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ПРОТОКОЛ И ЦЕРЕМОНИАЛ 
НА ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ 

СЪЩНОСТ 
 

Протоколът и церемониалът представляват официалната дейност на Инер Уил с морално приятелски характер и са важен 
инструмент за осъществяване дейността на Дистрикт 248 България и поддържане на приятелските отношения - основа на 
Инер Уил. 

Протоколът е съставен от общоприети правила, традиции и условности, разработени в Церемониал, от който се ръководят 
Дистриктът и клубовете при осъществяване на срещи и официални събития.  

 

Национални срещи  
 

Според структурата на Инер Уил в България към момента националните срещи се организират от Изпълнителния комитет на 
Д 248. Те са: 

 

Празнично-официални 
 Церемония по Смяна на  огърлицата на Дистрикта - юни 
 Честване Световния ден на Инер Уил – 10 януари 
 

Национални работни срещи 
 Общо изборно събрание на Дистрикт комитета – март 
 Отчетно събрание на Дистрикт комитета – юни 
 Национален семинар за новите Изпълнителни комитети на клубовете – септември 

Всички национални срещи се провеждат със съответна обща организация, свързана с покана на участници и гости, 
подготовка на залата за тяхното провеждане и  изпълнение на церемониала на Инер Уил. 

При всички тържества , първото обръщение е към Дистрикт Чеърмена /Председателя/ на 
събранието  

Оборудване на залата 
• Знамена: 

– Знаме на Дистрикта - осигурява ИК на  Д248 

– Знаме на Република България (по възможност) 

– Знаме на Инер Уил клуба домакин  

– Знамена на Инер Уил клубовете  
• Камбана 
• Свещник и свещ       
• Химн на България (при необходимост) 
• Химн на Дистрикт 248 България    
• Лого на годината “................................... ” 
• Мултимедия 

1. Националните срещи се посещават от Инер Уил членове участници, членове на ИК  на Дистрикт 248 , НП и ЗНП, 

почетни членове на Дистрикта и гости от Ротари клубове, Систърс клубове, Ротаракт, Интеракт , представители на 
държавна и общинска администрация.  

 Гостите получават персонална покана, изпратена по електронна или друга поща. 
 
2. Председателят на комитета за връзки между клубовете в ИК на Дистрикт 248, заедно със Секретаря уточняват 

предварително списъци на участници от Инер Уил клубове, гости и покани. Ако има международно присъствие, 
Председателя на комитета по международни връзки се заема с участниците от чужбина -  кореспонденция с тях, 
покани и протокол. 

 



Церемониал по откриването 
Дистрикт Чеърменът /Председателят/ открива тържеството с камбанен звън, който е задължителен за начало на всяка Инер 
Уил среща.  

С него се оповестява ставането на крака и прочитането на МОЛИТВАТА.  

Следва химна на България и Инер Уил Дистрикт 248 България. Това слага начало на официалната част.  

В нея Дистрикт Чеърменът поздравява всички присъстващи с “Добре дошли”(цитира  повода на срещата) и  отправя 
специален поздрав  с  персонално обръщение към участниците и гостите.  

Ред на обръщение към участниците и гостите 
• Присъстващите членове на ИК и Борд Директори на Интернешънъл Инер Уил; 

• Присъстващите Национален представител и Заместник Национален представител; 

• Присъстващите членове на ИК на Дистрикт 248 България; 

• Присъстващите Паст Чеърмени /Председатели/ на Дистрикт 248 България; 

• Присъстващите почетни членове на Дистрикт 248 България – първата президент-учредител на Инер Уил Клуб в 
България – г-жа Майя Чаушева; учредител на Дистрикт 248 и носител на Наградата “МАРГАРЕТ ГОЛДИНГ” – г-жа 
Марина Корновска; 

• Гости от други Дистрикти на Интернешънъл Инер Уил, ако има такива. 

• Присъстващи гости от Ротари; 

• Външни за Инер Уил  гости – представители на държавната и общинска администрация, ако има такива. /При 
посещение на Президент или Министър-председател протоколът се уточнява  допълнително с протокола на 
висшестоящия гост/ 

Церемониал по откриването 

• Откриване на празнично-официална национална среща 

 
•  Слово на Дистрикт Чеърмена /Председател/ - не повече от 5 минути. То съдържа повода и значението на 

събитието, което е събрало всички. 
•  Приветствия, за които Водещият дава думата в порядък предварително уточнен в сценарий на вечерта, подготвен 

от Президента на клуба-домакин и Председател на комитета  за връзки между клубовете в ИК на Дистрикт 248. 
• Музикална пауза 
 

• Продължение при Церемония по Смяна на Огърлицата на Дистрикта 
Настоящият Дистрикт Чеърмен /Председател/ кани следващия Дистрикт Чеърмен /Председател/ за предаване на 
Огърлицата и Знамето на Дистрикта. Провеждането на този официален момент става, като след свалянето на огърлицата 
настоящият Дистрикт Чеърмен я задържи в ръце за снимка с думите: “Чрез това преходно бижу предавам на (името на 
следващата дама Чеърмен/ символа на българския Дистрикт! Нека го носи водена от девиза “Service above self.” 
Поема знамето на Дистрикта, за да го предаде с думите: “Предавам знамето на българския  Инер Уил  Дистрикт! Нека 
се вее за възхвала на приятелството!”  

Снимка на новия Дистрикт Чеърмен и вече Паст Дистрикт Чеърмен със знамето. Около тях са всички членове на стария и 
новия Изпълнителен комитет на Дистрикт 248 България.  

