МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ

МЕЖДУНАРОДНА
КОНСТИТУЦИЯ
И

СЪПЪТСТВАЩИ ЗАКОНИ

(РЕВИЗИЯ 10-06-2009)

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ
МЕЖДУНАРОДНА КОНСТИТУЦИЯ
СЪПЪТСТВАЩИ ЗАКОНИ

И

(РЕВИЗИЯ 10-06-2009)

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА
ЧЛЕН I -

ИМЕ

ЧЛЕН II -

ЦЕЛИ

ЧЛЕН III -

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕН IV - Емблема, Цветове, Девиз и Мото
РАЗДЕЛ 1 Емблема
РАЗДЕЛ 2 Използване на Името и Емблемата
РАЗДЕЛ 3 Цветове
РАЗДЕЛ 4 Девиз
РАЗДЕЛ 5 Мото
ЧЛЕН V - Длъжностни лица и международен борд на директорите
РАЗДЕЛ 1 Длъжностни лица
РАЗДЕЛ 2 Условие за членство /статус на делегатите
РАЗДЕЛ 3 Структуриране и Избор на международен борд на директорите
РАЗДЕЛ 4 Избор, Срок на длъжност, Вакантни места
РАЗДЕЛ 5 Правомощия на Борда
РАЗДЕЛ 6 Срещи
РАЗДЕЛ 7 Привилегии за гласуване
РАЗДЕЛ 8 Компенсация
РАЗДЕЛ 9 Отстраняване
ЧЛЕН VI - МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ и ДЕЛЕГАТИ
РАЗДЕЛ 1 Дата и място
РАЗДЕЛ 2 Право на делегати
РАЗДЕЛ 3 Гласуване делегатите
РАЗДЕЛ 4 Кворум
РАЗДЕЛ 5 Гласуване чрез заместник
ЧЛЕН VII – ДИСТРИКТ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЛЕН VIII – КЛУБОВЕ
РАЗДЕЛ 1 РАЗДЕЛ 2 -

Чартиране на клубове
Условия за членство в Лайънс клубове

ЧЛЕН IX – ТАКСИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС
РАЗДЕЛ 1 Отчитане на членовете
РАЗДЕЛ 2 Членски внос за полугодие
РАЗДЕЛ 3 Допълнителни такси
ЧЛЕН X – РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЛУЧАИ
РАЗДЕЛ 1 Основаване на фонда
РАЗДЕЛ 2 Корпус на фонда
РАЗДЕЛ 3 Управление на фонда
ЧЛЕН XI – ПОПРАВКИ
РАЗДЕЛ 1 РАЗДЕЛ 2 -

Процедура по внасянето на поправки
Забележка

СЪПЪТСТВАЩИ ЗАКОНИ
ЧЛЕН 1 – ИМЕ И ЕМБЛЕМА
ЧЛЕН 2 – ИЗБОРИ НА МЕЖДУНАРОДЕН БОРД
РАЗДЕЛ 1 Избори на международната годишна среща
РАЗДЕЛ 2 Изисквания към кандидата за Втори Вице Президент
РАЗДЕЛ 3 Изисквания към кандидата за Международен Директор
РАЗДЕЛ 4 Одобрение и удостоверяване на одобрението на изискванията за кандидати
РАЗДЕЛ 5 Представяне
РАЗДЕЛ 6 Международен Комитет по Номинациите
ЧЛЕН 3 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
РАЗДЕЛ 1 Президент
РАЗДЕЛ 2 Вице Президент

3
РАЗДЕЛ 3 -

Административни Служители

ЧЛЕН 4 – КОМИТЕТИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ
РАЗДЕЛ 1 Постоянни комитети
РАЗДЕЛ 2 Акредитиви, Процедурни правила, Резолюции и Избори
РАЗДЕЛ 3 Специални Комитети
РАЗДЕЛ 4 Председател, Вакантни длъжности
РАЗДЕЛ 5 Лимит на назначенията
ЧЛЕН 5 – СЪБРАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ
РАЗДЕЛ 1 Редовни сбирки
РАЗДЕЛ 2 Извънредни сбирки
РАЗДЕЛ 3 Сделки по пощата
РАЗДЕЛ 4 Кворум
РАЗДЕЛ 5 Изпълнителен комитет
ЧЛЕН 6 – ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА
РАЗДЕЛ 1 Власт на Международния Борд над Срещата
РАЗДЕЛ 2 Официални повикване
РАЗДЕЛ 3 Членове на ръководството на срещата
РАЗДЕЛ 4 Разходи на Дистрикт Управителя за участие в срещата
ЧЛЕН 7 – МЕЖДУНАРОДНА ОТЧЕТНОСТ
РАЗДЕЛ 1 Проверка на счетоводната отчетност
РАЗДЕЛ 2 Блокирани фондове
ЧЛЕН 8 – ДИСТРИКТ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАЗДЕЛ 1 Юрисдикция за формирането на Дистрикт
РАЗДЕЛ 2 Минимални изисквания за Дистрикт
РАЗДЕЛ 3 Преобразуване на Дистрикт
РАЗДЕЛ 4 Съвет на Управителите
РАЗДЕЛ 5 Управленчески пълномощия на Multiple-съставния дистрикт съвет
РАЗДЕЛ 6 Дистрикт Кабинет
РАЗДЕЛ 7 Сбирки на Кабинета
ЧЛЕН 9 – ДИСТРИКТ СРЕЩИ И ИЗБОРИ
РАЗДЕЛ 1 Срещи на Дистрикт (Single-Единичен, Sub-Под, Multiple-Съставен)
РАЗДЕЛ 2 Власт на Дистрикт Срещите
РАЗДЕЛ 3 Формула за делегати на клубовете
РАЗДЕЛ 4 Изисквания към кандидатурата за Дистрикт Управител
РАЗДЕЛ 5 Дистрикт процедурни изисквания
РАЗДЕЛ 6 Избори на Дистрикт Управител, Първи и Втори Вице Дистрикт Управители
РАЗДЕЛ 7 Нарушаване на вот с равни гласове
РАЗДЕЛ 8 Отчети за Дистрикт срещите
ЧЛЕН 10 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ на РЪКОВОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НА ДИСТРИКТА
РАЗДЕЛ 1 Председател на Multiple-съставния дистрикт съвет
РАЗДЕЛ 2 Ръководни длъжности в дистрикта
ЧЛЕН 11 –
РАЗДЕЛ 1 РАЗДЕЛ 2 РАЗДЕЛ 3 РАЗДЕЛ 4 РАЗДЕЛ 5 РАЗДЕЛ 6 РАЗДЕЛ 7 РАЗДЕЛ 8 -

