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ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНЪР УИЙЛ 

  
 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА 

Международната Конституция е валидна за всички  

членове и включва следното: 

 

1. Наименованието на организацията е „International Inner Wheel“.  

2. Емблемата на организацията е:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Годината на Инър Уийл започва на 1 юли и завършва на 30 юни.  

4. Инър Уийл не е сектантска организация или политическа партия. 

5. Имат стандартни названия на всички постове на 

    международно, национално, регионално и клубно ниво.  

6. Официалният език е английски. 

 

ЦЕЛИ 

Целите на организацията са : 

1. Да насърчава истинско приятелство.  

2. Да окуражава идеалите за лична служба на обществото.  

3. Да подпомага международното разбирателство  

 

ЧЛЕНСТВО 

1. На международно ниво 

Включва всички Inner Wheel Клубове 

Минималният брой Активни Членове, необходими за  

сформиране на Клуб е 10. 
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Молбите за членство се подават до  

Администратора на Интернешънъл Инър Уийл, заедно с  

декларация за приемане на стандартните правила и за спазване на  

Конституцията. Това правило е задължително за всички  

Клубове, освен в случаите, когато влиза по някакъв начин  

в конфликт със законите и обичаите на дадена страна. 

 

Всички Клубове, в страните в които има законодателни изисквания, 

трябва да се съобразяват с изискванията на националното законодателство, 

и да се консултира с  Управителното Тяло на Интернешънъл Инър Уийл, 

когато се очакват промени в него. 

 

Управителното Тяло на Интернешънъл Инър Уийл  трябва да одобри всяко  

изискване за  промяна в системата за именуване на постовете.  

 

2. На национално ниво: 

Включва всички Дистрикти и Клубове в своите граници. 

Минималният брой Дистрикти за формиране на  

Национално управително тяло е 2. 

 

3. На ниво Дистрикт: 

Всеки Дистрикт включва всички Клубове в своите 

граници. 

Минималният необходим брой Клубове за сформиране на 

Дистрикт е 4. 

 

4. На ниво клуб 

Всяко лице може да членува само в един Клуб.  

Категории на членство: 

A. Активно Членствo 

B. Почетно Активно Членство (Активни членове в Клуба, на  

които е дадена специална награда заради тяхната изключителна 

служба на Инър Уийл). 

    С. Почетно членство.  
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A. Активно Членство може да се запазва или придобива от следните лица, 

навършили 18 години: 

 

a) Жени свързани с членове на Инър Уийл/бивши членове  на  Инър 

Уийл. 

b) Жени свързани с Ротарианци/ бивши Ротарианци. 

c) Жени, които са поканени да се присъединят- при условие, че по-

голяма част от членовете на клуба са съгласни.  

 

Активно членство трябва да се реализира в този Инър Уийл Клуб, който е 

най-удобен за посещение на одобрения Инър Уийл член. 

 

Изпълнителният комитет на Интернешънъл Инър Уийл, е 

упълномощен да разяснява този раздел с правилата за членство и да 

включва в уточненията си тези промени в Клауза (А) от правилата за 

членството, които са били приети на Конвента на  

Интернешънъл Инър Уийл  . 

 

B. Почетно Активно Членство 

Награда. Всеки Клуб може да удостои със званието Почетен Активен 

Член всеки свой Активен Член за неговата изключителна служба в Инър 

Уийл. Клубът ще заплати членската му такса за годината, в която е 

награден със званието  Почетен Активен Член. В следващите години, тя  

запазва статута си на Почетен Активен член, но заплаща членския си 

внос сама. Такъв член запазва всички права на Активния член до живот 

или до момента на напускане на Инър Уийл. 

 

C. Почетно членство 

Интернешънъл Инър Уийл, Националните Управителни Тела, 

Дистрикти и Клубове могат да поканят изтъкнати личности, 

които искат да почетат, да станат Почетни Членове. Почетният Член 

няма право на глас и не може 
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да заемат постове на никакви административни нива в 

организацията. Броят им не може да надхвърля 4 във всеки 

един момент.  

 

D. Членство  at Large  

a) Страни с Национално Управително Тяло. 

Ако даден активен член се премести да живее в район на страната, 

където няма Инър Уийл Клуб, Националното Управително Тяло 

на тази страна може да му предостави статута на Членство 

„at Large” . Молбата се подава до Националното 

Управително Тяло чрез бившия Клуб или Дистрикт, когато 

бившия Клуб е разформирован. Плащането на  

членския внос на Интернешънъл Инър Уийл  се извършва до 

Управителното Тяло. Такъв член няма право на глас и не може  

да заема пост.  

b) Страни без Национално Управително Тяло.  

Всеки активен член на Инър Уийл, който се премести да живее 

в район или друга страна, където не съществува Инър  

Уийл Клуб, има право на членство „at Large” след подаване на  

заявление до Централата на Интернешънъл Инър Уийл  , 

чрез бившия си Клуб и след заплащане на членския си внос в 

Интернешънъл Инър Уийл  . 

Такъв член няма право на глас и не може да заема пост.  

 

E. Преместване  

Всеки Активен Член може, при някакви обстоятелства, при съгласие на 

двата Клуба и с взето решение за разрешение от Изпълнителния 

Комитет/ и на Дистрикта, може да се премести във друг Инър 

Уийл Клуб. 
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F. Оттегляне 

Когато даден член не може да членува повече поради  

болест или немощ, може да се определи с термина  „оттеглил се”,  

а не за „напуснал”. 

 

G. Прекратяване на членство 

Активното членство се прекратява при незаплащане на  

годишния членски внос до 31 декември, или при изключване по 

сериозни причини, засегнатия член има право  

на отговор. Решението за изключване на член по  

сериозни причини трябва да бъде одобрено с 2/3  

мнозинство на гласовете от гласувалите членове на клуба чрез тайно 

гласуване и представено за одобрение на Изпълнителния Комитет на 

Дистрикта или на Изпълнителния Комитет на 

Интернешънъл Инър Уийл  , в случаите на нон-Дистрикт клубове. 

Изпълнителния Комитет на Клуба трябва да уведоми 

засегнатия член за своето намерение писмено, най-малко 30 дни 

предварително, като писмото да се изпрати с обратна разписка на 

нейния последен регистриран адрес. Да не се взема финално решение, 

без медиация. Всеки член на Инър Уийл, който се обърне  

към съда, без да са изчерпани възможностите за разрешаване  

на спора вътре в Инър Уийл, ще се изключва незабавно. Изключен член, 

не може да се върне във бившия си Клуб. 

 

Именуване на Клуб 

Когато се формира нов Инър Уийл Клуб, членовете на 

новия Клуб могат да изберат географски подходящо име  

или тема, което се одобрява от Интернешънъл Инър Уийл  . 
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МЕЖДУНАРОДНО УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО 

 

Кандидатът за пост в Интернешънъл Инър Уийл, независимо  

дали е избран или назначен, не може да заема друг пост в Инър Уийл.  

Паст Интернешънъл Президентът не може да бъде избиран 

и номиниран за Управителното Тяло Интернешънъл Инър Уийл  . 

1. Международното Управителното Тяло се състои от  

Офицери и Борд Директори. 

A. Офицери:  

Президент 

Вице Президент  

Непосредствен Паст  Президент 

Ковчежник 

Председател на Конституционния Комитет 

 

Тези офицери формират Изпълнителния Комитет и всеки от тях има по 

един глас. В допълнение, Президентът има решаващ глас. Кворум на 

Изпълнителния Комитет - 3 члена. 

 

B. Борд Директори: 

Трябва да има 16 Борд Директори. Всеки Борд Директор има един глас. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ на Международното Управително Тяло 

 

1) В съответствие с Конституцията, Управителното Тяло 

    контролира и управлява делата и средствата на  

Интернешънъл Инър Уийл и следствие на това може да има своя линия 

на поведение и да издава собствени разпореждания. Неговите решения  

по въпроси от административно естество са окончателни, но принципно, 

могат да бъдат обжалвани от всеки Клуб, Дистрикт или Национално 

Управително Тяло преди и по време на Конвента. Кворум – 

75% от МеждународнотоУправително Тяло. 
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2)Международното Управително Тяло  има юрисдикция 

над Нон-Дистрикт клубовете и над Дистриктите без 

Национално Управително Тяло. 

 

2. Международното Управително Тяло се избира по 

следния начин:  

A. Офицери:  

a) Президент 

- Квалификации: 

Трябва някога да е служил  като  Президент на Национално 

Управително Тяло, или Международен Борд Директор 

или Член на Борда  на Интернешънъл Инър Уийл  или Международен 

Ковчежник  

 

- Номинации: 

Всеки Дистрикт Комитет с Национално Управително Тяло може 

да номинира член, подходящо квалифициран за поста 

Президент. Членовете могат да приемат номинации само от  

Дистрикт Комитетите на Националното Управително Тяло, на  

което те са членове. 

 

-Гласуване:  

По пощата, като всеки Клуб има право на един глас.  

 

-Продължителност на мандата: 

Президентът може да служи само 1 година и не може да бъде 

преизбиран на тази длъжност. 

 

Непосредственият Паст Президент, Президентът и 

Вице Президентът не могат да бъдат членове на Инър Уийл от 

една и съща страна или Национално Управително Тяло.  
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b) Вицепрезидент 

- Квалификации: 

Трябва някога да е служил като Президент на Национално Управително 

Тяло, или Международен Борд Директор или Член на Борда  на 

Интернешънъл Инър Уийл  или Международен Ковчежник  

 

- Номинации: 

Всеки Дистрикт Комитет с Национално Управително Тяло може 

да номинира член, подходящо квалифициран за поста Вице 

Президент. Членовете могат да приемат номинации само от  

Дистрикт Комитетите на Националното Управително Тяло, на  

което те са членове. 

 

-Гласуване:  

По пощата, като всеки Клуб има право на един глас.  

 

-Продължителност на мандата: 

Вице Президентът може да служи само 1 година и не може да бъде 

преизбиран на тази длъжност. 

 

c) Ковчежник  

- Квалификации:  

Трябва да е служила в Национално Управително Тяло или  

Дистрикт като Ковчежник и да е служила като член на Национално 

Управително Тяло поне 1 година по времето на  

номинацията.  

 

- Номинации: 

Всеки Дистрикт Комитет с Национално Управително Тяло може 

да номинира член, подходящо квалифициран за поста 

Ковчежник. Членовете могат да приемат номинации само от  

Дистрикт Комитетите на Националното Управително Тяло, на  

което те са членове. 
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-Гласуване: 

По пощата, като всеки Клуб има право на един глас.  

 

-Продължителност на мандата:  

Ковчежникът може да служи максимум 3 последователни  

години, но се номинира и преизбира ежегодно, 

след което не може да заема отново този пост. 

 

-Задължения на Ковчежника: 

Тя трябва да притежава компютърни умения, познания в счетоводен 

софтуеър, онлайн банкиране и използване на таблици, да умее да 

разчита финансови прогнози, да подсигуравя постоянство в  

плащанията на доставчици, да подготвя бюджет, да осигури финансова 

стабилност на организацията и да работи в тясна връзка със 

счетоводителя/одитора ежеседмично. 

  
d) Конституционен Чеърмен  

-Квалификации:  

Трябва да е бил предишен член на Управителното Тяло на 

Интернешънъл Инър Уийл   

 

- Номинации: 

Всеки Дистрикт Комитет с Национално Управително Тяло може 

да номинира член, подходящо квалифициран за  

поста Конституционен Чеърмен. Членовете могат да приемат 

номинации само от Дистрикт Комитетите с Националното Управително 

Тяло, на което те са членове. 

