инер Уил клуб Ловеч присъстват: Пенка Черневапрезидент, д-р Таня Ликьова секретар , Елисавета Илевскаковчежник и Марияна Петракиева - ковчежник на
националния Дистрикт 248 България.
Вечерта при чартиране на новия Инер Уил клуб
Каварна, президента на клуб Ловеч Пенка Чернева,
поздравява новите приятелки с красив букет от жълти рози,
поднася поздравителен адрес от името на всички дами от
Инер Уил клуб Ловеч и картина на Покрития мост в Ловеч.
Петгодишния юбилей на Инер Уил клуб Ловеч е
тържествено отбелязан в ресторант „Драката” на 15 октомври
2015 г. заедно с приятелките –кръстници от Инер Уил клуб
Плевен, начело с президента им за 2015/2016 г. г-жа Мария
Христова.