Клубна организация
Клубно име
Процедура по кандидатстване
Задължения на клуба
Статус замразено членство/Анулиране на чартъра
Оттегляне на клуба
Категории
Двойно клубно членство

ЧЛЕН 12
Правила за Ред и Процедура
ЧЛЕН 13 –
РАЗДЕЛ 1 РАЗДЕЛ 2 РАЗДЕЛ 3 -

Процедура за поправки
Забележка
Дата на влизане в сила

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Категории членство

Конституция и съпътстващи закони – МЕЖДУНАРОДНА – (Ревизия 10-06-2009)

4
МЕЖДУНАРОДНА КОНСТИТУЦИЯ
ЧЛЕН І
ИМЕ
Раздел 1. ИМЕ. Името на тази Асоциация е:
КЛУБОВЕТЕ.

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС

ЧЛЕН ІІ
ЦЕЛИ
ЦЕЛИТЕ на тази Асоциация са:
a) Да организира, създава и контролира обслужващи клубове, които да бъдат известни като Лайънс
Клубове.
b) Да координира дейностите и стандартизира администрацията на Лайънс Клубовете.
c) Да създава и поддържа дух на разбирателство между хората по света.
d) Да поддържа принципите на добро правителство и добро гражданско общество.
e) Да се интересува активно от гражданското, културното, социалното и моралното благополучие
на обществото.
f) Да обединява клубовете в дух на приятелство, другарство и взаимно разбирателство.
g) Да провежда форуми за открити дискусии по всички въпроси от обществен интерес при условие,
че на тях няма да бъдат разисквани политически и сектантски религиозни теми от членовете.
h) Да се окуражават хората, ориентирани в служба на обществото за работа в тяхната общност без
лично финансово облагодетелствуване. Да спомага за поддържане на високи етични стандарти в
търговията, промишлеността, професиите, обществените дейности и личните начинания.
ЧЛЕН ІІІ
ЧЛЕНСТВО
Членството в Асоциацията се осъществява от Лайънс Клубове, надлежно организирани и чартирани,
съгласно дадените тук процедури.
ЧЛЕН ІV
ЕМБЛЕМА, ЦВЕТОВЕ, ДЕВИЗ И МОТО
Раздел 1. ЕМБЛЕМА НА АСОЦИАЦИЯТА. Емблемата на тази Асоциация и на всеки чартиран
клуб е със следния дизайн:

Раздел 2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМЕТО И ЕМБЛЕМАТА. Използването на името, благосклонността,
емблемата и другите привилегии на Асоциацията е съответно предписанията, които се установяват
периодично, в Съпътствуващите закони.
Раздел 3. ЦВЕТОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА. Цветовете на тази Асоциация и на всеки чартиран
Лайънс Клуб са пурпурно и златно.
Раздел 4. ДЕВИЗ. Нейният девиз е:
НАЦИЯТА.