  
- Гласуване и продължителност на мандата: 

Конституционният Чеърмен се избира от Международното 

Управително Тяло всяка година и може да заема поста  

за максимум от 3 години. 
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B. Борд Директори: 

- Квалификации: 

Трябва да е бил Паст Национален Представител или Паст Президент на 

Национално Управително Тяло или избран Национален Представител за 

да подлежи на избор за Борд Директор на Международното 

Управителното Тяло.  

 

- Номинации: 

Всеки Дистрикт Комитет от страна, която има  

Национално Управително Тяло или избран Национален  

Представител може да номинира подходящо квалифициран 

член за поста Борд Директор. 

 

- Гласуване:  

По пощата. 

Борд Директорите се избират eдновременно с избора на 

Офицерите. 

Всеки Клуб има 16 гласа, като всичките те трябва да са за 

кандидати, номинирани от различни страни. Ако бъдат номинирани 

повече от 16 души, всеки Клуб трябва да гласува за общо 16 

от номинираните лица. Бюлетина трябва да декларира вот за 

16 души общо. Всяка бюлетина, в която е деклариран вот за 

повече или по-малко от 16 лица, ще се счита за невалидна. 

 

- Продължителност на мандата: 

Всеки Борд Директор може да служи само максимум 2 години, но се 

преизбира ежегодно. 

 

Член на Инър Уийл, заемащ изборна длъжност 

или назначен в Националното Управително Тяло, в Дистрикта 

или на клубно ниво, или който е Непосредствен Паст Президент, или  

Непосредствен Паст Чеърмен не може едновременно с това 

да бъде и член Международното Управително Тяло. 
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3. Заседания: 

A - В годините когато няма Конвент: 

Провежда се по едно заседание на Управителното Тяло годишно. 

B - В годината, когато се провежда Конвент 

Вторато заседание на Управителното Тяло се провежда в деня 

непосредствено преди Конвента. Международното Управително 

Тяло може да взема решения по спешни въпроси между  

Заседанията. На всеки член на Управителното Тяло трябва да се изпрати 

екземпляр от решението в писмена форма, а той трябва да изпрати 

своето съгласие или несъгласие също в писмена форма на 

Администратора на Интернешънъл Инър Уийл  . Решението се взема с 

мнозинство от 75% . Процедурата се осъществява от 

Изпълнителния Комитет. 

 

ИЗБОР НА МЕЖДУНАРОДНО 

УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО 

 

1A.Изпълнителен Комитет: 

Процедурата за избор на Президент, Вице 

Президент, Ковчежник и Конституционен Чеърмен на 

Управително Тяло на Интернешънъл Инър Уийл е както  

следва: 

Номинациите, със съгласието на номинирания, се предлагат 

от Дистрикт Комитетите с Националното Управително 

Тяло, на Националното Управително Тяло  

на което те са членове. 

. 

 

Ако има 2 или повече номинации за който и да е пост от 

Дистрикт Комитетите в едно Национално Управително 

Тяло, трябва да се проведат вътрешни избори, организирани от 

Националното Управително Тяло. Националното Управително 

Тяло трябва да информира Дистрикт Комитетите, за резултатите от 

проведените вътрешни избори. 
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1B.Борд Директори: 

Процедурата за избор на Борд Директори на 

Управително Тяло на Интернешънъл Инър Уийл е както 

следва: 

Номинации: 

a) Всеки Дистрикт, който има Национално Управително Тяло,  

може да номинира за позицията на Борд Директор. Ако  

има 2 или повече номинации получени от Дистрикт  

Комитетите в едно и също Национално Управително 

Тяло, трябва да се проведат вътрешни избори, организирани от 

Националното Управително Тяло. Националното Управително 

Тяло трябва тогава да информира Дистрикт Комитетите,  

за резултатите от проведените вътрешни избори. 

b) В случаите в които има Дистрикт в страната без Национално 

Управително Тяло, но с избран Национален  

Представител, Дистрикта може да номинира за 

позицията Борд Директор.  

Ако се получат 2 или повече номинации от Дистрикт 

Комитетите в една и съща страна, трябва да се проведат  

вътрешни избори, организирани от Националния  

Представител. Националният Представител трябва  

да информира Дистрикт Комитета за резултата от  

вътрешните избори.  

2.Дистрикт Комитетът трябва да изпрати попълнени  

номинационни форми за всички Международни Офицери 

и Борд Директори на Централата на Интернешънъл Инър Уийл, 

не по-късно от 30 септември. 

 

Агитацията, това е искане на гласове, е ЗАБРАНЕНА, 

чрез писма или каквато и да била друга форма и ще доведе до 

дисквалификация на кандидата за който се отнася. 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 3.Списък с номинираните, с кратко описание на заеманите от тях 

длъжности, се изпраща до всички Клубове, заедно с официалната 

бюлетина и плик за връщане. Регистрираният вот трябва да се 

получи в Централата на Интернешънъл Инър Уийл  не по-късно от 

31 март. В противен случай ще се счита за невалиден. Всички 

гласове, получени от клубове с неплатен членски внос се считат за 

невалидни.  

 

4. В случаите, когато двама номинирани получат един и същ брой 

гласове, решаващ вот има Президентът. 

 

5. В случай на смърт, невъзможност или  

дисквалификация на съответния кандидат/номиниран по време на 

избори за Борд Директор, изборът ще продължи както 

е планирано. Следващият номиниран, получил  

най-много гласове ще бъде обявен за избран за 

Борд Директор, на мястото на починалия, болен или 

дисквалифициран кандидат/номиниран. 

 

6. Резултатът от изборите за Президент, Вице Президент, 

Ковчежник, Борд Директори и Редактор на Интернешънъл 

Инър Уийл  се изпращат едновременно до всички 

Национални Управителни Тела, Дистрикти и нон  

Дистрикт Клубове.  

 

7. В случай на овакантяване някой от офицерските постове:  

Президент, Вице Президентът поема поста за да завърши 

годината, което няма да го лиши от правото да приеме номиниация и 

да бъде избран за Президент. 
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Вице Президент, Международното УправителноТяло може да назначи 

квалифициран заместник, който да завърши годината, което няма да я 

лиши от правото да приеме номиниция и бъде избрана за 

Вицепрезидент. 

 

Ковчежник, Международното Управително Тяло може да назначи 

подходящо квалифициран заместник, който да завърши годината. 

 

Конституционен Председател – Международното Управително Тяло 

може да назначи квалифициран заместник, който да завърши годината . 

 

Борд Директор, позицията остава овакантена 

до следващия 30 юни. 

 

 

КОМИТЕТИ 

 

 

1. Изпълнителен Комитет 

Задължения на изпълнителния комитет 

а) Изпълнителният Комитет се състои от Президента, Вице 

Президента, Непосредствения Паст Президент, Ковчежника и 

Конституционния Председател. 

b) Изпълнителният Комитет извършва цялостно управление на 

ежедневната дейност и средствата на Интернешънъл Инър Уийл  от 

името на Управителното Тяло. 

с) Изпълнителният Комитет трябва да е арбитър от името на МУТ, 

ако медиацията се е провалила на всички други административни 

нива ( Клуб, Дистрикт и Национално Управително Тяло) и взема 

крайното решение. 
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2. Конституционен Комитет 

Конституционния Комитет се състои от Конституционния 

Председател, Президента и Вице Президента. 

 

3.Организационен Комитет за Конвента 

Организационният Комитет на Конвента се състои от Председател, 

оттук нататък наричан Координатор на Конвента,  

който се назначава от Управителното Тяло измежду членовете, 

номинирани от страната домакин на Конвента заедно с подаването 

на кандидатурата ѝ за домакинство на Конвента, Международния  

Вице Президент и Ковчежник, както и други 

членове, назначени в съответствие с предварителния план за 

Конвента. В допълнение, Международния Президент в годината на 

Конвента, също е член на Комитета 

през тази година. 

 

 

РЕДАКТОР/МЕДИЯ МЕНИДЖЪР  

 

 

Редакторът/ Медия Мениджърът не е член на  

Изпълнителния Комитет, но може да бъде поканена като наблюдател, 

когато е необходимо, да присъства на заседанията на Международния 

Изпълнителен Комитет и на Международното Управително Тяло и на 

Конвента, който се провежда на всеки 3 години като наблюдател със 

същите права като Борд Директор, включително и поемане на разноски 

направени за участието в тези срещи. 

 

-Квалификации:  

Трябва да е служила в Национално Управително Тяло или Дистрикт 

като Редактор за поне една година към времето на номинацията. 
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-Номинации: 

Всеки Дистрикт Комитет може да номинира лице, подходящо  

квалифицирано за поста Редактор. 

 

-Гласуване:  

 По пощата, като всеки Клуб има право на един глас. 

  

-Продължителност на мандата: 

 Редакторът може да служи максимум 3 последователни години, но 

трябва да се преизбира ежегодно. 

 

- В случай на овакантяване на поста, Управителното Тяло може да   

назначи квалифициран заместник, който да завърши годината. 

      

Права на Редактор/Медия Мениджър  

Отговаря за сайта на Интернешънъл Инър Уийл  , медийната продукция 

и представянето на документи, поради което е необходимо да има  

компютърни и редакторски знания, опит в областта на модерните 

технологии, графичен софтуер, предпечатна подготовка и оформление. 

  

 

 

ФИНАНСИ 

 

Финансовата година на International Inner Wheel започва на 1 юли и 

завършва на 30 юни. 

 

1. Членски внос 

Всеки клуб трябва да заплати на Интернешънъл Инър Уийл  годишен 

членски внос за всеки член, който се определя 

когато е необходимо на Конвент, или, ако в годините  

между Конвентите инфлацията на британската лира 

наложи увеличение на членския внос, 

Управителното Тяло е оторизирано да повиши членския внос със  
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същия процент, с който е нараснал индексът на потребление 

във Великобритания, но с не повече от 5%. Всяко предложение за 

промяна на членския внос, което се внася на Конвент, трябва да бъде 

разпространено писмено до всички Клубове поне 4 календарни месеца 

преди Конвента. 

 

 

2. Разходи: 

Разходите, за текущата работата на  

Международното Управителното Тяло, се покриват от средствата на 

Интернешънъл Инър Уийл  . Тези разходи трябва да се съгласуват с 

Международния Изпълнителен Комитет. 

 

 

3. Одит 

Квалифициран счетоводител, който се назначава ежегодно от 

Управителното Тяло трябва да одитира сметките на Интернешънъл 

Инър Уийл  . Копие от одиторският доклад трябва да се изпрати до  

всички Клубове заедно с Протокол от заседанието на Международното 

Управително Тяло.  

  

     

4. Плащания 

Всяко плащане от фондовете на Интернешънъл Инър Уийл   

може да се извърши посредством чек, платежно нареждане, директен 

дебит или банков превод, стига това плащане да е утвърдено 

и писмено разрешено от двама членове на  Международния 

Изпълнителния Комитет. 
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ПОПЕЧИТЕЛИ 

Международното Управително Тяло има право да 

учреди компания с ограничена отговорност от името на Интернешънъл 

Инър Уийл, която да има право да притежава недвижимо имущество и 

други подходящи инвестиции и активи, включително без ограничение и 

държавни облигации и ценни книжа, определени когато е необходимо от 

Управителното Тяло. 

 

Инвестиции със спекулативен характер не са разрешени. 

