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СЕМИНАР – ОБУЧЕНИЕ  

 на  ПРЕЗИДЕНТИ, СЕКРЕТАРИ и КОВЧЕЖНИЦИ 

в ИНЕР УИЛ 

2017/2018  

 

ПЛОВДИВ  16.09.2017г. 

 

 

Скъпи приятелки от Инер Уил 

Президенти, Секретари и  Ковчежници на клубове, 

Имам приятното задължение като Ковчежник в Дистрикт 248 за 2017/2018 да Ви запозная с 

основните правила и изисквания за финансовата отчетност. 

  Някои от вас може вече да а били на този пост, други са на тази позиция за първи път, но 

може би сега е момента да се запознаем или припомним правилата по финансовата част от 

дейността на нашата организация. 

Относно правилата Ви отбелязвам, че те са заложени в нашата „Конституция и  Наръчник 

на ИУ от 2015“. 

IW година започва на 01 юли и завършва на 30 юни. 

На 01 юли Вие официално поемате поста на касиер /ковчежник/  в Вашия клуб.  

Като касиер на клуба Вашите отговорности включват: 

 Да управлявате финансовите средства на клуба 

 Да събирате  членски внос  

- в клуба; 

- към Дистрикта;  

- към IIW 

и  съответно да го изпращате в посочените срокове по сметката на    Дистрикта. 

 Да водите подробен отчет на всички приходи и разходи. 

 Да изготвяте бюджет за съответната клубна година. 

 В края на годината да изготвите подробен годишен  отчет, който да се приема от 

членовете на клуба. 
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Кратка презентация за управление на финансовите средства на един клуб на ИУ 

 

1. Клубовете и техните бордове индивидуално  определят размера на членския внос 

за своя клуб. Разпределянето на средствата в клуба се решава в самите клубове. 

 

2. Приходите във Вашия клуб се формират от 

 Членски внос; 

 Дарения; 

 Пари събрани от благотворителни мероприятия; 

 Спонсорство; 

 Участие в проекти 

 

3. Разходите включват 

 Плащане на членски внос към Дистрикта и IIW; 

 Разходи за благотворителност; 

 Разходи за клубните сбирки; 

 Други разходи за реклама,куриерски и т.н. 

 

4. Грижете се всички събрани средства и разходи да се документират точно. 

 

5. Стандартната счетоводна практика препоръчва разделяне на оперативните и 

благотворителните средства на клуба, за да се гарантира, че приходите от събития за 

набиране на средства се използват за подкрепа на благотворителни дейности. 

 

6. Размер, срокове и начин на плащане на членския внос към Дистрикта и IIW. 

 

 Членския внос към Дистрикта – е в размер на 36 лева на IW член за 1 година . 

За нови членове, приети след 01 януари  членският внос е  на половина 18 лева.  

Срока за плащане от клубовете към Дистрикта е 30 септември, а за нови членове до 

Изборната или Отчетна конференции на Дистрикта. 

Сумата се превежда по банкова сметка на Ковчежника, като в платежното нареждане 

трябва да се упомене основанието за превода, за колко члена се отнася таксата и  от 

името на кой клуб е извършено плащането. 

 В едно с членския внос към Дистрикта клубовете превеждат и членския внос към  

IIW в размер на 12 лева за една пълна година за IIW член. 

За новосформирани клубове, с чартърен лист след 01януари размера на членския внос 

наполовина  6 лева. 
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Запомнете,че 

 

 Навременното  плащане на членския внос към Дистрикта и IIW гарантира 

членството на Вашия клуб и запазване правата му за участие в гласуванията и 

активния живот на IIW.    

 

 Мероприятията на Дистрикта, независимо кой клуб е домакин, се финансират от 

Дистрикта след взето решение на ИК за размера на сумата. 

       Ако се  организират томболи или други по време на мероприятието, 20% от събраните  

средства   постъпват в Благотворителната сметка на Дистрикта , а останалите 80% остават в 

клуба домакин. 

 

       

 При възникване на въпрос от Ваша страна относно финансовата част за дейността на 

клуба Ви , с удоволствие ще Ви отговаря до колкото са моите компетенции. Ще Ви очаквам 

 

Марияна Петракиева / Mariana Petrakieva  

 Treasurer  D 248 България 2017/2018  

 e-mail: mdpetrakieva@abv.bg  

 tel.:+359 887 215 691 
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