СВОБОДА, ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, СИГУРНОСТ ЗА

Раздел 5. МОТО. Нейното мото е: НИЕ СЛУЖИМ.
ЧЛЕН V
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И МЕЖДУНАРОДЕН БОРД НА
ДИРЕКТОРИТЕ
Раздел 1. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА. Длъжностни лица на Асоциацията са Президентът,
Непосредственият бивш президент, Първият Вицепрезидент, Вторият Вицепрезидент (когото назначават
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изпълнителните служители), Международните директори, Управителите на дистрикт, Изпълнителният
администратор, Касиерът, Секретарят (Изпълнителният администратор, Касиерът и Секретарят
назначават административните чиновници) и други длъжностни лица, по решение на Международния
Борд на Директорите.
Раздел 2. УСЛОВИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО / СТАТУС НА ДЕЛЕГАТИТЕ. Всяко длъжностно лице на
Асоциацията, с изключение на административните чиновници, който е активен член с добра репутация в
чартиран Лайънс Клуб, по силата на неговата длъжност може да бъде акредитиран делегат на всяка
международна среща на Асоциацията и на неговия/нейния Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или
Multiple-съставен), но няма да бъде включен в делегатската квота на неговия/нейния клуб при такива
срещи.
Раздел 3. СЪСТАВ И ИЗБОР НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БОРД. Международният Борд на
Директорите се състои от Президент, Непосредствен Бивш Президент, Първи Вицепрезидент, Втори
Вицепрезидент и Директори, които се избират както следва:
Всяка четна година се избират 17 (седемнадесет) директори, които включват: 2 (двама) от
клубовете на Индия, Южна Азия, Африка и Средния Изток; 1 (един) от клубовете на Австралия, Нова
Зеландия, Папуа Нова Гвинея, Индонезия и островите в Южния Тих океан; 3 (трима) от клубовете на
Европа; 3 (трима) от клубовете на Ориента и Югоизточна Азия; 1 (един) от клубовете на Южна Америка,
Централна Америка, Мексико и Карибските острови; 7 (седем) от клубовете на САЩ, Бермудите и
Бахамските острови.
Всяка нечетна година се избират 17 (седемнадесет) директора, които включват: 2 (двама) от
клубовете на Индия, Южна Азия, Африка и Средния Изток; 1 (един) от клубовете Канада; 3 (трима) от
клубовете на Европа; 3 (трима) от клубовете на Ориента и Югоизточна Азия; 1 (един) от клубовете на
Южна Америка, Централна Америка, Мексико и Карибските острови; 7 (седем) от клубовете на САЩ,
Бермудите и Бахамските острови.
Раздел 4. ИЗБОР, СРОК НА ДЛЪЖНОСТ, ВАКАНТНИ МЕСТА.
a) Изпълнителните длъжностни лица и Международните директори се избират на годишните срещи
на Асоциацията.
b) Административните чиновници се назначават и служат на Международния Борд на Директорите.
c) Дистрикт Управителите се избират според условията на съпътствуващите закони.
d) Изпълнителните длъжностни лица служат в срок от една година, който срок започва с
декларирането на техния избор и завършва с деклариране избора на техните приемници на
следващата среща на Асоциацията.
e) Дистрикт Управителите служат в срок от една година, който срок започва от закриване срещата
на Асоциацията в годината на техния избор и приключва със закриване следващата среща на
Асоциацията.
f) Международните Директори служат в срок от 2 години и докато техните приемници бъдат
избрани и квалифицирани съгласно изискванията на тази Конституция и Съпътствуващи закони.
g) Нито един от титулуваните длъжностни лица, избран или одобрен, не може да участва в избор и
да бъде преизбран, освен с одобрение на Международния Борд на Директорите.
h) Нито един Международен Директор или Дистрикт Управител не може да бъде преизбран на
длъжност.
i) С изключение на споменатите по-долу случаи на овакантяване на дадена длъжност,
Международният Борд на Директорите може да попълни такива вакантни места до края на
мандата им.
j) В случай, че длъжността Президент се оваканти поради смърт, оставка, невъзможност на
Президента да изпълнява задълженията си поради някаква друга причина, настоящият
Вицепрезидент поема длъжността Президент и получава съответните задължения и
пълномощия, докато Международният Борд на Директорите не попълни длъжността за остатъка
от мандата.
k) В случай, че някоя от длъжностите Вицепрезидент се оваканти поради смърт, оставка,
невъзможност на Вицепрезидента да изпълнява задълженията си по длъжността поради някаква
друга причина длъжността остава вакантна, докато Международният Борд на Директорите не я
попълни за остатъка от мандата. При условие обаче, че всеки Вицепрезидент бъде избран
според правилата, установени от тази Конституция и Съпътствуващи закони, всеки член на клуб,
който е служил или служи по настоящем на длъжността Международен Директор, може да бъде
подходящ кандидат по времето, когато въпросният Вицепрезидент очаква избор за следваща
длъжност.
l) В случай на овакантяване длъжността на непосредствения Международен Бивш Президент,
същата остава вакантна до запълването и от следващия непосредствен Бивш Президент на
Асоциацията.
m) В случай на катастрофа или друг инцидент, в който са пострадали мнозинството от членовете на
Международния Борд на Директорите, останалите членове на Борда, независимо дали
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съществува кворум или не, имат право да поемат задълженията на Международния Борд на
Директорите до следващите годишни избори на Асоциацията.
n) В случай на катастрофа или друг инцидент, при който са пострадали всички членове на
Международния Борд на Директорите и не могат да изпълняват задълженията си, тогава, само в
този случай, непосредствено Бившият Международен Президент трябва до 10 (десет) дни да
свика среща на всички Бивши Международни Президенти и Бивши Международни Директори,
които да поемат длъжностите до края на посочения мандат. Такава среща се провежда в
международния офис на Асоциацията не по-рано от 15 (петнадесет) дни и не по-късно от 20
(двадесет) дни след обявяване на датата и. Разходите, в съответствие с правилата на
Асоциацията, по участието в тази среща се заплащат от Асоциацията.
o) При непредвиден случай, не споменат по-горе, Международният Борд на Директорите може да
попълни вакантната длъжност за остатъка от мандата.
Раздел 5. ПЪЛНОМОЩИЯ НА БОРДА.
a) Общите пълномощия на Асоциацията се дават на Международния Борд на Директорите.
b) Международният Борд на Директорите
1. Има юрисдикция и контрол над всички длъжностни лица и комисии на споменатия Борд и
Асоциация.
2. Има общо управление над бизнеса, собствеността и фондовете на тази Асоциация.
3. Подготвя и одобрява бюджета за очакваните приходи и разходи за следващата фискална
година. Не се одобряват разходи, които ще използват резерви или ще предизвикат не
балансиран бюджет за която и да е фискална година, или отразят разход за сметка на
приход или резерви от следваща фискална година, освен ако 2/3 от всички членове на
Международния Борд на Директорите не го одобрят с поединично гласуване.
Раздел 6. СРЕЩИ. Редовните и извънредните срещи на Международния Борд на Директорите
се свикват и ръководят съгласно Съпътствуващите закони.
Раздел 7. ПРИВИЛЕГИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ. Всеки член на Международния Борд на Директорите
има право само на един (1) глас по всеки въпрос, изискващ намесата на Борда.
Раздел 8. КОМПЕНСАЦИИ. Всяко длъжностно лице, с изключение на изпълнителния
администратор, касиера, секретаря и онези, които са утвърдени от Международния Борд на
Директорите, служат без компенсации, но на тях могат да бъдат възстановени направените в