 

Международното Управителното Тяло трябва да има правото 

да назначи 2 Попечителя, на които да бъде поверена отговорността 

за имуществото на Интернешънъл Инър Уийл  . 

 

1. От името на членовете, Попечителите носят  

отговорност за общото управление на повереното им имущество  

и имат правото да разпореждат генерални ремонти и подобрения 

при необходимост. 

 

2. Международното Управително Тяло ще обезщети Попечителите 

срещу всички пасиви, разходи, искове и петиции, направени от или 

срещу тях във връзка с работата им като Попечители. 

 

3. Международното Управително Тяло има правото да назначава или 

освобождава Попечителите. 

 

4. Попечителите трябва да са Паст Членове на Борда / Борд 

Директори ,1 от Великобритания и Ирландия и 1 от друга 

 държава. 
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НАЦИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

Национален Представител може да бъде избран в която и да е страна, 

с 1 или повече Дистрикта с по 4 или повече Клуба, когато 

Дистриктът функционира като такъв от минимум 2 години. 

Дистрикти, които са новоформирани след разделяне или 

разпускане на Дистрикт, могат да номинират квалифицирани членове 

и участват в избора за Национален Представител на  

своята страна. 

 

Квалификации 

1. За страни с Дистрикти, без Национално Управителено Тяло 

Трябва да е или да е бил Заместник Национален Представител,  

ПАСТ ДИСТРИКТ Чеърмен, ВицеЧеърмен, Секретар 

или Ковчежник, ако са номинирани и избирани такива. 

Едновременно с избора на Национален Представител, 

се избира и негов Заместник с подходяща квалификация. В случай  

на овакантяване Заместник Националния Представител заема 

мястото на Националния представител, а Дистрикт Комитета(ите) в 

страната трябва да избере(ат) друг подходящ Заместник Национален 

Представител, който да завърши годината. 

 

2. За страни с Национално Управително Тяло 

Трябва да е или да е бил Заместник Национален Представител,  

ПАСТ ДИСТРИКТ Чеърмен, ВицеЧеърмен, Секретар 

или Ковчежник, ако са номинирани и избирани такива, и  трябва  

също така да е служил като член на Националното Управително Тяло 

поне 1 година към датата на номинацията. Едновременно с избора на 

Национален Представител, се избира и негов Заместник с подходяща 

квалификация. 
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В случай на овакантяване Заместник Националния Представител заема 

мястото на Националния Представител. Националното Управително 

Тяло трябва да избере друг подходящ Заместник Национален 

Представител, който да завърши годината. 

       

Номинации: 

Всеки Дистрикт може да номинира не повече от 1 Национален 

Представител и Заместник. Номинациите, със съгласието на 

номинирания, трябва да бъдат изпратени в писмена форма до 

Националното Управително Тяло или до Националния представител 

(ако няма Национално Управително Тяло) не по-късно от 31 октомври. 

Ако са номинирани 2 или повече Национални Представители или 

Заместници от Дистриктите в една и съща страна, трябва да се проведат 

вътрешни избори. Националното Управително Тяло или Националният 

Представител трябва да изпратят до всички Клубове списък с 

номинираните с кратко описание на заеманите длъжности, заедно с 

официална бюлетина и плик за връщането ѝ не по-късно от 15 

февруари. Националният Представител не може по едно и също време да 

заема друга позиция на клубно или дистриктно ниво.  

 

Гласуване: 

Всички Клубове в страната могат да гласуват за Национален 

Представител и негов Заместник. Гласуването е по пощата, като всеки 

Клуб има 1 глас. Изборът се извършва с обикновено мнозинство.  

 

Продължителност на мандата: 

Максимална продължителност 2 години, но трябва да се избира 

ежегодно до 31 март. 

 

Задължения на Националния Представител: 

Националният Представител е връзката между Дистрикта и 

Международното Управително Тяло; тя получава, 

превежда и изпраща всички съобщения. 
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Важно е да използва свободно официалния език на Инър Уийл , 

английски език. В страна без Национално Управително 

Тяло, Националният Представител не взема участие в управлението на 

Дистрикт (а/тите). Националният Представител не може по едно и също 

време да заема друга позиция на клубно или дистриктно 

ниво. Ролята на Националния Представител му дава квалификация 

за позицията на Борд Директор. 

 

 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

 

Един Инър Уийл  Клуб, Дистрикт или Национално Управително  

Тяло не може да се присъединяват (т.е. да става член на)  

към други организации, както и не може да обвързва членовете си 

с конституция, нито с решение, върху което няма 

контрол. Това не ограничава индивидуалните членове да участват в 

други организации. 

 

 

КОНВЕНТ 

 

1. Международните Конвенти трябва да се провеждат през интервал не 

по-малък от 3 години, на място, до което по разумна преценка на 

Управителното Тяло може да се осигури свободен достъп на 

гласуващите Делегатите от всички страни.  Международното 

Управително Тяло определя мястото на провеждане на Конвента.  

 

2. Работа на Конвента 

A Официалния Доклад и одитираните финансови отчети се представят 

от  Управителното Тяло. 

B Определя се членският внос на Интернешънъл Инър Уийл. 
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C Обсъждат се изменения или допълнения в  Международната 

Конституцията и се предприемат необходимите 

мерки. 

D Обсъждат се изменения или допълнения в Стандартните Правила за 

Дистриктите и Стандартните Клубни Правила и се предприемат 

необходимите мерки. 

E Обсъждат се въпроси, имащи отношение към Инър Уийл  .  

    

  

3. Всяка страна, изпратила Гласуващи Делегати на Конвента, е 

отговорна за  своите собствени финансовите разходи за 

тези делегати. 

4. Всеки Клуб, всеки Дистрикт Комитет и всяко Национално 

Управително Тяло трябва да изпрати 1 Гласуващ Делегат и да му 

назначи заместник в случай на овакантяване. Всеки Интернешънъл 

Инър Уийл  Офицер, всеки Борд Директор , всеки Национален 

Представител и всеки Паст Президент на Интернешънъл Инър Уийл  

е Гласуващ Делегат.  

 

Всички гореизброени, ако не могат да присъстват лично, могат да 

назначат за свой пълномощник, някои от избраните вече Гласуващи 

Делегати за Конвента, които да гласуват от тяхно име на Конвента, 

като Национален Представител, Паст Национален Представител, 

Бивш член на Борда, Паст Борд Директор, Гласуващия делегат на 

Дистрикта, или Официалния Международен Гласуващ 

Пълномощник. Официалният Международен Гласуващ 

Пълномощник трябва стриктно да спазва дадените му указания, но 

на другите пълномощници може да бъдат дадени дискретни указания 

как да гласуват. Всеки гласуващ делегат, различен от Официалния 

Международен Гласуващ Пълномощник  може да държи не повече 

от 70 гласа. Всеки член на Инър Уийл може да присъства като 

наблюдател, но в работната сесия на Конвента участват само 

Гласуващите Делегати.  
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2. Гласуване: 

Всяко предложение за изменение и допълнение на Конституцията 

трябва да бъде прието с болшинство от 2/3 от гласовете, подадени лично 

или чрез пълномощник. Всички други предложения се приемат с 

обикновено мнозинство. 

 

 

3. Превод: 

Всяка страна или Дистрикт, изпратила делегати на Конвента, 

може да поиска симултантен превод на всички сесии на 

Конвента на родния си език , или на друг език по свой избор. 

В този случай,  сраната или Дистриктът трябва да са отговорни за 

финансовите разходите които възникват. 

 

 

ПОСТОЯННИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1. Международният Президент, Вицепрезидента или 

при необходими обстоятелства, Международния Паст Президент 

председателства Конвента, по предложение на Изпълнителния 

Комитет на Интернешънъл Инър Уийл и се 

ратифицира с обикновено мнозинство на заседанието на 

Управителното Тяло непосредствено преди Конвента. 

2. Работата трябва да се осъществява от Гласуващите Делегати освен 

при представянето на предложение. Всеки Гласуващ Делегат може да 

номинира всеки член да представи предложение и да отговаря вместо 

нея, но не може да делегира никакви други права или отговорности. 

Всички решения се вземат от Гласуващите Делегатите. 

3. Всички Гласуващи Делегати започват изказванията си с обръщение 

към председателстващия.  

4. Гласуващите Делегати са длъжни да се изказват само по обсъждания 

въпрос. 
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5. Ако едновременно станат двама или повече Гласуващи Делегати, 

Председателстващият Офицер трябва да определи кой ще се изкаже 

първи.  

6. Всяко предложение трябва да се представи от Клуб, Дистрикт 

или Национално Управително Тяло или от упълномощените им 

представители.  

7. Всяко предложение трябва да е преподкрепено  преди обсъждане.   

8. Предлагащият има правото на изказване с продължителност не повече 

от 3 минути.  

9. Други Гласуващи Делегати се изказват по предложението не повече от 

2 минути.  

10.Правещият предложението трябва да има право на отговор, но не 

може да говори повече от 3 минути.  

11.Негласуващите Делегати не могат да предлагат или подкрепят повече 

от 1 изменение и допълнение на направено предложение, освен ако не 

действат като пълномощници.  

12.Всяко допълнение трябва да е свързано с предложението, към което 

се отнася.  

13.Всяко допълнение трябва да е представено и потвърдено преди 

дискусията.  

14.Предлагащият изменението не може да говори повече 

 от 3 минути.  

15.Другите Гласуващи Делегати говорещи  по изменението не могат да 

надвишават 2 минути.  

16.Предлагащият изменението има право на отговор, но не може да 

говори повече от 2 минути. 

17.За всяко предложение, за да се измени Конституцията се изисква 

мнозинство от 2/3 от гласовете. 

18.Всички други Генерални Движения се приемат с обикновено 

мнозинство. В случай на равни гласове, Председателстващият 

Офицер има решаващият глас. 
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ПРОМЕНИ В  КОНСТИТУЦИЯТА 

 

1. Международното Управително Тяло, Националните Управителни 

Тела, Дистрикт Комитетите и Клубовете могат да изпращат 

предложения за промени в  Конституцията на Интернешънъл Инър 

Уийл до определеното за това време. Клубовете могат  

  да подават предложения за промяна на Конституцията само след 

като са били  предоставени на техния Дистрикт комитет за 

административна проверка и пригодност на формулировката. Нон 

Дистрикт Клубовете трябва да подават Предложения към 

Интернешънъл Инър Уийл за административна проверка и 

пригодност на формулировката.  

 

2. Предложения и допълнения за Клубове и  

Дистрикти , където няма Национално Управително Тяло, се 

приемат само от тези Кубове и Дистрикти и 

от Международното Управително Тяло. Само тези Клубовете и 

Дистрикти, които нямат Национално Управително Тяло 

гласуват за тези предложения и допълнения. 

 

3. Всички предложения за промени в  Конституцията трябва да се 

получат в Централата на Интернешънъл Инър Уийл не 

по-късно от 18 месеца преди Конвента.  

а) Такива предложения  ТРЯБВА да имат втори поддръжник;  

b) Вносителят на предложението не може да го препотвърди;  

c) Предложения от Управителното Тяло на Интернешънъл Инър 

Уийл, които са направени от името на всички членове 

    не изискват отделен поддръжник, тъй като трябва да са 

утвърдени от Управителното Тяло преди представянето им.     

