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Четвърти електронен бюлетин на Чеърмена на Д248  Живка 
Стоянова 

 

Неусетно дойде пролетта и навлязохме в последното тримесечие на нашата 

ИУ година. Отбелязахме Международния ден на IW, проведохме 

годишното Общо събрание и избрахме следващият ИК на Д248, успешно 

приключи и 17 Конгрес на IIW, в който имахме достойно участие. Успях 

да посетя 12 клуба и отново да събера малко «истории». 

Но да започна от там, от където свърши третият бюлетин – 

Международния ден на IW. На призива на нашият уважаван Президент на 

IIW д-р Капила Гупта на този ден всеки клуб да приеме поне един нов 

член, откликнахме с 6 новоприети дами – в клубовете Бургас, Балчик, 

Добрич, Етрополе. Тази година, с решение на ДК, рожденният ден на ИУ 

не се отбеляза на национало ниво и някои близки по разстояние клубове се 

организираха да отбележат заедно деня с общи мероприятия. В Стара 

Загора се събраха 7 близки клубове –  двата клуба от Стара Загора, ИУК 

Нова Загора, ИУК Казанлък, ИУК Димитровград, ИУК Хасково, ИУК 

Харманли.  Във Варна  се събраха  трите клуба  от града и приятелки от  

ИУК Каварна, ИУК Добрич празнуваха заедно с ИУК Балчик, ИУК 

Етрополе  заедно с ИУК Пирдоп. 

 

                        

mailto:zhivka1960@abv.bg
mailto:iiw.bg.chairman@gmail.com
http://www.innerwheel248.org/


                    International Inner Wheel 
 District 248, Bulgaria,  

 Chairman 2017/2018 Zhivka Stoyanova, 

 tel: +359 894422154; +359 888261927                                                                                          

 e-mail:zhivka1960@abv.bg,    iiw.bg.chairman@gmail.com, 

 website: www.innerwheel248.org 

 

 

  

------------------------- 

 

 

На 10.03.2018г. в гр. Етрополе се проведе годишното Общо Събрание на Д 

248  IW България за избор на нов ИК за следващата 2018-2019 ИУ година. 

Събранието протече по предварително обявеният  дневен ред: 

 Избор на нов ИК 

 Дискусия за регистриране на Дистрикта като НПО  

 Споделен опит на клубовете по националния проект Антидрога, 

както и други проекти, по които се работи 

 Текущи документи и събития, новини, бъдещи планове  

 

След  преброяване на  бюлетините Председателя на Комисията по избора 

д-р Нина Червенкова от ИУК Плевен изнесе резултатите . 

 

Това е новият ИК на Д 248 ИУ България:  
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 Пожелавам много сили, настроение, креативност и успех на новият екип! 

Надявам се, че всички клубове в Дистрикта  и техните членове ще 

подходят с нужното уважение към  Офицерите, поели отговорността да 

служат и с това ще направят годината по-лека и по-успешна! 

До всички Клубове е изпратен Протокол от ОС със взетите решения. 

В заключение на ОС  разказах една будистка приказка  за щастие, защото в 

нея намерих много скрити послания за нас. Следващите редове са за тези, 

които не успяха да дойдат и да я чуят. 

«В един манастир монасите трябвало сами да си построят сградите. Първо 

се учели как да подреждат тухлите и да поставят хоросана между тях, 

после си правели стените. Съсредоточен в работата,  един монах неуморно 

нареждал тухлите една след друга - внимателно, старателно и търпеливо. В 

един миг решил да погледне отстрани как изглежда неговата стена и за  

свой ужас видял две неправилно поставени тухли. Хоросана вече се бил 

втвърдил и нямало как да се върне назад, единственият начин бил да 

събори стената. Настоятелят обаче не му разрешил. Минали няколко 

месеца, монасите издигнали много стени и постройки, започнали да идват 

посетители в манастира. Един ден един  от тях изказал възхищението си от 

тази стена и монаха се учудил много: « Как, нима не виждате двете криви 

тухли в тази стена как я загрозяват?» Посетителят отговорил: »Да, виждам 

двете криви тухли, но виждам и другите 998 правилно и идеално 

подредени и виждам здрава и хубава стена пред себе си». 