разумни граници разходи по изпълнение на служебните им задължения от Международния Борд на
Директорите.
Раздел 9. ОТСТРАНЯВАНЕ. Всеки от избраните длъжностни лица на Асоциацията може да бъде
отстранен от длъжност, ако за това гласуват 2/3 от членовете на Международния Борд на
Директорите.
ЧЛЕН VІ
МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ И ДЕЛЕГАТИ
Раздел 1. ДАТА И МЯСТО
Среща на Асоциацията се провежда всяка година по време и място, определени от Международния
Борд на Директорите.
Раздел 2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. Всеки чартиран редовен клуб се удостоява при всяка среща
на Асоциацията с един делегат и един заместник на всеки 25 (двадесет и пет) или по-голяма част от
неговите членове, според данните на Международния офис в първия ден от месеца, предхождащ
месеца, през който се провежда срещата, при условие, че всеки такъв клуб бъде удостоен най-малко с
един делегат и един заместник. По-голямата част от членовете, за които става въпрос в този раздел е
13 (тринадесет) или повече членове. Изборът на делегата и неговия заместник се доказва с документ,
подписан от Президента, Секретаря или някой друг оторизиран служител на клуба или от Дистрикт
Управителя на Дистрикта (Single-единичен или Sub-под ), чийто член е клубът.
Всеки Бивш Президент на Асоциацията се удостоява с пълни делегатски привилегии на всяка
Международна среща и всяка среща на неговия/нейния Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multipleсъставен ). Международният Борд на Директорите разрешава заплащане в съгласие с финансовите
правила за умерени разходи на всеки Бивш Международен Президент, когато присъства на годишните и
международни срещи и срещите на неговия/нейния Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multipleсъставен ).
Всеки Бивш Международен Директор на Асоциацията се удостоява с пълни делегатски
привилегии на всяка международна среща и всяка среща на неговия/нейния Дистрикт (Single-единичен,
Sub-под или Multiple-съставен ).
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Нито един Бивш Международен Президент или Директор не може да бъде включван в
делегатската квота на неговия/нейния клуб за каквито и да е такива срещи.
Всеки Бивш Областен Управител и Бивш Съветник Председател служещи на установения
комитет на Международния Борд на директори и като Лайънс служители на изпълнителен комитет на
LCIF да се удостояват с пълни делегатски привилегии на Международния конгрес свикан през техните
мандати.
Нито един Бивш Областен Управител или Бивш Съветник Председател не трябва да бъде
включван в делегатската квота на неговия клуб за нито един конгрес.
Раздел 3. ГЛАСУВАНЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ. Всеки регистриран и лично присъстващ делегат може
да гласува 1 (един) път според избора си за попълването на всяка една длъжност и 1 (един) път според
избора си по всеки въпрос, разглеждан на срещата.
Раздел 4. КВОРУМ. Регистрираните делегати, лично присъстващи на всяка среща, образуват
кворум.
Раздел 5. ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ЗАМЕСТНИК. Гласуването чрез заместник (пълномощник) е строго
забранено в дейността на клуб, дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен ) и
Асоциацията.
ЧЛЕН VІІ
ДИСТРИКТ ОРГАНИЗАЦИИ
Територията на чартираните Лайънс Клубове се разделя на дистрикти и административни
единици, съгласно Съпътствуващите закони.
ЧЛЕН VІІI
КЛУБОВЕ
Раздел 1. ЧАРТИРАНЕ НА КЛУБОВЕ. Международният Борд на Директорите има пълната сила
и власт да организира всички клубове, съгласно правилата, предписани тук.
Съгласно Тази Конституция и съпътствуващи закони и политиката на Международния Борд на
Директорите, установявани от време на време, всички клубове са автономни.
Един Лайънс Клуб се считан за чартиран, когато неговият чартър е извършен официално по
процедурите, установявани периодично от Международния Борд на Директорите. Потвърждението на
чартъра на всеки Лайънс Клуб трябва да бъде съгласувано в границите на Конституцията и
Съпътствуващите закони на Асоциацията и задължението на Лайънс Клуба да поддържа връзка с
Асоциацията, интерпретирана и ръководена от тази Конституция и Съпътствуващи закони, съгласно
действуващите закони на държавата, зарегистрирана в Асоциацията.
Раздел 2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КЛУБНО ЧЛЕНСТВО. Само пълнолетни личности с добър морал и
репутация в своята общност могат да бъдат избирани за членове в оторизиран Лайънс Клуб. Членството
се осъществява само чрез покана.
ЧЛЕН ІХ
ТАКСИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС
Раздел 1. ОТЧИТАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. По начин и в срок, определен от Международния Борд
на Директорите, всеки клуб докладва до Международния офис на Асоциацията имената на всички
новоизбрани членове, заедно с което трябва да преведе входната такса за всеки нов член, определена
от Международния Борд на Директорите.
Раздел 2. ТАКСА ЗА ПОЛУГОДИЕ.
a) Полугодишна личната членска такса от US$ 16.875 или нейният еквивалент в съответната
национална валута трябва да бъде събрана от всеки член на клуб и платена в аванс от всеки
клуб на 21 юли и 21 януари всяка година, с изключение на случаите, дадени в под-раздели (f) и
(g) по-долу.
b) Полугодишната такса на член от клуба се основава на членството във всеки клуб, докладвано в
докладите членство съответно през юни и декември и се изпраща до Международния офис не
по-късно от 21 юли и 21 януари на съответната година, с изключение на случаите, дадени в подраздели (f) и (g) по-долу .
c) Извънредна полугодишна такса от 25 цента или нейният еквивалент в съответната национална
валута се събира от всеки член и се изпраща в аванс от всеки клуб на 21 юли и 21 януари всяка
година, с изключение на случаите, дадени в под-раздели (f) и (g) по-долу. Така формирания
фонд поема изключително разходите във връзка с Международните срещи на Асоциацията.
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d) Издава се официално списание, годишният абонамент на което е US$ 4.75 или неговия
еквивалент в съответната национална валута и трябва да бъде събиран на полугодишни такси ,
с изключение на случаите, дадени в под-раздели (f) и (g) по-долу.
e) Годишното събиране на такива суми, еднакви или променени, както Международният Борд на
Директорите сметне за подходящо, се плаща от всеки Лайънс Клуб за всеки Лео Клуб и за всеки
Дамски Клуб, спонсориран от него, във време по преценка на Борда.
f) По програмите за семейно членство, приети от Международния Борд на Директорите се заплаща
членски внос както следва:
(1) Първият член на семейството ще заплаща полугодишен членски внос, специална
полугодишна такса за фонд „международни конвенции” и цена за официалното списание,
както е дадено съответно в подраздели (а), (b) и (с) по-горе.
(2) Следващите членове от семейството, но не повече от 4 члена на 1 домакинство, ще
заплащат полугодишен членски внос в размер на ½ (половината) от общата сума, платена от
1-вия член на семейството, както е описано в подраздел (f)(1) по-горе.
g) За студентски/ученически членски програми, приети от Международния Борд на Директорите,
студентите/учениците, отговарящи на условията ще заплащат полугодишен членски внос в
размер на ½ (половината) от общата сума, както е описано в подраздели (а)(c)и (d) по-горе.
Раздел 3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ. Международният Борд на Директорите е упълномощен,