 

4.   Изменения и допълнения по вече направени предложения трябва 

да бъдат получени в Централата на Интернешънъл Инър Уийл не 

по-късно от 6 месеца преди Конвента.  
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5.  a) При спешни случаи, след изпращането най-малко на  

         30-дневно писмено предизвестие, настоящата Конституция може 

да бъде изменена на заседание на Международното 

Управителното Тяло, на което присъстват  поне 75% от членовете 

Управителното Тяло,  чрез вземане на решение с болшинство от 

над 75% от присъстващите. Тези изменения и допълнения влизат 

в сила веднага и са валидни за период не повече от 2 години и 

подлежат на ратифициране или отхвърляне от Конвента на 

Интернешънъл Инър Уийл, а в случай че това не стане, ще се 

считат за изтекли по давност.  

b) При спешни случаи и ако е невъзможно изпращането на 30 

дневно предварително писмено предизвестие, настоящата 

Конституция може да бъде изменена или допълнена на заседание 

на Международното Управителното Тяло, на което присъстват 

поне 75% от членовете на Управителното Тяло, чрез вземане на 

решение с болшинство от над 75% от присъстващите. Това 

изменение или допълнение ще остане валидно само до 

следващото заседание на Международното Управителното Тяло. 

Всяко предложение, имащо сходно съдържание с вече разгледано 

и отхвърлено предложение на два поредни Конвента, няма да 

бъде прието за разглеждане на следващия Конвент, с изключение 

на предложенията за промяна в членството. 

 

Съхранение на Документите от гласуване 

След Конвента всички Документи от  гласуване трябва да се върнат в 

Централата на Интернешънъл Инър Уийл и да се съхраняват до края 

на следващия Конвент (3 години), когато Документите от гласуване на 

предишния Конвент ще бъдат унищожени. 

 

В случай на спор, крайното решение ще бъде взето от Председателя 

на Конституционната Комисия. 
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СТАНДАРТНИ ПРАВИЛА ЗА КЛУБОВЕ БЕЗ НАЦИОНАЛНО 

УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО 

 

1. Име 

Името на Клуба трябва да бъде  Inner Wheel Клуб: 

.........................................................................................  

 

2. Клубът включва всики Активни, Почетни Активни и Почетни 

членове. 

 

А. Управително Тяло на Клуб 

Управителното Тяло на Клуба се избира от всички Активни и 

Почетни Активни членове на Клуба. 

а) Офицери: 

Президент 

Вицепрезидент или Вицепрезиденти  

Непосредствен Паст  Президент  

Секретар или Секретар/Ковчежник  

Ковчежник 

b) Други членове:  

Клубен Кореспондент  

Организатор по международни връзки 

с) Не повече от 6 други члена  

 

a),b),и c) формират Изпълнителния Комитет (Управителното Тяло) 

на Клуба. 

 

3. Квалификации 

Президент и Вицепрезидент(и):  

Трябва да са били членове на Изпълнителния Комитет поне една 

година към датата на заемане на поста.  
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4. Номинации  

Клубните членове могат да номинират със съгласието на 

номинирания, членове, с подходяща квалификация  за следните 

позиции на Офицери на клуба: 

Кореспондент 

Организатор по международните връзки  

Не повече от 6 други члена на Изпълнителния 

Комитет. 

Гласуващи Делегати за Дистрикт Комитета и техни  

Заместници 

 

Номинациите за горните позиции се представят в писмена форма до 

Секретаря поне 7 дни преди заседанието, на което ще се проведат 

изборите. Това заседание трябва да се проведе не по-късно от 

31 март. Клубните членове трябва да номинират (със 

съгласието на номинирания) и изберат Гласуващ Делегат за 

Международния Конвент, когато ще се провежда такъв 

Конвент и да назначат негов Заместник. 

 

5. Президент 

А. Президентът се номинира и избира за срок от една година. При 

специални обстоятелства мандатът може да бъде удължен с още 

една година. (Трябва да бъде изискано разрешение от Дистрикт 

Комитета). Клубове без Дистрикт се обръщат директно към 

Централата на Интернешънъл Инър Уийл. Ако Президентът на 

новосформиран Клуб пожелае това, със съгласието на Клуба, може 

да остане на този пост още един цял мандат в допълнение към 

частичния мандат, започнал непосредствено 

след сформирането на Клуба. 

 

B. В случай на овакантяване, постът се поема от Вицепрезидента.  
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C.  Президентът трябва:  

a) да председателства всички срещи на Клуба  

b) като Главен Изпълнителен Офицер, ръководи работата и 

дейностите на Клуба. 

 

6. Вицепрезидент(и) трябва: 

А. да се се номинира и избира ежегодно за 1 година но и не може да  

заема този пост повече от 2 последователни години. 

B. замества Президента при необходимост.  

C. В случай на овакантяване, Клубът трябва да избере бивш или 

настоящ член на Изпълнителния Комитет, който да поеме 

поста.  

 

7. Секретар  

А.  Секретарят се номинира и избира за срок от една година 

и може да заема поста максимум 3 поредни години като се 

преизбира ежегодно. 

B.  В случай на овакантяване, Изпълнителния Комитет трябва да 

назначи негов заместник.  

C.  Секретарят трябва:  

a) да изпраща всички уведомления за срещите.  

b) води протокол от срещите.  

c) изготвя годишен доклад 

d) води надлежно цялата обща кореспонденция 

 

8. Ковчежник  

А.  Ковчежникът се номинира и избира за срок от една година като 

може да заема поста максимум 3 поредни години но се 

преизбира ежегодно. 

 

B.  В случай на овакантяване, Изпълнителния Комитет трябва да 

назначи негов заместник.  
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C.  Ковчежникът трябва:  

    a) да получава всички парични постъпления.  

    b) да бъде попечител на средствата на Клуба.  

 

9. Непосредствен Паст Президент 

Непосредственият Паст Президент не може да бъде избиран на 

какъвто и да е пост в Клуба или в Изпълнителния Комитет през 

годината, непосредствено след като е бил Непосредствен Паст 

Президент. 

 

10. Кореспондент на Клуба и Организатор по Международните 

Връзки на Клуба  

А.  Те се номинират и избират за срок от една година и трябва да 

бъдат преизбирани ежегодно, като могат да заемат постовете 

максимум 3 поредни години.  

B.  В случай на овакантяване, Изпълнителния Комитет на Клуба 

трябва да назначи негов заместник.  

 

11. Други членове на Изпълнителния Комитет  

А.  Всички други членове на Изпълнителния Комитет се 

номинират и избират за срок от една година, но могат да бъдат 

преизбирани максимум 2 поредни години. 

B.  В случай на овакантяване, Изпълнителния Комитет трябва да 

назначи друг член на Клуба, който да довърши мандата. 

 

12. Гласуващи Делегати в Дистрикт Комитета 

А.  Гласуващите Делегатите трябва да са служили в 

Изпълнителния Комитет на Клуба поне 1 година към момента 

на номинацията. 
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B.  Те не могат да служат повече от 3 поредни години, освен ако не 

са избрани в Изпълнителния Комитет на Дистрикта. 

      C.  В случай на овакантяване, Клубът трябва да назначи 

квалифициран заместник. 

 

13. Клубно членство  

Kакто е посочено в Конституцията на Интернешънъл Инър Уийл  

(Членство, 4ABC) 

 Активни - Почетни Активни – Почетни 

 

14.  Срещи 

 А. Срещите на Изпълнителния Комитет трябва да са толкова 

често, колкото е необходимо. Специални срещи могат да се 

свикват от Президента или от 2-ма члена на Изпълнителния 

Комитет. 

 B. Срещите на Клуба се провеждат по споразумение между 

членовете. Специални срещи могат да се свикват от Президента 

или по желание на не по-малко от 20% от членовете. Всички 

членовете трябва да се уведомят поне 48 часа преди срещата. 

С. Годишното Общо събрание трябва да се проведе преди 30юни. 

 

15.   Гласуване  

А.   Гласуването при избори е с бюлетини. 

B.  Други гласувания се извършват с вдигане на ръка, освен ако 

не   бъде изискано друго от поне 1/3 от присъстващите, 

имащи право на глас.  

C.  При равен брой гласове, Президентът има  

      решаващ глас.  

D.   Не се позволява гласуването чрез пълномощници.  
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16.   Кворум  

А. Заседание на Изпълнителния комитет-4 члена, 

  от които поне 2 трябва да бъдат Офицери на Клуба. 

B. Клубни срещи - 20% от членовете на Клуба.  

 

17.   Финанси и Одит  

А. Финансовата година е от 1 юли до 30 юни.  

В. Членски внос 

Всеки член е длъжен да заплати годишния си членски внос, 

договорен в Клуба до 1 юли. Членовете, незаплатили го в 

рамките на 3 (три) месеца, се предупреждават писмено от 

Секретаря. Новите членове, присъединили се през годината 

заплащат намален членски внос по решение на ИК.  

C.  Разходи 

Разходите, за дейността на Клуба, се покриват от средствата на 

Клуба.  

D.  Плащания 

Разплащанията от фондовете на Клуба трябва се  се правят с 

чекове, платежно нареждане, директен дебит или банков 

превод, онлайн банкиране, подписани от един от следните 

офицери: Президент, Ковчежник или Секретар с одобрение на 

още един Клубен Офицер. 

 E. Одит 

Счетоводните отчети на Клуба трябва да се одитират и копие 

от отчета трябва да се раздава на членовете поне 4 дни преди 

Годишното Общо Събрание. 

 

18.  Оставка 

Оставката трябва да се подава писмено до Секретаря преди края 

на месец Май. Годишният членски внос и всички останали 

задължения към Клуба трябва да бъдат платени до края на 

годината, в която изтича предизвестието. 
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СТАНДАРТНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИКТИ БЕЗ 

НАЦИОНАЛНО УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО 

 

1.  ИМЕ 

Името на Комитета трябва да бъде 

Номер................, 

Inner Wheel Дистрикт комитет, като номерът се дава от Интернешънъл 

Инър Уийл  , който ще определи и границите на 

Дистрикта. 

 

2.  УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО  

Управителното тяло на Дистрикта е Дистрикт  

    Комитета  A+B+C  

А.  Офицери:  

Чеърмен 

      Вице Чеърмен/и, Непосредствен Паст Чеърмен  

      Секретар 

      Ковчежник 

B.  Служебни членове с право на глас: 

      Председател или Организатор по разширението  

      Председател или Организатор по международните връзки  

      Редактор  

C.  Гласуващи Клубни Делегати  

2-ма Гласуващи Делегати от всеки Клуб или техните     

заместници. Допълнителен Гласуващ Делегат може да бъде избран 

от Клубове с 51 и повече Активни и Почетни Активни членове. 

 

А и B формират  Изпълнителния Комитет на Дистрикта. 
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3.  КВАЛИФИКАЦИИ 

Чеърмен: 

Трябва да е служил в Изпълнителния Комитет на Дистрикта  

поне една година към момента на номинирането ѝ,  и освен това да 

е била Клубен Офицер. Не трябва да е член на 

същия клуб като ВицеЧеърмена или Непосредствения Паст 

Чеърмен. 

 

Вице Чеърмен: 

Трябва да е служила в Изпълнителния Комитет на Дистрикта 

поне една година към момента на номинирането ѝ,  и освен това да 

е била Клубен Офицер. Не трябва да е член на 

същия клуб като Чеърмена или Непосредствения Паст 

Чеърмен. 

 

Секретар и Ковчежник: 

Трябва да са служили в Дистрикт Комитета поне една година към 

момента на номинирането им. 

 

Чеърмен или Организатор по разширението: 

Трябва да е служил като Офицер в Дистрикт Комитета поне една 

година към момента на номинирането му. 