Всеки клуб е тухличка от стената или сградата на нашия Дистрикт. 

Стабилно поставена, макар и леко накриво или с несъвършенства, тя ще 

помогне на стената да бъде устойчива. За изграждането на такава стена е  

необходимо много търпение и умение. И на края е важно как изглежда 

цялата стена, а не отделните тухлички в нея. 

Аз сравнявам нашият Дистрикт с тази стена. От ИК и Чеърмена зависи да 

обедини клубовете - тухлички в здрава стена. И моята цел тази година 

беше такава-да обединявам и надграждам, да продължавам това, което е 

започнато преди мен! Да насърчавам и  с каквото мога  да помагам  и 

защитавам. 

Всеки знае своите предимства и недостатъци, всеки Президент знае 

особеностите на клуба си и неговите членове и трябва да имаме 

самочувствието да приемаме тези качества като уникалност! От нас зависи 

как ще си организираме Дистрикта – да имаме търпението и умението да 

открием уникалността си, да обогатим живота си и да вървим напред, да 

надграждаме и пишем историята си! Да не забравяме в ежедневието си, че 

сме членове на една международна организация, в която безкористната 
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 служба, моралната чистота, духовното израстване и приятелството са 

основни двигатели!  

 

 
 

Посещение на Клубовете 

 
През последните три месеца посетих 12 Клуба, както и някои клубни 

мероприятия: 

 

 09.01.2018  - ИУК Шумен. Един от първите клубове в нашата страна 

с доказан авторитет в Дистрикта ни. Трудно ми е да намеря най-

подходящата дума, за да изразя възхищението и респекта си към тези 

интелигентни, работливи, отдадени на каузата и същевременно скромни 

дами. Те работят вече четвърта година по един проект, който се разраства 

все повече и трупа средства - www.chetidari.bg . Всяка една от тях помага с 

каквото може, а едновременно с това си движат и ежегодни и постоянни 

инициативи, обслужващи деца в неравностойно положение и възрастни 

хора. Не забравят и своето приятелство- интересни сбирки, разучаване на 

танци и гимнастика. Определено те с много настроение работят за ИУ и 

оставят следа в своята общност. 
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  13.01.2018 – ИУК Ловеч. Топло посрещане на обяд от приятелките. 

Клуб със седем годишна история, който си има ежегодни инициативи- 

подпомагане на неонатологията, закупуване на нови книжки за 

библиотеката, провеждане на забавна зъбна профилактика в детската 

градина. Достойни дами, радетелки на българските традиции и история, 

единни и сплотени. 

 

           
 

 13.01.2018 - 12ти рожден ден на ИУК Плевен. Преди тържеството 

направихме кратка среща, за да се запозная с дейността на клуба. Преди 

доста години дамите са работили по темата на настоящия нац. проект на 

ИУ България "Антидрога", но това не пречи и тази година да провежат 

мероприятия по темата. А по случай 140 години от Плевенската епопея, 

дамите са засадили 140 рози пред емблематичния паметник в града. 

Събраните средства от вечерта бяха за поддръжка на насажденията.  

 

      
 

 24.01.2018 - ИУК Пирдоп - сплотен клуб, който успешно се вписва с 

делата си не само в своя град, но и в селищата наоколо. Дейността им е 

насочена към децата - създават детски кът в болницата в Пирдоп със 

средства, събрани от продажба на събрани от тях употребявани детски 

дрехи. Осигуряват помагала на първокласниците, организират състезание с 
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 книги, подкрепят дете на състезание по карате. Преди няколко години са 

работили по проект срещу дрогата и сега имат идея за реализиране на  

националния проект. Обединени от приятелството помежду си, те имат 

много идеи за осъществяване.  