• Работните национални срещи 
  Те се откриват от Дистрикт Чеърмена, който започва с  камбанен звън  и  Молитва. 
  Изслушват  се Химнът на България и  

  Химнът на Инер Уил Дистрикт 248. 
  След което той обявява присъстващите в залата, отсъстващите,  прочита дневния ред и дава ход на протичането на  

работната среща.  

  Дистрикт Чеърменът председателства и ръководи  всички съвещания / събрания на Изпълнителния Комитет на 
Дистрикта и Дистрикт Комитета.  

• Междуклубни срещи 
Покана за участници и гости 

Изпълнителните комитети на клубовете предварително  уточняват мястото и темата на срещата си. Може 
организатор-домакин да е един клуб. Може тя да е извън градовете на клубовете. Всеки заплаща сам или чрез клуба, в 
който членува, таксите си за присъствие. 
Може да има поканени членове на ИК  на Дистрикт 248 и други гости. Тогава членовете на ИК на Дистрикта  получават 

персонална покана. Те заплащат таксите си за участие сами или чрез Дистрикта. 
Ако в междуклубната среща има Инер Уил  гости от чужбина, се уведомява и кани Председателя на комитета за 
международни връзки в ИК на  Дистрикт 248 България.  



 

• Чартиране на новоучреден клуб 
 
Подготовката за церемонията по чартиране на нов клуб се извършва от клуба и неговия клуб-кръстник със съдействието на 
Председателя на комитета по разширение в ИК на Дистрикт 248 България 
Поканени са членове на ИК на Дистрикта, НП, ЗНП, почетните членове на Дистрикт 248 и всички клубове от Дистрикта.  

 
Спазват се изискванията за поканване на гости и аранжиране на залата за Национална среща.  

  
ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ ХАРТАТА НА НОВОУЧРЕДЕН КЛУБ В ДИСТРИКТА    

 

Дистрикт Чеърменът  ръководи тържеството 
• Камбанен звън  и Молитва 
• Представяне на участниците, НП и ЗНП, Паст Чеърмени и  почетни членове на Дистрикта  , официалните гости и 

приветствие с „Добри дошли” . 
• Представяне на Новия Клуб на Дистрикт Чеърмена от Председателя на комитета по  разширение в ИК на Дистрикта.   
• Дистрикт  Чеърменът  връчва  Хартата, Огърлицата и Знамето на  Президента на новия Инер Уил клуб. 
• Официално приемане на всеки член от Дистрикт Чеърмена и връчване на значките от клуба- кръстник. 

• Дистрикт Чеърменът продължава тържеството и дава думата за: 

– Послание от Президента на Интернешънъл Инер Уил , предадено от Националния Представител  или  ЗНП 

– Поздравления от представители на Инер Уил клубовете от Дистрикт 248 , представители на Ротари, от други гости. 

•Отговор от Президента учредител. 

•Тост за спонсориращия Клуб от Президента учредител. 
•Отговор 

       Препоръчително е  Дистрикта да подари Знамето и  Огърлицата , а клуба - кръстник  значките на 
членовете на новия Инер Уил клуб. 
        Подходящи подаръци са Камбаната и предмети, носещи емблемата на Инер Уил – шалове, банери и др. 
 

• Вътрешноклубни срещи 
Официално посещение на Дистрикт Чеърмена  
Материали на клуба домакин: 
• План програма на клуба за годината 
• Състав на комисиите в клуба 
• Програмите на всяка комисия 
• Сведение за посещение на сбирките 
• Бюджет на клуба 
• Отчет  за платени задължения към Дистрикта  
 

Програма за провеждане на срещата  
       Първи етап на срещата с участието на: 
• Президентът и Членовете на Изпълнителния комитет на клуба 
• Председателите на комисии на клуба 

 
       Президентът на клуба  представят на Дистрикт Чеърмена: 
• Съставите на комисиите 
• Целите и задачите на клуба свързани с темата на годината 
• Програмите на всяка комисия  
• Сведение за членството и разширение за годината 
• Сведение за изпълнените програми и тези по които се работи 
• Отчет  за платени задължения към  Дистрикта  
• Въпроси към Дистриктa по различни теми, касаещи работата на клуба 

 

      Втори етап на срещата: 

• Официална среща с  членовете на клуба,  близки и приятели на  членовете. 
• Презентация на  Дистрикт Чеърмена за Дистриктa –  Цели на годината 
• Връчване на грамоти и отличия  
• Интервю  пред  медиите /ако се наложи/ 



• Приятелска вечеря  
/ Членовете, присъстващи на срещата е препоръчително да са със значки, шалове и други отличителни Инер Уил знаци;  
Президента на Клуба – с Огърлица./ 
 
      

ПРОТОКОЛ ПРИ КЛУБНИ ТЪРЖЕСТВА 
При клубни тържества редът за представяне е: 
• Дистрикт Чеърмен /Председател/ 
• Национален представител 
• Заместник национален представител 
• Клубни офицери на ИК 
• Дистрикт офицери на ИК 
• Почетни членове на Дистрикт 248 
• Други гости по преценка на Президента на клуба. 
 

• Вътрешноклубни срещи 
Всяка клубна сбирка представлява такава.  
• Членовете, присъстващи на сбирката да са със значки, шалове и други отличителни Инер Уил знаци;  

• Президентът на Клуба е с Огърлица. 
• Изпълнителният комитет на клуба организира сбирката 
• Провеждат се според решението на всеки Инер Уил Клуб, но не по-рядко от веднъж месечно. 
• Церемониалът по откриването на всяка сбирка изисква от Президента на клуба: 

– да започне с Камбанен звън. 

– следва прочитане на Молитвата. 

– обявяване на дневен ред. 

• Президентът закрива с камбанен звън. 