както може да се наложи от време на време, да събира допълнителни такси на стойност, не
надвишаваща максималната сума, разрешена със закон, въз основа предишни дължими суми на клуба,
определени от Борда.
ЧЛЕН Х
РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЛУЧАИ
Раздел 1. ОСНОВАВАНЕ НА ФОНДА. Асоциацията основава специален фонд, наречен
Резервен фонд за непредвидени случаи. Този фонд се използва и разглежда отделно от всички
останали фондове на Асоциацията.
Раздел 2. КОРПУС НА ФОНДА. Никакви годишни такси, събирани от членовете не се
пренасочват като част от фонда. При условие обаче, че приходът, създаден от стойността на фонда
бъде добавен към стойността на фонда годишно.
Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА. Фондът се управлява както следва:
a) Активите на този фонд се инвестират и реинвестират в съгласие с инвеститорната политика,
развита от финансовия комитет и комитета по процесите на Главната квартира и одобрени от
Международния Борд на директорите. Инвеститорната политика осигурява инвестиции от не
повече от 40% от целия резервен фонд за непредвидими случай, управление и ръководене на
парични равностойности и безопасност. Целта на инвестиционната политика е максимално
инвестиционно връщане на резервния фонд за непредвидени случай с отговорно благоразумие и
допустими рискови нива за асоциацията.
b) Разходите на фонда, през която и да е фискална година не трябва да надвишават сумата,
равняваща се на половината от активната стойност (основен или неразпределен приход) на
фонда, в първия ден на текущата фискална година.
c) Могат да се правят разходи от фонда (от основния капитал и/или от прихода) само след
упълномощено специално разпределение от 2/3 от членовете на Международния Борд на
Директорите и само, за да се заплатят текущи разходи, необходими за посрещането на
минимални нужди на Асоциацията, които не могат да бъдат покрити от текущия доход на
Асоциацията, и които нямат връзка със споменатите 16 (шестнадесет) или други големи проекти
или дейности на Асоциацията, публикуването на списание "THE LION" или сбирките и срещите
на Международния Борд на Директорите и международните срещи.
d) В случай, че разходите са разрешени от фонда (основен капитал и/или приход) и като резултат
балансът на фонда е под 60 (шестдесет) % от целия разход на Асоциацията за предишната
година, Международният Борд на Директорите взима необходимите мерки да възстанови в
рамките на 3 години от датата на разрешения разход, баланса на фонда до ниво, не по-малко от
60% от целия разход на Асоциацията през предишната година. На фонда се налага лимит до
70% от целия разход на Асоциацията за годината като разликата се прехвърля към основния
фонд.
ЧЛЕН ХІ
ПОПРАВКИ
Раздел 1. ПРОЦЕДУРА ПО ВНАСЯНЕТО НА ПОПРАВКИ. Тази Конституция може да бъде
коригирана само на Международна среща чрез поправка, докладвана от Комитета за Конституция и
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Съпътствуващи закони на такава годишна среща и приета с утвърдителен вот на мнозинство от 2/3 от
регистрираните делегати, гласуващи на срещата. Нито една поправка не може да бъде предложена за
гласуване на среща, освен ако първо не е била одобрена по един от следните два метода:
a) Да е била одобрена от Международния Борд на Директорите; или
b) Да е била одобрена от резолюциите на срещите на Single-единичен и/или Multiple-съставен
Дистрикти, на които са присъствали не по-малко от 51% от целия брой на членовете на
клубовете в Асоциацията към 1 юли на фискалната година, през която поправката е представена
на Международния Борд на Директорите.
Раздел 2. ЗАБЕЛЕЖКА. Всяка предложена поправка трябва да бъде публикувана в сп. "THE LION"
или в друга официална публикация на Асоциацията най-малко 30 дни преди срещата, на която ще бъде
гласувана.
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СЪПЪТСТВАЩИ ЗАКОНИ
ЧЛЕН 1
ИМЕ И ЕМБЛЕМА
Името, благоразположението, емблемата и други символи на Асоциацията и чартираните
Лайънс Клубове не могат да се употребяват от никой Лайънс Клуб, член на Лайънс Клуб или Лайънс
Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен) или от който и да е обект (правен, природен,
корпоративен или под някаква друга форма), организиран и/или контролиран от някой Лайънс Клуб, член
или членове на Лайънс Клуб или Лайънс Дистрикт за никакви други цели, освен посочените в условията
на тази Конституция и Съпътствуващи закони или от политиката на Международния Борд на
Директорите. Никакво друго лице и/или обект (правен, природен, корпоративен или под някаква друга
форма) не може
да използва името, благоразположението, емблемата и другите символи на
Асоциацията и чартираните Лайънс Клубове без писмено съгласие и разрешение от Международния
Борд на Директорите.
ЧЛЕН 2
ИЗБОРИ НА МЕЖДУНАРОДЕН БОРД
Раздел 1. ИЗБОРИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИШНА СРЕЩА. Президентът, Първият
Вицепрезидент, Вторият Вицепрезидент и всички Директори на Асоциацията се избират на годишна
Международна среща чрез тайно гласуване. Нито един член на клуб в Дистрикта (Single-единичен, Subпод или Multiple-съставен), в който се провежда срещата не може да бъде избиран за която и да е
длъжност на тази среща, с изключение на Президента и Първия Вицепрезидент.
Раздел 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ВТОРИ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ.
(a) Кандидат за длъжността Международен Втори Вицепрезидент трябва:
(1). Да бъде активен редовен член с добър авторитет в редовен Лайънс Клуб.
(2). Да е приключил или да приключва своя мандат като избран или назначен Международен
Директор.
(3). Да се осигури одобрението на събранието на своя Дистрикт (Single-единичен, Sub-под
или Multiple-съставен). ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ: Общото събрание на Single-единичен, Sub-под
дистрикт има право да одобри кандидат само ако Single-единичния или Sub-под дистрикт
отговарят на минималните изисквания съгласно Член VIII, раздел 2, от международните
Съпътстващи закони по времето на издаване на одобрението.
(4). Да осигури удостоверение на одобрението на своя Дистрикт (Single-единичен, Sub-под
или Multiple-съставен), както е указано в Съпътствуващите закони или Конституцията.
Тази процедура е необходима и за всички по-високи длъжности в Асоциацията, ако
споменатият кандидат е избран за Втори Вицепрезидент.
(b) Освен в случай на овакантяване на длъжност, която трябва да бъде попълнена чрез назначение
според тези Съпътствуващи закони или Конституция, само член на клуб, който е служил на
длъжността Втори Вицепрезидент може да бъде избран на длъжността Първи Вицепрезидент и
само член на клуб, който е служил на длъжностите Втори и Първи Вицепрезидент може да бъде
избран на длъжността Президент на Асоциацията. В случай на овакантяване на длъжността
Президент или който и да е Вицепрезидент, която трябва да бъде попълнена чрез назначение
според тези Съпътствуващи закони или Конституция, клубен член, който понастоящем служи
или е служил на длъжността Международен Директор, може да бъде определен да попълни
вакантната длъжност.
Раздел 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ДИРЕКТОР.
Кандидат за длъжността Международен Директор трябва:
(a) Да бъде активен редовен член с добър авторитет в редовен Лайънс Клуб
(b)
(1). Да е приключил или да приключва длъжността си като Дистрикт Управител на цял
Дистрикт от тази Асоциация или да е приключил целия си мандат или по-голямата част
от него като Дистрикт Управител на пълен(редовен) дистрикт от Асоциацията; или