 

    
 

 27.01.2018 – ИУК София, вторият рожден ден на клуба с най-

младите по възраст дами в нашия Дистрикт. За две години тези момичета 

показаха на практика, че една 93 годишна организация може успешно да 

пулсира в ритъма на съвремието, съчетавайки опита и мъдростта с 

креативността и дръзновението! Клуба реализира успешно проекти, 

свързани с децата и поколението след нас. На празничната вечер на 

приятелството закачих значка на две нови дами, привлечени от идеите на 

ИУ. Благодаря ви за настроението, вдъхновението и невероятния заряд! 
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 30.01.2018 - ИУК Хасково, един от най-старите и близки до сърцето 

ми клубове, спонсор на моят клуб. На 22.03 те ще празнуват своята 18-та 

годишнина. Записах си встъпителните думи на Президента на клуба Галя 

Апостолова, защото са много докосващи, истински и ценни: 

“Приятелството не е едно голямо нещо, а безброй малки". С поддържане 

на приятелството помежду си дамите работят активно и творят в истинския 

смисъл на думата. Те рисуват, всички от Дистрикта знаете това, 

организират изложби, продават и подаряват... Събират средства за 

домовете за настаняване от социален тип за деца с и без увреждания. 

Стартирали са проекта Антидрога и обмислят продължението му.  

            
  

 

 07.02.2018 - ИУК Стара Загора, моят клуб. Вече 17 години правим 

много стойностни проекти в различни области и се ползваме с добро име в 

нашият град. Наред с подпомагане на Дом за стари хора, ние от няколко 

години обгрижваме и нашето бъдеще - децата от различни възрасти. 

Апарат за новородени на Неонатологията, безплатни куклени постановки 

на децата от всички детски градини, сигнални жилетки за началните 

класове, музикални и конкурси за рисунки. Тази година клуба стартира 

отново успешни инициативи във връзка с националния проект Антидрога и 
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 отново един от етапите е съвместно с Държавен Куклен театър, грижейки 

се и за духовното здраве на децата. ИУК Стара Загора - клуб със здрави 

основи, с опитни Офицери, за мен е чест да бъда член на този Клуб! 

 

           
 

 

 22.02.2018 - ИУК Стара Загора Берое, най-новият Клуб в нашият 

Дистрикт. Срещата премина в приятелска дискусия относно 

Конституцията и Насоките в ИИУ - те задаваха ключови въпроси, аз им 

отговарях. Въпреки все още плахите им стъпки, дамите имат желание и 

идеи за работа. Те имат спечелена и финансова подкрепа за техния първи 

проект, насочен към духовното възпитание на младите. Пожелавам им 

много успехи в изграждането и укрепването на новият екип и много 

настроение и удовлетворение по пътя на добротворството. 

 

           
 

 

 09.03.2018 – ИУК Етрополе, домакин на  Общото събрание на Д 248, 

един от най-младите клубове в ИУ България. Само на две години, но с 

богата вече история. Изключително задружни, обединени от идеите и 

mailto:zhivka1960@abv.bg
mailto:iiw.bg.chairman@gmail.com
http://www.innerwheel248.org/


                    International Inner Wheel 
 District 248, Bulgaria,  

 Chairman 2017/2018 Zhivka Stoyanova, 

 tel: +359 894422154; +359 888261927                                                                                          

 e-mail:zhivka1960@abv.bg,    iiw.bg.chairman@gmail.com, 

 website: www.innerwheel248.org 

 

 

 еднакво работещи жени по всички започнати, продължаващи и 

приключени проекти. На срещата закачих значката на ИУ и още две нови 

дами. В малкия красив балкански град със съхранен български дух, дамите 

помагат на болницата, като реновират малко по малко отделенията, грижат 

се за опазване на околната среда и децата. Неизчерпаема енергия за 

добруване! А за прекрасната организация на следващият ден и вечеря като 

домакини на национално събитие мога само да кажа едно огромно 

БЛАГОДАРЯ на Василета и Ивета, както и на всички дами от клуба и да 

си пожелая и друг път да им гостувам! 