 

Чеърмен или Организатор по международните връзки: 

Трябва да е служил в Дистрикт Комитета или да е бил член на 

Комитета по международните връзки на Дистрикта, 

където такъв комитет съществува, поне една година към момента 

на номинирането ѝ. 

 

Редактор: 

Трябва да е служил в Дистрикт Комитета поне една година към 

момента на номинирането ѝ. 
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Уебмастър:  

Трябва да е служил в Дистрикт Комитета или да е заемал поста 

Клубен Кореспондент поне една година към момента на 

номинирането ѝ. 

       

Гласуващи Делегатите и техните заместници: 

Трябва да са служили в Изпълнителния Комитет на Клуба си поне 

една година към момента на номинирането им. 

 

Всеки кандидат за пост в Изпълнителния Комитет на Дистрикта не 

може едновременно с това да заема пост в Клуба си. 

При разделяне на Дистрикта, членовете на новия Дистрикт могат 

да запазят квалификацията си, придобита в стария Дистрикт и да я 

пренесат в новия. 

 

4.   НОМИНАЦИИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МАНДАТА 

Номинациите трябва да се правят в писмен вид до Секретаря на 

Дистрикта не по-късно от 1 февруари. 

Всеки Клуб може да номинира, със съгласието на номинирания, 

членове, с квалификации за следното: 

 

Чеърмен: 

Номинира се и се избира за 1 година, но може да се избере за втора 

последователна година , ако няма друг кандидат за позицията на 

Чеърмен. 

 

Вице Чеърмен/и: 

Номинират се и се избират за 1 година, но може да се изберат за 

втора последователна година , ако няма друг кандидат за 

позицията на Вице Чеърмен. 
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Секретар, Ковчежник, Организатор по разширението, 

Организатор по международните връзки, Редактор, 

Уебмастър: 

Всички се номинират и избират ежегодно и могат да служат за 

максимален период от 3 последователни години. 

 

 

      

  

5. НАЦИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ЗАМЕСТНИК 

НАЦИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, БОРД ДИРЕКТОР И 

РЕДАКТОР  

 

Номинации  

А.  Номинациите, със съгласието на номинирания, трябва да бъдат 

направени от Дистрикт Комитетите и изпратени в писмена 

форма до Националния Представител. Номинациите трябва да 

бъдат получени в писмена форма не по-късно от 31 октомври. 

B.  Националният Представител трябва да изпрати на всички 

Клубове списък с кандидатите, заедно с кратко описание на 

заеманите от тях длъжности и официална бюлетина с плик, за да 

бъде върната обратно на Националния Представител не по-

късно от 15 февруари. За да имат право да гласуват, Клубовете 

трябва да са заплатили членския си внос до 31 октомври. Всеки 

клуб има право на 1 глас.  

C.  Пликовете с бюлетините трябва да бъдат отворени и гласовете 

преброени от отговорно лице, а резултатите се изпращат до 

Централата Интернешънъл Инър Уийл в Англия 

незабавно.  
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ОТГОВОРНОСТИ НА ОФИЦЕРИТЕ 

 

6. ЧЕЪРМЕН 

Чеърменът трябва: 

А.  да председателства всички заседания на Дистрикт Комитета и 

като Главен Изпълнителен Офицер, да ръководи работата и 

дейностите на Дистрикта.  

B.  да бъде служебен член на всички Комитети. В случай на 

овакантяване, Вице Чеърмена трябва да поеме поста. 

   

7.  ВИЦЕ ЧЕЪРМЕН 

 Вице Чеърмена трябва да замества Чеърмена в нейно 

 отсъствие. 

 

8.  СЕКРЕТАР  

Секретарят трябва:  

A.  да изпраща уведомленията за заседанията, да ги протоколира и 

съхранява.  

B.  да осъществява цялата кореспонденция.  

C.  да изпраща списък с номинациите, заедно с кратко описание на 

заеманите длъжности до Клубните Секретари не по късно от 14 

февруари.  

D. да съставя годишния доклад на Дистрикт Комитета.  

E. да бъде служебен член на всички комитети.  

 

9.   КОВЧЕЖНИК  

Ковчежникът трябва: 

A. да бъде попечител на средствата на Дистрикта.  

B. да представя пред Дистрикт Комитета доклад и счетоводен 

отчет.  
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ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЧЛЕНОВЕ 

 

10. ЧЕЪРМЕН ИЛИ ОРГАНИЗАТОР ПО РАЗШИРЕНИЕТО 

Организаторът по разширението трябва: 

A.  да бъде Председател на Комитета по разширението, ако бъде 

избран такъв.  

B.  да насърчава дейностите по разширяването на Дистрикта. 

 

11. ЧЕЪРМЕН  ИЛИ ОРГАНИЗАТОР ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

ВРЪЗКИ 

Организаторът по международните връзки трябва: 

A.  да бъде Председател на Комитета по международните връзки, 

ако бъде избран такъв. 

B.  да поддържа кореспонденцията със свързаните Клубове, да 

организира посещения и насърчава практическите дейности. 

C.  да насърчава членовете да поддържат връзки с хора от други 

страни. 

 

12. РЕДАКТОР 

Редакторът отговаря за списанието на Дистрикта или за други 

подобни публикации. 

 

13. УЕБМАСТЕР  

Отговоря за уеб страницата на Дистрикта. 

 

ОВАКАНТЕНИ ПОСТОВЕ 

В случай на овакантяване на изброените постове в т. 7 – 12 по-горе, 

Дистрикт Комитетът назначава квалифициран заместник, който да 

приключи годината. При овакантяване на поста Чеърмен на 

Дистрикта, виж т. 6. 
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14. НЕПОСРЕДСТВЕН ПАСТ ЧЕЪРМЕН 

Непосредственият  Паст Чеърмен не може да служи нито в 

Изпълнителния Комитет на Дистрикта нито в Дистрикт Комитета 

в годината непосредствено след изтичането на мандата ѝ като  

Непосредствен  Паст Чеърмен. 

 

15. ГЛАСУВАЩИ КЛУБНИ ДЕЛЕГАТИ  

Гласуващите Клубни Делегати представляват своя Клуб в 

Дистрикт Комитета. Гласуващите Клубни Делегатите не могат да 

заемат този пост повече от 3 последователни години, освен ако не 

бъдат избрани в Изпълнителния Комитет на Дистрикта. 

 

       

16. ГЛАСУВАЩ ДЕЛЕГАТ НА КОНВЕНТА НА 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНЪР УИЙЛ 

Дистрикт Комитетът е длъжен да изпрати 1 Гласуващ Делегат и да 

му назначи Заместник в случай на овакантяване. 

 

17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИСТРИКТ КОМИТЕТА 

Комитетът трябва: 

A. да изпълнява функциите си от 1 юли до 30 юни.  

B. да ръководи и координира работата на Клубовете.  

C. да организира нови Клубове в Дистрикта.  

D. да определя годишния членски внос за Дистрикта.  

E. да проведе избори преди 31 март за:  

а) Дистрикт Офицери 

b) Редактор на Дистрикта  

c) Организатор по разширяването  

d) Организатор по международните връзки  

e) Членове на комитети, когато е необходимо.  

F. да реализира целите на Инър Уийл  в Дистрикта.  

G. да съдейства за приятелските отношения между Клубовете в 

Дистрикта.  
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18. ЗАСЕДАНИЯ НА ДИСТРИКТ КОМИТЕТА 

A. Дистрикт Комитетът трябва да заседава поне два пъти 

годишно, освен ако някой от Дистриктите в рамките на дадена 

страна, поради географските или климатични условия счете за 

по-практично да провежда 1 годишно заседание: 1 от 

заседанията трябва да бъде Годишното Общо Събрание.  

B. Годишното Общо Събрание трябва да включва в дневния си 

ред представянето на Годишния отчет от Чеърмена или 

Секретаря и неговото приемане; представянето на Финансовия 

отчет от Ковчежника и неговото приемане. Назначаването на 

одитор или независим експерт. Въпроси, които трябва да бъдат 

решени от Годишното Общо Събрание и други въпроси от 

компетенцията му.  

С.  Извънредно заседание може да бъде свикано по искане на 50% 

от Клубовете.  

D.  Въпросите, за  включване в дневния ред, трябва да бъдат 

изпратени на Секретаря на Дистрикта поне 30 дни преди 

заседанието.  

E.  Уведомленията за заседанието, заедно с екземпляр от дневния 

ред, трябва да бъдат изпратени до всички Секретари на 

Клубове поне 14 дни преди заседанието.  

 

19. ГЛАСУВАНЕ  

A.  Гласуването при избори е с бюлетини.  

B.  Друго гласуване се извършват с вдигане на ръка, освен ако 

болшинството от Гласуващите Делегатите, присъстващи на 

заседанието не са поискали гласуване с бюлетини.  

C.  При равен брой гласове, Чеърменът има решаващ глас.  

Гласуването може да се осъществи по пощата след одобрение 

от Чеърмена; гласуването се счита за приключило в края на  

14-я ден след изпращане на предложението по пощата или по-

рано, ако всички членове са върнали 

бюлетините по-рано.  

 

 



44 
 

 

 

Решенията взети чрез гласуване по пощата трябва да бъдат 

потвърдени на следващото заседание на Дистрикт Комитета.  

D.  Да гласуват имат право само онези, които са заплатили 

текущия си членски внос. 

 

20. КВОРУМ 

Кворум - при присъствие на 50% от Дистрикт Комитета или от 

който и да е друг действащ Комитет. 

       

21. КОМИТЕТИ  

Изпълнителен комитет: 

Офицери. 

Служебни членове с право на глас. 

Всеки член може да служи в Изпълнителния Комитет не повече от 6 

последователни години, освен ако не е избран за Вицепрезидент на 

Дистрикта. 

 

Ако за някои от следните Комитети, се прецени от Дистрикт 

Комитета, че не са необходими през съответната година или за 1 

година, те не се избират: 

Комитет по разширението: 

Организатор (Председател) по разширението. 

Членове (не повече от 4), които трябва да са били Гласуващи Делегати 

в Дистрикт Комитета поне една година към момента на номинирането 

им. 

Комитет по международно сътрудничество: 

Организатор международни връзки (Председател) 

Членове (не повече от 4), които трябва да са били Гласуващи Делегати 

в Дистрикт Комитета или Организатори международни връзки в 

техните клубове, поне 1 година към датата на номинация. 

Членовете на тези комитети могат да бъдат преизбирани ежегодно за 

максимален период от 3 години, освен ако не бъдат избрани за  

Дистрикт Чеърмен.  

 

 



45 
 

 

 

 

Председателите на тези Комитети не могат да се преизбират в същия 

комитет за период от една година след като са заемали 

поста Председател. 

Други комитети: 

Дистрикт Комитетите могат при необходимост да избират и други 

комитети. 

     

18.  ФИНАНСИ И ОДИТ 

 

A.  Финансовата година е от 1 юли до 30 юни.  

B.   Членски внос  

Всеки Клуб е длъжен да внесе във сметката на Дистрикта до 31 

Октомври такава годишна сума, каквато е била приета от Дистрикт 

Комитета с мнозинство от 2/3 по време на Годишното Общо 

Събрание. В дневният ред трябва да бъде предвидено решаването 

на този въпрос. 

C.  Разходи 

Разходите, направени за поддържане на дейността на Дистрикта, 

трябва да се покриват със средствата на Дистрикт Комитета. 