(2). Да е приключил или да приключва целия си мандат или по-голямата част от него на
длъжността си като Дистрикт Управител на Условен-Provisional Дистрикт, който (1) е
придобил в този срок или по-късно 20 (двадесет) редовни клуба или статус на пълен
дистрикт, или (2) е бил Условен-Provisional дистрикт за не по-малко от 10 години.
(c) Да се осигури одобрението на събранието на своя Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или
Multiple-съставен). ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ: Общото събрание на Single-единичен, Sub-под дистрикт
има право да одобри кандидат само ако Single-единичния или Sub-под дистрикт отговарят на
минималните изисквания съгласно Член VIII, раздел 2, от международните Съпътстващи закони
по времето на издаване на одобрението.
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(d) Да осигури удостоверение за одобрението на своя Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или
Multiple-съставен), както е указано в Съпътствуващите закони или Конституцията. Тази
процедура е необходима и за всички по-високи длъжности в Асоциацията, ако споменатият
кандидат е избран за Втори Вицепрезидент.
Раздел 4. ОДОБРЕНИЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
КАНДИДАТИТЕ.
a) С изключение на изискването кандидатстването за длъжностите да бъде попълвано чрез
назначаване, според тези Съпътствуващи закони или Конституция, където съществуват вакантни
длъжности, за които не се изисква нито одобрение, нито удостоверяване на одобрението, за
кандидатстване за всички международни длъжности, различни от длъжността Дистрикт
Управител, се правят от Председателя и Секретаря на респективния кабинет на Single-единичен
или Sub-под Дистрикт и Съвета на Управителите, според случая, във форма, утвърдена от
Международния офис. Документът, удостоверяващ одобрението, трябва да пристигне не помалко от 30 дни ,в случаите на кандидатстване за Международен директор, и не по-малко от 90
дни, в случаите на кандидатстване за втори Вице Президент, преди датата на Международната
среща, на която одобреният кандидат ще бъде гласуван. Удостоверяването на одобрението
може да бъде направено по факс или e-mail, при условие, че същото е потвърдено с
необходимия документ за удостоверяване на одобрението в рамките на 3 дни, след като факсът
или e-mail е бил изпратен. Нито едно одобрение не е валидно преди удостоверяването на това
одобрение да е направено и получено в Международния офис. Всяко одобрение е валидно само
за 2 последователни Международни срещи, след споменатото одобрение, където членът иначе
може да бъде избиран според тези Съпътствуващи закони и Конституция. През срока на
валидност на одобрението (1) не може да настъпи никакво анулиране, (2) не са валидни никакви
други одобрения и (3) в случай на смърт, неспособност, оттегляне на кандидата, оригиналното
решение за одобрение е невалидно. Никакво допълнително удостоверяване на одобрението не
се изисква по време на срока на валидност на одобрението.
Всяко одобрение, оригинално или друго,
трябва да бъде направено в съответствие с
процедурите, изложени в Конституцията и съпътствуващите закони респективно на Singleединичен или Multiple-съставен Дистрикт, зачитащи времето и начина за информиране на
Международния офис. Всеки кандидат, търсещ одобрението на Multiple-съставен Дистрикт,
трябва първо да е осигурил одобрението на своя Sub-Под дистрикт .
b) Удостоверението за одобрение трябва да посочва точно единствената длъжност за която
кандидатът се кандидатира и никой кандидат не може да търси избиране на друга длъжност,
освен тази за която му е издадено удостоверението. Никой дистрикт (Single-единичен, Sub-под
или Multiple-съставен) не може да има повече от едно (1) одобрение за повече от една (1)
длъжност в Международния Борд на Директорите.
Раздел 5. ПРЕДСТАВЯНЕ.
a) Директор може да бъде избран от Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен),
който има клубове в САЩ и Канада и в този случай, така избраният Директор, ще бъде считан за
един от 14 (четиринадесетте) Директори, избрани от клубове в САЩ или за единствения
директор, избран от клубове в Канада, в зависимост от неговия/нейния избор. Този избор се
изпраща в писмена форма до Международния офис не по-късно от времето, когато той/тя
представя неговите/нейните документи, в съответствие с тези Съпътствуващи закони или
Конституция, които изискват документите да пристигнат в Международния офис не по-малко от
30дни преди свикване на Международната среща, на която одобреният кандидат ще бъде
гласуван и този избор трябва да бъде отпечатан на изборна бюлетина до неговото/нейното име.
b) Двама или повече членове на клубове от един и същи Single-единичен или Multiple-съставен
Дистрикт не могат да служат едновременно като членове на Международния Борд на
Директорите. В случай, че някой Директор се премести в друг Дистрикт, различен от Дистрикта,
от който е бил избран, то срока на неговата/нейната длъжност ще приключи с края на
следващата годишна среща и неговия/нейния приемник ще бъде избран на тази среща.
c) Президент, Вицепрезидент и Директор могат да бъдат избирани и да служат едновременно от
една и съща област, както е посочено в Конституцията, но не и от един и същи Single-единичен
или Multiple-съставен Дистрикт.
Раздел 6. МЕЖДУНАРОДЕН КОМИТЕТ ПО НОМИНАЦИИТЕ. На всяка годишна среща или в
рамките на 180 дни преди това Президентът назначава Комитет по номинациите от 9 делегата, никой от
които да не е служител на Асоциацията и да няма двама членове на клубове в един и същи Singleединичен или Multiple-съставен Дистрикт; определя часовете през последния ден на срещата, през който
ще се проведат изборите.
Гореспоменатият Изборен комитет трябва:
a) Да получи в писмена форма имената на всички кандидати, чиито редовни удостоверения за
одобрение са предадени и одобрени от Централния Комитет на Асоциацията без възражения.
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b) Да определи реда и отпечатването на имената на бюлетината
c) Да предложи на сесия по време на срещата имената на предложените кандидати за съответните
длъжности.
Изборът се извършва с тайна печатна бюлетина или по друг начин на тайно гласуване, определен от
Международния Борд на Директорите, и за избора е необходим вотът на мнозинството. В случай на
равни гласове (tie vote), Международният Борд на Директорите избира един от равнопоставените
кандидати.
При Международни срещи делегати и пълномощници могат да бъдат потвърдени и на всички делегати, пълномощници и други да им бъде разрешено да посещават и участват във всяка сесия или
процедура само след регистриране и заплащане на регистрационна такса, фиксирана от
Международния Борд на Директорите.
ЧЛЕН 3
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
Раздел 1. ПРЕЗИДЕНТ. Президентът председателствува всички срещи на Асоциацията и всички
събрания на Международния Борд на Директорите. Той/тя контролира работата и дейността на
Асоциацията и изпълнява обичайните за тази длъжност задължения.
Раздел 2. ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ. Ако по някаква причина Президентът е възпрепятстван да
изпълнява задълженията си, действащият Вицепрезидент изпълнява неговите задължения и има
същите пълномощия като Президента.
Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ. Задълженията на изпълнителен администратор,
Касиер и Секретар и други служители, назначени от Международния Борд на Директорите, са тези,