-   

 13.04.2018 – ИУК Видин, един от първите, но и най-отдалечен клуб в 

нашият Дистрикт. В своята 17 годишна история клуба има записани много 

успешни инициативи. Техните основни проекти са насочени към 

възпитанието на щастливи и образовани деца – организират конкурси с 

награди за победителите, спонсорират клуб по спортни танци. Правят 

ежегодна инициатива на 1 юни «Работилница по интереси», в която 

участват всички деца от града. Клуба се ползва с много авторитет и за това 

допринася и техния ежегоден благотворителен дамски бал, който се 

провежда в дните около международния ден на жената. На този бал 

обикновено се събират и средствата за финансиране на каузите на клуба. 

Удоволствие беше за мен да разговарям с часове с тези динамични дами, 

които ми дават надежда за развитието на ИУ България. 
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 14.04.2018 - ИУК Свищов. Тази година те ще празнуват техния първи 

юбилей - 5 годишнина. Млад клуб с вече традиционни каузи. Четвърта 

година подпомагат детски хор в града, като им осигуряват сценични 

костюми. Хубаво е да чуеш химна на ИУ България изпълнен от този хор! 

Ежегодни есенни прегледи на жените за остеопороза и рак на гърдата, 

профилактика и силанизиране на зъбките на малките деца, съвместни 

проекти с Ротари - това са само част от техните инициативи. Приятелство и 

загриженост за общността е това, което обединява и води дамите по пътя 

на добротворството, а начина по който го правят оставя неизменно трайна 

следа. 
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  14.04.2018 – ИУК Русе. На път за Свищов се срещнах с Президента 

на ИУК Русе Гергана Григорова и основателката на клуба Светла Вълкова. 

Обменихме идеи, те споделиха проблемите с набиране на нови членове. 

Това не им пречи да работят, макар и на ниски обороти. Тази година те са 

разпределили помощи с дрехи от Дания на социално слаби хора. 

 24.02.2018 – ИУК Бургас и тяхната прекрасна вечер на виното и 

приятелството. Събраните средства  са за подпомагане закупуването на 

технология за управление на компютърна мишка с поглед от инвалиди, 

необходима за «Социален център за инвалиди» Бургас, с който клуба 

работи.  

     

 

 

17 Конгрес на IIW 11-14.04.2018 Мелбърн, Австралия 

В 50-тата годишнина на ИИУ се проведе 17 Конгрес на организацията ни. 

Ние имахме 9 регистрирани участници и двама лектори на този Конгрес.  
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 На сайта в раздел Библиотека/ Презентации са публикувани презентациите 

на Росица Йорданова от ИУК София и Нели Братоева от ИУК Варна 

Еуропея, които бяха включени в знакови за ИУ теми – приятелството и 

опазването на планетата. 

Информация за Конгреса ще бъде представена от д-р Янислава Илиева – 

НП на ИУ България и основен гласоподавател за страната. 

 

Моята История 

Виолета Филипова ИУК Ботевград 

В навечерието сме на Световния ден на Инер Уил! 

Това ме подтикна да напиша моята история в Инер 

Уил. 