D. Плащания 

Плащанията от средствата на Дисткрикт Комитета  

се извършват с чек, платежно нареждане, директен дебит или 

банков превод, подписани от двама от следните Офицери: 

Чеърмен, Ковчежник и Секретар. Отговорността за точните 

счетоводни процедури е на тримата офицери заедно. Нито един 

отделен офицер няма право да контролира финансите на 

Дистрикта 

D.  Одит 

Счетоводните отчети на Дистрикт Комитета трябва да се одитират 

ежегодно и екземпляри от отчета се изпращат до всички Клубове. 
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НАРЪЧНИК 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Следната информация е достъпна и на разположение чрез Централата 

на Интернешънъл Инър Уийл  или от официалния сайт на 

организацията www.internationalinnerwheel.org  

 

Формиране на Клуб 

 

Разделяне на Клуб 

 

Сливане на Клубове 

 

Разформироване на Клуб 

 

Формиране на Дистрикт 

 

Указания за Дистрикт 

 

Разделяне на Дистрикт 

 

Разформироване на Дистрикт 

 

Формиране на Национално Управително Тяло 

 

Разформироване на Национално Управително Тяло 

 

Избиране на Национален Представител и Заместник Национален 

Представител 

 

 

 

 

 

       

http://www.internationalinnerwheel.org/
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КАКВО Е ИНЪР УИЙЛ? 

 

Инър Уийл  се концентрира върху приятелството и личната  

служба. Това не е организация за набиране на средства, 

но всеки клуб може да избира благотворителни проекти и начини на 

служене. 

 

Една от най-важните черти на Инър Уийл  е  

възможността, която дава на всички членове по света да се срещат и 

запознават, като по този начин допринасят за международното 

приятелство и разбирателство. 

       

Международните Конвенти се провеждат през определени интервали. 

Всеки член може да присъства на тях. 

 

ФАКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 

 

Интернешънъл Инър Уийл свързва членовете от цял свят, от всеки  

континент.Членовете могат да си комуникират чрез кореспонденция, 

посещения и участие в международни проекти. Президентските 

обиколки сближават членовете, тъй като научават за дейностите на 

Инър Уийл  на различни територии. Клубовете служат в тяхната 

общност, но също така следят нещата извън техните национални 

граници. 

 

За да се оценят напълно силата и традициите на Инър Уийл  , трябва 

да се обърнем назад към вдъхновението, посвещението и визията на  

Г-жа Маргарет Голдинг,основателка и Президент на първия Инър 

Уийл  Клуб в Манчестър през 1924 г, а също и всички ония членове, 

кото дадоха своя лидерски пример през годините. 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

Основите на Интернешънъл Инър Уийл  бяха поставени през 1934 г, 

когато се формира Асоциацията на Инър Уийл  клубовете във 

Великобритания и Ирландия с Президент г-жа Маргарет Голдинг и 

секретар г-жа Никсън- и двете членове на клуб Манчестър, Англия. Те 

осъзнаха, че обединението е сила и имаха мъдростта и далновидността 

да групират клубовeте в Дистрикти, а Дистриктите в Асоциация. 

 

На много ранен етап от съществуването си Инър Уийл  започна да се 

разпространява по света: Ballart (Австралия), Berger (Норвегия), 

Napier (Нова Зеландия), Winnipeg (Канада) и Port Elizabeth (Южна 

Африка) са сред първите формирани клубове. През 1947 думите „на 

Великобритания и Ирландия” са премахнати от заглавието и то вече е 

„Асоциация на Инър Уийл  клубове”. 

 

През 1962 г. за първи път членове извън Великобритания и Ирландия 

са поканени да заемат постове в Управителното тяло, но едва през 

1967 г при формирането на Интернешънъл Инър Уийл, 

квалифицирани членове от всяка страна получиха възможност да 

служат като офицери, т.е. Президенти. 

 

През 1993 г. се реши да се преструктурира Националното 

Управително Тяло с Офицери и Борд на Директорите, ограничавайки 

броя на хората формиращи Управителното тяло. 

 

През 2012 г се взе решение Конституционният Чеърмен да стане по 

право офицер в Изпълнителния комитет на Международното 

Управително Тяло. 
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Тема на Интернешънъл Инър Уийл   

Всяка година Вице-Президентът на Интернешънъл Инър Уийл  

предлага на Изпълнителния Комитет тема за одобрение. Никоя друга 

тема не може да има предимство пред темата на Интернешънъл Инър 

Уийл. 

 

Терминът „Интернешънъл Инър Уийл  ” не може да се използва като 

заглавие в писмените материали на Клуб, Дистрикт или Национално 

Управително Тяло. 

 

 

КОНСТИТУЦИЯТА 

 

Конституцията на Интернешънъл Инър Уийл  е задължителна за 

всички членове и касае емблемата, предмета, квалификации за 

членство, избиране на Международни Офицери и Борд Директори. 

 

Официалният език е английски. 

 

Всички Чартърни свидетелства се издават от Интернешънъл Инър 

Уийл  и се подписват от неговия Президент. 

Когато нов клуб е част от Асоциация/ Национален съвет, Чартърното 

свидетелство се подписва освен от Президента на Интернешънъл 

Инър Уийл  и от Президента на Националното Управително Тяло или 

от Националният Представител. 

Ако новоучреден клуб не е част от Национално Управително Тяло, 

Чартърното свидетелство се подписва от Президента на 

Интернешънъл Инър Уийл  и от Национален Представител, ако такъв 

е избран. Свидетелството не се изпраща докато не се плати членския 

внос. 
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Структури на национално ниво 

 

1. 

(a)  Държави с голям брой клубове, много Дистрикти, 

Национално Управително Тяло и избран Национален  

Представител 

(b) Държави с определен брой Клубове, няколко Дистрикта и избран 

Национален Представител 

(c)  Държави с малък брой Клубове, които формират Дистрикт или 

Дистрикти, но без избран Национален Представител 

(d) Държави без Национална или Дистриктна структура, но имат 

определен брой индивидуални Клубове 

 

Дистрикти и Клубове в определени граници могат да формират 

Национално Управително Тяло (минимум 2 Дистрикта). НУТ се 

състои от избрани Офицери и членове на съвета и избран Национален 

Представител (виж 1(а) по горе) 

 

Страни с един или група Дистрикти и избран Национален 

Представител . Националният представител трябва да докладва и да 

бъде връзката с Интернешънъл Инър Уийл. Това е структурата която 

се отнася до (b) по-горе. 

 

Възможно е разделяне на Дистрикт. 

Възможно е да се разформирова един Дистрикт, ако Клубовете не 

могат да подържат такъв. 

В този случай Клубовете стават самостоятелни без Дистрикт както в т. 

1(d), или могат да се присъединят към друг Дистрикт. Няма 

ограничение за броя на членовете, които може да има един Клуб. 

Ако се прецени, че даден клуб е голям, за да работи ефективно, то той 

може да се раздели. За новия Клуб се избира нов Изпълнителен 

Комитет. 
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Ако членовете на Клуба намалеят, той може да продължи да 

съществува докато решат неговите членове. Възможно е Клубът да се 

разформирова и членовете да се присъединят към други Клубове. 

Малките Клубове може да се обединяват. 

 

НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНИ  

Националните разпоредби за Клубове, Дистрикти и Национални 

съвети, трябва да получат одобрението на Международния 

Изпълнителен Комитет. 

Тези национални закони дават възможност на членовете да се 

възползват от членството си съобразно обичаите и традициите на 

техните държави. 

 

КЛУБНИ СРЕЩИ 

Обикновено Клубовете се събират веднъж месечно. Някои клубове 

предпочитат да се събират два пъти в месеца. Присъствието не е 

задължително. Когато в Клуба предстои лекция, клубните въпроси се 

разглеждат преди пристигането на лектора. Клубните задачи трябва да 

се придвижват своевременно и затова се препоръчва понякога да се 

провеждат срещи само за разискване на задачите. 

Примерна процедура: 

 

Встъпителни думи на Президента  

Извинения и обяснения за отсъствия 

Протоколи, които трябва да се прочетат, потвърдят и подпишат 

Възникващи въпроси  

Кореспонденция  

Отчети и доклади 

Други 

Протоколи от срещите на Интернешънъл Инър Уийл, Националното 

Управително Тяло и Дистрикта трябва да се обобщават и разясняват 

на клубните срещи. 
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1. Ако възникнат дискусии, Президентът трябва да поддържа 

неутрално становище и да бъде сигурен, че решенията отразяват 

желанието на мнозинството от членовете. 

2. Всички изказващи се трябва да се обръщат към председателстващия  

3. Всяко предложение трябва да бъде подкрепено от друг член преди 

да бъде подложено на дискусия. 

4. Промяна в предложението може да се прави ако води до 

подобрение или изменение: всяка поправка трябва да се гласува 

преди самото предложение  

5. Решенията на Президента относно водене и реда на заседанията са 

окончателни. 

6. При всички срещи на които се провежда гласуване, Президентът 

има още един глас.  

7. Клубът трябва да посъветва своите делегати за начина на гласуване 

на срещи на Дистрикта, но следва да им даде възможност да 

гласуват по усмотрение, ако чуят други мнения или има 

предложения за промяна.  

 

НОВИ  ЧЛЕНОВЕ 

Секретарят на Клуба трябва да изисква помощ от Секретаря на 

съответния Ротари клуб за получаване на имената и адресите на 

всички новоприети ротарианци. 

В случай, че някоя дама не е свързана нито с Ротари, нито с Инър 

Уийл  , Президентът или нейн представител трябва да направи лична 

визита на вероятния нов член и да отправи покана за посещение на 

клубна сбирка като гост или бъдещ член. 

 

От 2005 г. се оформиха някои клубове от „Следващо поколение” с по-

гъвкава организация на срещите, с цел привличане на по-млади и 

работещи жени за членове. За повече информация се свържете с 

централата на Инър Уийл  . 
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Приветстване на нови членове 

 

Следната процедура е примерна форма за приветстване на нови 

членове: 

 

В началото на срещата Президентът следва да прочете целите на Инър 

Уийл (Конституция и Наръчник стр.4), да се обърне поименно към 

всеки нов член и да каже: 

 

Вие сте поканена да станете член на този Инър Уийл  Клуб, защото 

сме сигурни, че ще приемете отговорностите на приятелството и 

службата, изисквани от членството. 

 

Вярваме, че ще изпитвате удоволствие да бъдете член на нашата 

Международна Организация и да вземате пълно и активно участие във 

всичко, което този Клуб предлага. 

 

Надяваме се да се чувствате сред приятели и да изпитвате 

удоволствие от всички аспекти на участието си в Инър Уийл  . 

 

Президентът моли всички да станат и обръщайки се към новия член 

казва: 

 ................................................................................  от  името  на  

членовете  на Инър Уийл Клуб .............................................................. те 

приветствам и (обръщайки се към Клуба) и ви представям този нов 

член като Ви моля да ѝ дадете вашето приятелство. 
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КЛУБНИ ГОДИШНИНИ 

 

Датата на регистрация и датата на встъпителната среща са посочени в 

хартата и всяка от тях може да бъде отбелязвана като официална 

годишнина на Клуба. Понякога се провеждат и специални тържества, 

които дават възможност за представяне на целите на Инър Уийл  . 

 

МЕЖДУКЛУБНИ ПОСЕЩЕНИЯ 

 

Посещенията между Клубовете разширяват кръга на приятелството и 

дават възможност за обмяна на идеи. 

 

ГОСТИ 

 

Времето и мястото на срещите на Клубовете може да се променят през 

годината и затова членове, които посещават други Клубове трябва 

предварително да се обадят на Клубния Секретар. 