определени за съответните служители с решение на гореспоменатия Борд.
ЧЛЕН 4
КОМИТЕТИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ
Раздел 1. ПОСТОЯННИ КОМИТЕТИ. Президентът назначава с одобрението на Международния
Борд на Директорите следните постоянни комитети (комисии), с не по-малко от 3 члена, а в случая с
Комитета по дългосрочно планиране - не повече от 7 члена, всеки от които докладва на горепосочения
Борд на неговите редовни сбирки:
a) Одит
b) Конституция и Съпътствуващи закони.
c) Срещи (Конгреси).
d) Дистрикт и клубно обслужване
e) Финансови и управленчески операции
f) Ръководство
g) Дългосрочно планиране
h) Разрастване на членството
i) Връзки с обществеността
j) Обслужващи дейности
k) Други такива комитети, необходими за сключването на сделки от Асоциацията.
Раздел 2. АКРЕДИТИВИ, ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА, РЕЗОЛЮЦИИ И ИЗБОРИ. На всяка
годишна среща или в рамките на 180 дни преди нея, Президентът назначава 5 или повече членни
комитети по акредитиви, резолюции и избори, в служба на споменатата среща. Президентът назначава
комитет от 5 или повече члена по процедурни правила, в служба на споменатата среща.
Раздел 3. СПЕЦИАЛНИ КОМИТЕТИ. От време на време Президентът може да назначи със
съгласието на Международния Борд на Директорите или на Изпълнителния комитет такива специални
комитети, необходими според него/нея или според Международния Борд на Директорите. На тези
специални комитети, обаче, не се изплащат никакви разходи, освен ако не са одобрени от
Международния Борд на Директорите или от Изпълнителния комитет.
Раздел 4. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ. Президентът назначава Председател на
всеки комитет и има право да попълва всички вакантни длъжности, в който и да е комитет, назначени от
него/нея с одобрението на Международния Борд на Директорите или Изпълнителния комитет.
Раздел 5. ЛИМИТ НА НАЗНАЧЕНИЯТА. При изпълняване правото да назначава, дадено от тези
Съпътствуващи закони и Конституция, по отношение членството, в който и да е комитет, Президентът
може да включи бивши международни служители на Асоциацията измежду назначените, но броят на
тези бивши международни служители не бива да надвишава 6 за всяка фискална година. Този лимит за
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назначаване, обаче, не важи за непосредствено Бившия Международен Президент, нито за
назначенията, направени въз основа на тези Съпътствуващи закони или Конституция. Назначението на
бивши международни служители е само за срок от 1 годна, но следващият Президент може да
преназначи всеки бивш международен служител, съобразно лимита за броя на членовете, да служи в
някой от комитетите. Най-малко един (1) от така назначените трябва да бъде от клубове в
конституционни области, различни от конституционната област, в която се намира клубът, където
членува Международният Президент.
ЧЛЕН 5
СЪБРАНИЯ/СРЕЩИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ
Раздел 1. РЕДОВНИ СБИРКИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ.
Международният Борд на Директорите провежда редовна среща всяка година, веднага след края на
годишната Международна среща и на същото място. Допълнително редовна среща се провежда през
октомври или ноември, а също така през март или април по време и място, определено от Президента.
Последната редовна среща се провежда там, където се провежда Международната среща, но
приключва преди свикване на горепосочената среща.
Раздел 2. ИЗВЪНРЕДНИ СРЕЩИ. Извънредни срещи на Международния Борд на Директорите
могат да бъдат свиквани от Президента на място и по време, определени от него, и трябва да се изпрати
в писмена форма чрез писмо, e-mail, факс, кабелна връзка. Срещата се свиква от Президента въз
основа на писмена молба от петима Директори на място и по време, определени от Президента, при
условие, че поканата се изпрати в период до 10 дни, а срещата се проведе до 20 дни след получаване
на последната покана. Писмено съобщение за извънредната среща, с посочено време, място и цел за
нея, трябва да бъде получено от всеки член на Борда от Международния офис, освен, когато не е
обявено на Международна среща.
Раздел 3. СДЕЛКИ ПО ПОЩАТА. Международният Борд на Директорите може да сключва
сделки по пощата (чрез писма, e-mail, факс, кабелна връзка) при условие, че те са одобрени писмено от
3/4 от броя на членовете на Борда. Такава дейност може да бъде по инициатива на Президента или
петима членове на Борда, но гласуването, за да бъде валидно, трябва да се получи от Международния
офис в рамките на 30 дни след изпращане на оригинала, по възможно най-експедитивен начин.
Раздел 4. КВОРУМ. Освен ако не е указано по друг начин в Съпътствуващите закони или
Конституция, мнозинството от Международния Борд на Директорите съставлява кворум на всяка среща.
Раздел 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ. Международния Президентът, Непосредствено Бившия
Международен Президентът, Международните Вице-президенти и един член на Международния Борд на
Директорите, който е назначен от Президента с одобрението на Борда, представляват Изпълнителния
комитет на Борда.
Комитетът може да действа от името на Борда само, когато членовете на Борда не са на едно и
също място и не са събрани на сесия. Решенията на Борда не могат да се изменят или отменят от
Изпълнителния комитет.
Присъствието на четиримата от по-горе споменатия комитет представлява кворум при всяка
среща. Решението на мнозинството от членовете на комитета се счита за решение на комитета.
Комитетът може да извършва сделки при телефонна конференция, при условие, че присъстват
четирима члена и вота на мнозинството от присъствуващите членове се счита за решение на комитета.
ЧЛЕН 6
ГОДИШНИ МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ
Раздел 1. ВЛАСТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БОРД НАД СЪБРАНИЯТА. Всички фази на
годишната Международна среща са под юрисдикцията и контрола на Международния Борд на
Директорите, освен ако не е указано друго.
Раздел 2. ОФИЦИАЛНО ПОВИКВАНЕ. Президентът или негов представител издава официално
печатно повикване за Международна среща не по-малко от 5 дни и не повече от 90 дни преди датата,
фиксирана за провеждането на тази среща, определящо мястото, деня и часа и тази дата трябва да
бъде публикувана в официалното списание на Асоциацията.
Раздел 3. ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СРЕЩАТА. Президентът, Първият и Вторият
Вицепрезидент, Секретарят и Касиерът на Асоциацията са членове на ръководството на тази среща.
Президентът, с одобрение от Международния Борд на Директорите, може да назначи и други такива
членове на ръководството на Международна среща при необходимост.
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Раздел 4. РАЗХОДИ НА ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ. В
съответствие с официалните правила, Международният Борд на Директорите може да разреши
изплащане на умерени разходи на Дистрикт Управителите (избрани или назначени), ако сметне това за
необходимо, за посещение с цел обучение.
ЧЛЕН 7
МЕЖДУНАРОДНА ОТЧЕТНОСТ
Раздел 1. ПРОВЕРКА НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ.
Международният Борд на Директорите осигурява годишна проверка на счетоводните книги на
Асоциацията от сертифицирани експерт-счетоводители.
b) Международният Борд на Директорите изготвя веднъж годишно сбит финансов отчет, който
може да бъде предоставян на всеки Лайънс Клуб при поискване.
c) Фискалната година на Асоциацията е от 1 юли до 30 юни.
a)