През 2009г моят съпруг Филип Филипов създаде 

Ротари клуб Ботевград. На церемонията аз 

разговарях с тогавашния Дистрикт Гуверньор д-р Атанасов. От него 

разбрах, че има организация на съпругите на ротарианците и получих 

обещание за съдействие. Но, мина време, това не се случи. Тогава аз се 

заех сама - намерих списание Ротари, видях сайта и звъннах на Цветелина 

Чакърова, тъй като първата снимка, която видях беше нейната. И защо го 

направих? Преди да има Ротари клуб в Ботевград аз и една моя приятелка 

обмисляхме вариант за някаква група от дами, но без много ясни цели, 

освен, че трябва да сме приятелки! Когато прочетох за целите на ИУ 

реших, че това съм търсила и затова, след разговор със съпругите на 

Ротарианците, аз направих предложение за такъв клуб и всички се 

съгласиха. Тогава се свързах с Цветелина Чакърова. Тя се обади на Лили 

Панайотова и след среща с Милена Александрова в София процедурата за 

нашето чартиране започна. Двете дами ни посетиха предварително в 

Ботевград, уточнихме всичко необходимо и  не след  дълго време 

пристигна Чартърния лист. Така аз се озовах на място, което бях търсила 

дълго време. На самата церемония по чартирането бях впечатлена от 

многото гости, от приятелски протегнати ръце, от удоволствието да съм 

една от тях! Създадох много приятелства и съм горда от това, че аз съм 

първата, която е потърсила ИК на Д 248 за готов вече клуб. 
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 Преди година и половина отново успешно помогнах за създаване на ИУ 

клуб в Етрополе. Ивета  Билева е моя приятелка от много години и 

нейният съпруг стана член на Ротари Ботевград. Тя с удоволствие се зае и 

много бързо чартирахме новия клуб, чиито кръстници стана ИУК 

Ботевград! Считам, че имам принос в разширението на ИУ България. 

Участвала съм с презентация на тема “Рециклиране за здраве“ на 

Международната конференция „Жените за Европа 6“ във гр. Варна. 

Представлявах Дистрикта на срещата с приятелките от Италия и имах 

удоволствието да се запозная с тях. Получих много покани за гостуване 

при тях.  

Всичко, което правя за ИУ е с огромна любов. В началото не знаех, че  в 

ИУ има такава йерархия, защото постовете за мен никога не са били от 

значение. Радвам се, че съм член, и то достоен според мен, на тази 

организация! Чувствам  се специална и привилегирована! 

Това е моята история в ИУ!!!  

Виолета Филипова 

 

Снежана Михайлова ИУК Каварна 

 

Тя започна в един топъл октомврийски ден през 2014 година, в една 

непринудена среща на няколко приятелки, с две прекрасни дами, вече 
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 дългогодишни членове на  Инер Уил България – д-р Таня Атанасова –член 

на ИИУ Варна и  Нели Братоева – тогава НП 2013/2015. 

Те пренесоха духа и магията на Инер Уил в Каварна и в моята душа. 

Последва участие в 6-та Международна среща „ Жените за Европа – ролята 

на Инер Уил“, където аз и няколко приятелки и съмишленички от Каварна 

бяхме гости. Така се роди идеята за създаване Инер Уил Клуб Каварна, а 

няколко месеца по-късно, дванадесет вдъхновени от благородната идея 

дами, учредихме клуба и станахме част от голямото семейство на ИИУ. 

 

Често ме питат: Какво е Инер Уил и какво означава за мен?  

 
Какво е „Инер Уил“ – това го  пише на интернет страницата на ИИУ. Но 

какво е за всеки от нас е написано единствено в нашите души и сърца. За 

мен Инер Уил е всичко, което една жена се стреми да има в живота си и на 

което иска да научи децата си.  

 

Инер Уил е доброта! 

Добротата няма цена. Тя е несъизмерима с материалния свят. Нейната 

стойност е непреходна, внася светлина в милиони животи и ги прави по-

цветни и богати. Да „оцветиш“ нечий мрачен и сив живот, да видиш дори 

само още едно лице огряно от усмивка и топъл поглед – това е безценно 

богатство, най- скъпата награда, най-високата оценка.  

 
Инер Уил е вдъхновение! 