 

Членове, които са поканени да говорят при посещението си в Клубове 

в държави различни от тази, в която живеят, правят това от лично име. 

Трябва да се внимава всички факти и информация, които се дават да 

са верни и актуални. 

 

ТРАНСФЕРИ 

 

Член, който се е преместил в друг град, може да се прехвърли в Клуба 

в този град. Секретарят на предишния Клуб трябва да се свърже със 

Секретаря на новия Клуб. Всяко изравняване на таксите трябва да се 

съгласува между Ковчежниците на двата Клуба. 

Ако прехвърлянето касае член на Клуб в държава, където няма 

Дистрикт, молбата за преместване се изпраща до Централата на 

Интернешънъл Инър Уийл. 
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Член, който се премества в друга държава или град, където няма 

учреден Инър Уийл Клуб може да запази членството си чрез 

предишния си Клуб. Всички въпроси свързани с членския внос се 

решават на местно ниво в Клуба за който се отнася. 

 

ФИНАНСИ-КЛУБОВЕ 

Средствата за дейностите в Инър Уийл  на всички нива се осигуряват 

от членския внос на Клубовете. При определяне на годишната такса 

Клубът трябва да осигури заплащането на таксите към централата на 

Интернешънъл Инър Уийл , Националния и Дистриктния членски 

внос и да осигури ежедневната работа на Клуба. 

 

Ако Клубът е част от Дистрикт и в Дистрикта няма предвиден фонд за 

разходи за пътуване, средствата на Клуба трябва да са достатъчни за 

покриване на транспортните разходи на Гласуващите Делегати за 

участие в срещите на Дистрикта. Всеки делегат трябва да приеме тези 

средства, защото политиката на Инър Уийл  е да осигури възможност 

на всеки член да изпълнява службата си така, че липсата на средства 

да не са пречка за това. 

Клубовете  без  Дистрикт  плащат  годишната  такса  директно  на  

централата  на Интернешънъл Инър Уийл. 

 

Напомня се на Клубовете, че неплащането на годишната такса ги 

лишава от правото да участват в гласуванията за избори и в други 

дейности на Инър Уийл. 
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Ковчежник 

Ковчежникът е пазителят на средствата на Клуба, включително и на 

сумите събрани от комитетите. Всички плащания от  

Клубната сметка трябва да се правят с чек, платежно нареждане, 

директен дебит или банков превод или он лайн банкиране и да бъде 

подписани поне от двама от следните офицери: Президент, Секретар 

или Ковчежник с одобрение на още един Клубен Офицер. 

Отговорността за коректните счетоводни процедури е на тези трима 

офицери заедно. Нито един поотделно няма право да контролира 

финансите. 

 

Трябва да се подържат две сметки: 

Сметка № 1  Основна сметка  

Сметка № 2  Благотворителна сметка  

При всяка среща ковчежникът трябва да дава отчет за тези две сметки. 

 

Одит 

Сметките на Клуба трябва да се одитират и копия на отчетите да се 

пращат на всички членове поне 4 дни преди Годишното Общо 

Събрание. 

 

Сметка № 1  

Основна сметка 

Тя покрива всички такси към Инър Уийл  : Mеждународни, 

Национални и Дистриктни, както и всички канцеларски, пощенски, 

телефонни, печатни, наеми на зали, хонорари на лектори и всички 

други административни разходи. 
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Сметка № 2  

Благотворителна сметка 

Всички средства събрани от благотворителни събития или служба 

трябва да бъдат в тази сметка и да се използват само за 

благотворителни цели. От тази сметка не могат да се покриват клубни 

разходи. 

 

Разпределяне на благотворителните фондове 

Всички членове трябва да имат възможност да изкажат 

мнението си. Удачно е за спестяване на време Изпълнителният 

Комитет на Клуба да излезе с предложения пред Общото събрание за 

дискусия и вземане на решение от мнозинството. 

 

Набиране на средства 

Всеки Клуб намира различни начини за набиране на средства. Някои 

примери са томбола, разпродажба на стари вещи, продажба на нови 

вещи, продажба на предмети изработени от членовете на Клуба, 

бутици, вечери с игри, лекции, модни ревюта и др. 

 

РАЗШИРЕНИЕ 

Никой член няма правото да говори от името на Интернешънъл Инър 

Уийл  без предварително да се консултира с централата на 

Интернешънъл Инър Уийл. 

 

Всеки член има възможност да говори за Инър Уийл, особено при 

срещи с потенциални нови членове. За да дава 

вярна информация тя трябва да е запозната с Конституцията и 

историята на тази световна 

организация. 
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Разширение в Дистриктите 

Комитетът по разширение или Организаторът по разширението са 

отговорни за тази дейност в Дистрикта. 

 

Председателят или Организаторът по разширението може на първо 

място да се обърне към накой Ротари или Inner Wheel Клуб да стане 

спонсор на новоучреден Клуб. Ако те не покажат интерес, тогава 

може да се обърнат директно към дамите, които имат интерес да 

станат членове на Интернешънъл Инър Уийл , когато е очевидно, че 

те искат да формират Клуб или да се присъединят към съществуващ 

Клуб. 

 

СРЕЩИ НА ДИСТРИКТА 

Виж Правила на Дистрикта 17, A,B,C,D,E 

 

Асамблея (Assembly) 

Тя е под формата на групови срещи на Клубни Президенти, 

Секретари, Ковчежници, Кореспонденти и Организатори на 

международни връзки, като всяка група се председателства от 

съответния Дистрикт Офицер или член на Изпълнителен Комитет. 

Тези срещи дават възможност всеки Офицер да се информира 

накратко за своите задължения и да се дискутират нови идеи. Те са 

особено полезни за членове, които заемат ръководни длъжности за 

първи път. 

 

Рали ( Rallies) 

Ралито е събиране на всички Kлубове в Дистрикта, на което всеки 

член може да присъства. Това не е работна среща, но дава възможност 

на Клубните членове да се срещнат социално на Дистрикт ниво. 

 

Международните работни срещи, Между-Дистриктните срещи и 

срещите между страните  също предизвикват ентусиазъм сред 

членовете. 
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КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

На всички писмени документи трябва да бъдат отразени: 

 

Клубовете се отбелязват като: Инър Уийл Клуб  

............................(име) дистриктите се отбелязват като: 

Дистрикт .......... (номер) от .................... (държава/и, географски 

региони) Националните Управителни Тела са на името на държавата/е 

или географския регион. 

 

 

Клубове в Дистрикт 

Нормалната процедура е Клубът да комуникира с 

Дистрикта, а Дистриктът  да комуникира с 

Националното Управително Тяло/ Асоциация и Националния 

Представител, ако има такива, които да отнасят въпросите до 

Международната  Централа когато това е неоходимо. При специални 

обстоятелства Клубът може да се обърне директно към 

Международната  Централа или до Националното Управително Тяло/ 

Асоциация, но копие от кореспонденцията трябва да се прати на 

Националния Представител или Секретаря на Дистрикта където това е 

приложимо. 

 

Клубове без Дистрикт (Non Districted Clubs) 

Клубовете без Дистрикт кореспондират директно с Интернешънъл 

Инър Уийл. 

 

ИЗБОРИ 

Има 4 вида избори: 

(1)Клуб;  (2)  Дистрикт;  (3)  Асоциация  или  Национално  

управително  тяло;  (4) Интернешънъл Инър Уийл  . 
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1. Членовете номинират за Изпълнителения  Комитет на Клуба  

2. Клубовете номинират за Изпълнителения  Комитет на Дистрикта  

3. Дистрикт Комитета(ти) номинират  за Асоциацията или 

Националното Управително Тяло.  

4. Дистрикт Комитетът(тите) в страни с Национално 

Управително Тяло могат да номинират за Международни Офицери, 

Борд Директори, Редактор/Медиа Мениджър, Национален 

Представител(и) и Заместник Национален Представител(и)  

5. Страни само с Дистрикт комитет(и) и Национален Представител 

могат да номинират за Национален Представител, Заместник 

Национален Представител и ИИУ Борд Директори и за Редактор.  

6. Страни само с Дистрикт могат да номинират  за Международен 

Редактор 

 

Номинациите за Офицери и Борд Директори на Международното 

Управително Тяло трябва да постъпят в Международната 

Централа не по-късно от 30 Септември. Отговорност на 

Дистрикта е да гарантира, че номинираните за постовете  

могат физически да изпълняват работата за която  

са номинирани.  

 

Асоциациите/ Националните Управителни Тела или Дистриктите 

трябва да проверят детайлите за предишни и сегашни Офицери или 

номинирани лица.  

Трябва да се вземе съгласие от всеки номиниран. 

Агитацията за който и да е пост или номиниран кандидат не е 

разрешена.  

Всички Офицери и Членове на Комитети трябва да бъдат номинирани 

писмено в определеното и съгласувано време.  

Те трябва да се избират всяка година, независимо, че имат право да 

служат повече от една година. Методът на гласуване на всяко ниво е 
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обикновено мнозинство от преброените гласове. 

 

 

 

 

 

Оттегляне на Офицери и длъжностни лица  

Задължение на всички напускащи офицерските длъжности и офиса е 

да осигурят на наследниците си получаването на всички предишни 

протоколи и други документи, които осигуряват приемственост и 

информация за работата в офиса. 

  

Постоянни Комитети 

Те са обяснени в параграф 19 и 20 от Стандартните правила за 

Дистрикт без Национално Управително Тяло или в Националното 

законодателство. Работата на Постоянните Комитети се възлага от 

Дистрикт Комитета на който са подчинени. 

 

Избор на Постоянни Комитети 

Изборът на Постоянни Комитети се провежда преди 

31
ви

 Март и тези Комитети функционират от 1
ви

 юли до  

30
ти

 юни. Ако се прецени, че няма нужда от Комитет по 

разширението, може да се избере само Организатор разширение. 

Председателят на Комитета по разширение или Организаторът по 

разширение, и Председателят на  Комитета по международни връзки 

или Организаторът по международни връзки , се  

избират преди 31
ви

 Март и функционират от 1
ви

  юли  

до 30
ти

  юни. 

 

Специални (ad-hoc) и други Комитети 

Специалните Комитети могат да бъдат формирани на Клубно или 

Дистрикт ниво когато това е необходимо във връзка с провеждане на 

специални събития като Рали или Дистриктна Конференция. Някои 

Дистрикти имат и Комитет по публикациите, който подпомага 

Редактора, когато има много участващи клубове.Всички тези 

Комитети отговарят пред Дистрикт Комитета.Дистрикт Чеърменът и 

Секретарят на Дистрикта са членове на всички Дистрикт Комитети. 
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БАДЖОВЕ 

На всички Инър Уийл  събития се носят само баджове с одобрен 

дизайн. Членовете могат да носят своите баджове по време 

на събития на Ротари само ако са официално поканени да 

представляват  Инър Уийл. Президентът на Клуба  

трябва да носи огърлицата си при всички събития на собствения си 

Клуб, и в допълнение когато посещава други Клубове или участва на  

Чартърна церемония на нов клуб, при срещи на Дистрикта, Ралита, 

Конференции и Конвенти. Ако член на Инър Уийл е поканен да 

представлява Дистрикта или Клуба си пред други организации, тя 

трябва да носи съответния на длъжността ѝ бадж. 

Ако член на Инър Уийл, който е прехвърлен от друг Клуб, желае да 

носи бадж с предишните длъжности в стария си Клуб, може да го 

направи като го носи отделно от баджа на новия си Клуб. 

