
КОНСТИТУЦИЯТА 

Дава принципите и правилата, чрез които Инър Уил е организирана и 

управлявана. В рамките на Конституцията НУТ /Асоциацията/ могат да имат 

свои собствени правила, които позволяват  на членовете да се насладят на  

членството си съобразено с  обичаите и традициите в собствената си страна. 

По- долу е даден речник на някои от термините, използвани на всяко ниво в 

ИУ. Не във всяка страна има еднакви събития, така че някои от термините 

може да   не се отнасят до всички. 

КЛУБ 

Клуб- минималният брой от Активните членове за формиране на Клуб е 10. 

Активен член- Жени  от която и да е от  трите категории за членство/ стр.3 от 
Конституцията/. 

Почетен член – Личност, която клуба желае да почете, като  направи Почетен 
член за определено време 

Почетен  Активен член – Активен член с особени заслуги, който членовете 
на  Клуба признават и желаят да зачетат, като плащат чл.му внос за 
определен период от време.    

Абонамент, Членски внос, Такси- това е годишния чл. внос, който покрива 
разходите в Клуба, Дистрикт Комитета , Национално Управително Тяло/НУТ/ 
и Международното Управително Тяло/МУТ/, както и отпечатването на 
клубни, национални, международни списания . 

Годишнина от Чартиране/ Обяд, следобеден чай, вечеря/- това са социални 
събития, организирани  в чест на годишнина от връчване на хартата или 
рожден ден на Клуба. Може да бъдат поканени и други Клубове. 

Приятелски обяд, следобеден чай, вечеря –Такива като Годишнината. 

Кореспондент-- Изпраща писма/бюлетини, като предоставя 
информация/новини  и /или протоколи до всички членове на Клуба. 

Организатор международни връзки-И.С.О-  Информира членовете за межд. 
благотворителни събития и организира помощ за  нуждаещи се райони. 



Международни срещи и Ралита-  Канят се други Клубове и лекторите говорят 
за конкретна  международна благотворителност.  

Директория – Дава информация за имената, адресите, телефоните и 
електронните адреси на всички членове. 

 

ДИСТРИКТ 

Дистрикт- минималния брой Клубове за сформиране на Дистрикт е 4. 

Изпълнителен Комитет на Дистрикта /ИК/- включва състава на избраните 
от клубните членове  Офицери, начело с Чеърмена на Дистрикта. 

Дистрикт Комитет – Образува се от членовете на ИК и двамата гласуващи 
Делегати от всеки Клуб. Известно е като Дистриктно Управително Тяло/ДУТ/. 

Заседание на ДК –провежда се най-малко два пъти годишно с участието на 
ИК на Дистрикта, Клубните Делегати и други членове за обсъждане на 
всякакви дейности. 

Дистриктна Асамблея- Среща, проведена в началото на Инер Уил годината с 
участието на новите Клубни Офицери, за да бъдат  обучени и информирани  
за предстоящия мандат.  

Дистриктно Рали – Среща за всички Клубове в рамките на Дистрикта, на 
която могат да присъстват всички. Обикновено Националния Президент е 
почетен гост. 

Член на Съвета /при НУТ/- Бивш член на ИК на Дистрикта, избран да бъде 
представител на Дистрикта в НУТ. 

Дистриктна Директория – Дава информация за  контакт с всички Клубни и 
Дистриктни Офицери. Издава се годишно. 

 

НАЦИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 

Тя е връзката между Международното Управително Тяло на ИИУ и Клубовете, 
Дистриктите и НУТ /ако съществува/. Осигурява изпращането на информация 
от и до Клубовете и Дистриктите и е отговорна  за превода на цялата 



кореспонденция на родния език. Тя също може да е член на Дистриктния или 
Национален Комитет, ако е избрана за Офицер или Служител в този Комитет. 

 

АСОЦИАЦИЯ ИЛИ НАЦИОНАЛНО УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО 

Думата Асоциация се използва  като термин в Обединеното Кралство и 
Ирландия когато първите 79 Клуба от 8 Дистрикта са се обединили.  Смисълът 
на думата Асоциация е „присъединени заедно с едни и същи идеали”. 
Асоциация и НУТ са с едно и също значение. 

Асоциация или НУТ – Може да се сформира когато има 2 и повече Дистрикта 
в една страна. Всяко НУТ избира Национален Съвет . 

Национален Съвет/ Съвет на Асоциацията/- Включва избраните членове на 
ИК и избран представител от всеки Дистрикт. 

Националния Изпълнителен Комитет/Комитета на Асоциацията/-състои 
се от Офицери, избрани от всички Клубове в тази страна и се ръководи от 
Национален Президент. 

Годишна Асамблея – това е тренировъчен семинар, проведен в началото на 
годината. Организира се от Националния Изпълнителен Комитет и участват 
всички Офицери от всеки Дистрикт, за да се запознаят с техните задължения 
и предадат информация на техните Клубни Офицери. 

Среща на Националния съвет/Съвет на Асоциацията- Или среща на НУТ. 
Работна среща, на която се обсъждат и гласуват различни аспекти на ИУ. 

Годишна Конференция – Годишно Общо събрание, на което участват всички 
членове. Като почетен гост може да бъде поканен Международния 
Президент. 

Национална/на Асоциацията/ Директория – Дава информация за 
Националните и Дистриктни Офицери и Клубните Президенти и Секретари. 
Издава се годишно. 

 

МЕЖДУНАРОДНО УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО НА ИИУ 



Централно Управление – Офиса на ИИУ, където се помещава 
Администратора и персонала. 

Адрес: Suite 2.3, 20 Market Street, Altrincham, Cheshire, WA14 1PF United 
Kingdom. 

Изпълнителен Комитет на ИИУ-състои се от 5 члена – Президент, Вице-
Президент, Паст Президент, Ковчежник и Конституционен Чеърмен. 

Международно Управително Тяло – Състои се от ИК на ИИУ и Борд на 
Директорите. Като избрани представители те контролират и управляват 
делата и средствата на ИИУ. Те разглеждат всички аспекти на ИУ по целия 
свят. 

Конституционен Чеърмен – Отговорен е за тълкуването и обясняването на 
Конституцията, както и правилното нанасяне на всички промени  по нея. Тъй 
като нейната работа е много високо специализирана, тя трябва да бъде 
номинирана от Клубовете, но се избира от МУТ. 

Борд Директор- Избира се от Клубовете и представя ИУ в световен мащаб, а 
не само  от отделна страна. 

Конгрес – Провежда се всеки три години,  на различни места по света и 
всички членове могат да участват. На Конгреса Делегатите гласуват за 
промени в Конституцията. 

Proxy Vote Holder-Пълномощника на Гласоподавателя/Гласуващ Делегат/- 

Член, който е бил избран да гласува от името на Клуба, Дистрикта или Паст 
Офицер с право на глас, който няма възможност  да гласува на Конгреса. Този 
делегат  не може да представя повече от 70 гласа, освен в случай на Official 
Proxy Vote Holder, определен от ИИУ, където броят е неограничен. 

Уебсайта на ИИУ – той се актуализира с новини за ИУ Клубовете по света 

.www.internationalinnerwheel.org. 

 

Филиз Чартър, Конституционен Чеърмен , декември 2016  

  