Вярвам в силата и красотата на благородната идея на Инер Уил. Убедена 

съм в смисъла и ползата на това, което правим, вдъхновени от тази идея. 

Приятелствата, споделеността и топлината, които изпълват света на Инер 

Уил, ме зареждат с огромен позитивизъм и даряват дните ми със 

спокойствие и дълбоко удовлетворение, че вървя по един добър път.  

 

Да помагаш на обществото е висша повеля! Добрите каузи нямат край, за 

тях няма граници време и разстояние. Доброто ражда добро и прави света 

по- красив, единен и мирен, а хората по-щастливи. Вярвам в Инер Уил, 

така както вярвам в силата на доброто да помага и да вдъхновява.  

 
Инер Уил е приятелство! 

Приятелство завинаги – онова искреното, неподправеното, открито 

приятелство, което твори чудеса, което събира и съгражда. Приятелство, 
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 което трябва да поддържаме живо, да надграждаме и облагородяваме, за да 

оставя красиви спомени и добро наследство. 

 

Скъпи приятелки, 

Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с всички Вас! Щастлива съм, че 

имам честта да съм част от това благородно общество- Интернейшънъл 

Инер Уил! Стъпвам горда по тази земя като член на Инер Уил, чартър–

секретар и настоящ президент на Инер Уил Клуб –Каварна, защото съм 

уверена, че всяка моя стъпка, дори и най-малката, която съм направила, 

всяко добро, дори и най- малкото, за което съм допринесла, ще оставят 

траен отпечатък и ще вдъхновят поне един човек да поеме по светлия път 

на добротворчеството. 

 

Благодаря на всички Вас, че споделяме смислеността на тази идея и 

вървим заедно по безкрайния път на ДОБРОТО!  

 

Какво ни предстои? 

15.05.2018  Отчет за дейността на клубовете към Националния 

Представител по петте основни теми: 

 Правата на децата 

 Семейството 

 Правата на жените 

 Възрастните хора 

 Наркотици, както и международния проект на организацията – «По-

щастливо бъдеще-по-щастлив живот». 

 

01.06.2018 Отчет за дейността на клубовете към Чеърмена, формулиран по 

същия начин. 

 

30.06.2018 Общо събрание за приемане на финансовия отчет за годината и 

предаване на огърлицата в гр. Пирдоп. 

 

 

 

 

mailto:zhivka1960@abv.bg
mailto:iiw.bg.chairman@gmail.com
http://www.innerwheel248.org/


                    International Inner Wheel 
 District 248, Bulgaria,  

 Chairman 2017/2018 Zhivka Stoyanova, 

 tel: +359 894422154; +359 888261927                                                                                          

 e-mail:zhivka1960@abv.bg,    iiw.bg.chairman@gmail.com, 

 website: www.innerwheel248.org 

 

 

 Да поздравим тези, които имат празник 

 
Според нашият Указател, в който са нанесени датите на Чартърният лист, 

празнуват следните клубове: 

 02.04 - Пирдоп 

 13.04 - Ловеч 

 24.04 - Димитровград 

 27.04 - Ямбол  

 23.05 – Русе Дунав 

 07.06 – Пловдив  

ИУК Свищов ще празнува своята първи юбилей – 5 годишнина, на 

02.06.2018. 

 

Някои от вас считат датата на първата сбирка за рожден ден – това няма 

значение, важното е да отбелязвате тази дата тържествено и с много 

гордост и настроение! 

 

И отново напомням за популяризиране на вашата дейност – не само във 

фейсбук страницата, а и на нашият сайт – така всеки клуб сам ще пише 

своята история и ще Оставя Трайна Следа в историята на нашия 

Дистрикт . 

 

Пожелавам на всички вас хубави пролетни и майски дни, много 

настроение и вдъхновение. 

 

С уважение и респект към всички вас. 

 

Живка Стоянова, Чеърмен на Д 248 ИУ България 

/ 
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