Насърчават се членовете на Инър Уийл редовно да носят 

опознавателни значки на реверите си, особено когато пътуват. 

 

Когато се формира Клуб се препоръчват следните баджове: 

 

Клубен бадж за всеки член на клуба 

Бадж за Секретаря и Ковчежника  

Огърлица на Президента 

Тези баджове и огърлици се поръчват директно от: 

  

A.W.Matthews Ltd 

54 High street  

Gillingham 

Kent 

UK ME7 1 BA 

 

Toye, Bedworth &  

Spencer 

Regalia House 

Newtown Road 

Bedworth 

Warwickshire 

UK CV12 8QR 

Mohan Plastics 

Office № 63 

Roshanara Plaza 

Complex 

Roshanara Road 

Delhi,110007 

India 

 

Някои страни имат собствен официален доставчик, но трябва да се 

внимава, и използва само дизайн, който е одобрен от Интернешънъл Инър 

Уийл. 
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ЕМБЛЕМА НА INNER WHEEL 

Когато емблемата (логото) е цветна, цветовете  

трябва да бъдат PMS Reflex Blue и PMS Yellow 116. Емблемата 

не може да се променя или обезобразява. Емблемата се използва само 

върху материали на Инър Уийл  . 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

Официалните издания на Интернешънъл Инър Уийл  са: 

1. Комбинирана Конституция на Интернешънъл Инър Уийл /Обща 

Информационна секция  

2. Годишна Директория  

3. Бюлетин на Интернешънъл Инър Уийл  - издава се веднъж годишно или 

по  преценка на Управителното Тяло  

4. Брошура за представяне  на Интернешънъл Инър Уийл 

Цените на изданията се определят всяка година 

с изключение на бюлетина на Интернешънъл Инър Уийл, чиято цена е 

включена в годишния членски внос. Всички поръчки за останалите 

издания трябва да са придружени с документ за 

плащане. 

 

Уебсайт 

Насърчават се всички Клубове и Дистрикти да бъдат постоянно във връзка 

с международния Уебсайт  

www.internationalinnerwheel.org , и да подканят членовете си да го правят. 

http://www.internationalinnerwheel.org/
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Интернет страницата се обновява редовно 

 

 

 

 

 

и има допълнителна информация, включенa в рубриките “News”, ”Service”, 

”UN”, ”Events”(Convention).  

 

Официалните уебсайтове на Инър Уийл  страните по света са свързани с 

линкове към сайта на Интернешънъл Инър Уийл. 

 

Има библиотека, където всички официални документи, Форми, брошури, 

списания и материали за обучение могат да се свалят от сайта, 

като копия. 

 

Фейсбук и Социални Медии 

Официалната ФБ страница на ИИУ е: 

www.facebook.com/InternationalInnerWheel  

 

Официалните ФБ страници на  ИУ страните трябва да се 

администрират от Националните Управителни Тела, страните с 

Национален Представител и Дистрикти 

без Национален Преставител. 

 

Името на тези официални ФБ страници трябва да са, „Инър Уийл  

……. (името на страната)“ 

Проверката за точност на цялата информация, относно делата на  

ИУ е задължение на НП и Уебмастъра за 

страните без НП. 

 

Ако ИУ клубовете имат ФБ страница, името ѝ трябва да е „ Инър Уийл 

Клуб .....(името на клуба)”. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/InternationalInnerWheel
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Отворените или затворени социални групи във ФБ или други социални  

медии, трябва да избират  имена, различни от „Интернешънъл Инър Уийл” 

или „Инър Уийл …………… (името на страната)” и трябва да знаят, че 

цялата информация относно ИУ трябва да бъде в съответствие с целите и 

правилата на ИИУ. 

 

РАЗНИ 

Архив 

 

Всички Клубове и Дистрикти трябва да имат книга, където да 

документират подробности за събития, дейности и друга информация със 

социално значение. 

 

Формуляри 

За да се спести колкото е възможно и където е  

приложимо Интернешънъл Инър Уийл изпраща официално копие на 

различни формуляри за използване във всяка страна за копиране  

и размножаване на клубовете. 

Формулярите могат да бъдат свалени от сайта:  

www.internationalinnerwheel.org или да се пратят по електронна поща на 

електронния адрес на Клуба/Дистрикта/ Националното  

Управително Тяло. 

 

Награда на Маргарет Голдинг  

През 2000 г. бе учредена награда на името на г-жа Маргарет Голдинг, 

основателката на Инър Уийл,  за достойна  

лична служба към общността. Наградата може да се дава на членове на 

Инър Уийл или на хора извън организацията за лична  

служба, която не трябва да бъде свързана по никакъв начин с работа от 

името на Инър Уийл или с набиране на средства за Инър Уийл.  

 

 

 

http://www.internationalinnerwheel.org/
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Интернешънъл Инър Уийл  

Конвенти 

 

1
ви

 Конвент 1970  Хага, Холандия 

2
ри

 Конвент 1973 Копенхаген, Дания 

3
ти

 Конвент 1976  Сидни, Австралия 

4
ти

 Конвент 1979  Брайтън, Англия 

5
ти

 Конвент 1982  Париж, Франция 

6
ти

 Конвент 1985  Орландо, Флорида САЩ 

7
ми

 Конвент 1988 Ставангер, Норвегия 

8
ми

 Конвент 1991 Хага, Холандия 

9
ти

 Конвент 1993  Сидни, Австралия 

10
ти

 Конвент 1997 Берлин, Германия 

11
ти

 Конвент 2000 Стокхолм, Швеция 

12
ти

 Конвент 2003 Флоренция, Италия 

13
ти

 Конвент 2006 Крайстчърч, Нова Зеландия 

14
ти

 Конвент 2009 Кота Кинабалу, Малайзия 

15
ти

 Конвент 2012 Истанбул, Турция 

16
ти

 Конвент 2015 Копенхаген, Дания 

17
ти 

Конвент 2018 Мелбърн, Австралия 
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Интернешънъл Инър Уийл  

Основни направления приети на Конвенти 

 

ТРЕТИ КОНВЕНТ – Сидни, Австралия, Май 1976 

Изпълнителния Комитет на Дистрикт 39, Швеция, предлага, имайки 

предвид компетентната организация и твърдо отстояваните идеи, които 

Инър Уийл отстоява днес, всички Инър Уийл членове да приемат и 

участват в тема на международна основа. Тема ще се избира по-рано през 

годината от Борда. 

 

ШЕСТИ КОНВЕНТ – Орландо, Флорида САЩ, Май 1985 

Конвентът ще продължава 3 дни,без да се брои деня на  

регистрацията. Ще се организират работни срещи и лекции  

по теми, важни за човечеството, като например  

теми, важни за жените по целия свят, като  

образование, независимост, равенство и т.н. 

 

СЕДМИ КОНВЕНТ – Ставангер, Норвегия, Май 1988 

Интернешънъл Инър Уийл трябва да проучи въпроса с детската 

наркомания в порнографската индустрия и използва всички средстава да 

изобличи тази практика и нейните извършители. 

 

ОСМИ КОНВЕНТ – Хага, Холандия, Април 1991 

Беше внесено предложение за набирането на фонд за отбелязване на 25-

годишния юбилей на Интернешънъл Инър Уийл, а парите които се набират 

да се използват в страната в която са набрани. 

Благотворителността да се насочва към фонд „Save the Children Fund“ и 

подобни детски организации. 

 

ДЕВЕТИ КОНВЕНТ – Сидни, Австралия, Октомври 1993 

Интернешънъл Инър Уийл трябва да се придържа към ангажимента си към 

ООН (като ECOSOC and UNICEF) да бъде Наблюдател в Листата с 

консултативен статус. 
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ДЕСЕТИ КОНВЕНТ – Берлин, Германия, Април 1997 

Интернешънъл Инър Уийл да предвиди член на  

Изпълнителния Комитет, отговорен за организираната от  

ООН Световна Конференция на Жените през годината която съвпада с 

годината на конференцията, да представлява Интернешънъл Инър Уийл и 

бъде официален делегат на тази конференция. 

Президентът изрази позицията, че предложението е в нарушение на 

клаузата за принадлежност, но като общо движение не е задължително.Ще 

има 2 Конвента преди следващата Световна Конференция на Жените, 

което ще даде възможност на членовете да предложат или промени в 

клаузата за принадлежност или да се преформулира Основното 

Направление. 

 

ЕДИНАДЕСЕТИ КОНВЕНТ– Стокхолм, Швеция, Май 2000 

Интернешънъл Инър Уийл предвиди член на  

Изпълнителния Комитет, отговорен за организираната от ООН Световна 

Конференция на Жените през годината, която съвпада с годината на 

конференцията, да бъде наблюдател на Интернешънъл Инър Уийл на 

конференцията. 

Социален проект. На всеки Световен Конвент Интернешънъл Инър Уийл 

ще определя Социален Проект, който ще се подкрепя от всички клубове по 

света. 

Награда Маргарет Голдинг 

Учреди се награда, на името на Г-жа Оливър Голдинг, подобна на тази на 

Ротари Пол Харис 

 

ТРИНАДЕСЕТИ КОНВЕНТ – Крайсчърч, Нова Зеландия, 

 Май 2006. Наградата, на името на Маргарет Голдинг, 

да се дава за изключителна лична служба 

чрез Инър Уил или в обществото.Unicef Global 

Girl’s Education в Мадагаскар е името на  

Социалния проект за 2006-2009 
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ КОНВЕНТ – Кота Кинабалу, Сабах,  

Малайзия, Май 2009 

Unicef Global Girl’s Education в Боливия е името на Социалния проект на  

Интернешънъл Инър Уийл за 2009-2012 

 

ПЕТНАДЕСЕТИ КОНВЕНТ – Истанбул, Турция, Април 2012 

Прието бе, че IIW  Управителното Тяло ще разреши 

да се разгледа възможността да се създаде 

Конституционен Съвет. Всички предложени конституционни промени да 

бъдат гласувани в 2015 и първият Конституционен Съвет  

да се проведе през 2018 г. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТИ КОНВЕНТ – Копенхаген, Дания, Май 2015 

Беше одобрено, че незначителни промени в Конституцията, като 

корекции на пропуски при печат, типографски грешки, 

опростявания, разяснявания и препратки могат 

да бъдат променяни от Конституционния Чеърмен, Конституционния 

Комитет и ИИУ Управителното Тяло, без всяка минимална промяна да се 

внася за гласуване на Конвента. 

 

Беше прието, че организацията ще приеме признатия от ООН 

Международния ден на Мира – 21
ви

 септември за  

ежегоден празник. 

 

Беше прието, че кооперирането с други НПО, които имат програми 

подобни на тези на ИИУ, ще бъде насърчавано. 
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Международен Социален Проект 2012 – 2015.  

Беше прието, че мотото за набиране на средства в света ще бъде  

„Happier Futures” с особен акцент върху нуждите на децата. 

Страните ще изберат своите собствени проекти, които да обхванат темата  

„Happier Futures for children”. Логото е проектирано, за да се използва за 

всички IW мероприятия за набирания на средства. 

 

 
Международен Социален Проект 2015 – 2018 

Международен Социален Проект 2015 – 2018. Беше прието, че  

чадърът за набиране на средства в света ще продължи да бъде  

„Happier Futures-Better Lives” позволяващ да се продължи помощта на 

децата, но и да се подпомогнат всички да се постигне по-добър живот. 

 
 

Международен Социален Проект 2018 – 2021  

Чадърът за набиране на средства в света ще бъде „Грижа за жените и 

момичетата“ 

 