Раздел 2. БЛОКИРАНИ ФОНДОВЕ. Без да влиза в противоречие с тази Конституция и
Съпътствуващи закони, Международният Борд на Директорите има силата, в случай, че някой фонд на
Асоциацията, в която и да е страна или географска област, да е ограничил свободния трансфер на
валути, определени от споменатия Борд, за период от 12 месеца или по-дълго, да прекрати с
утвърдителен вот на 2/3 от целия брой на членовете на Борда всички права и привилегии, които сметне
за необходимо, според Конституцията и Съпътствуващите закони, на членовете на Лайънс Клубове, на
Лайънс Клубове и на Дистрикти в горепосочената държава или географска област за период, през който
ограниченият трансфер да бъде възстановен и всички права и привилегии бъдат върнати, чрез подобно
действие на Борда като горепосоченото.
ЧЛЕН 8
ДИСТРИКТ ОРГАНИЗАЦИЯ
Раздел 1. ЮРИСДИКЦИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ДИСТРИКТ. Географските региони се
разделят на дистрикти и административни единици според указанията на Международния Борд на
Директорите.
Раздел 2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИСТРИКТ. За да се формира Дистрикт, той трябва
да се състои от 35 активни клуба и общ брой на активните членове на Лайънс Клубовете най-малко
1250. В противен случай формирането на Дистрикт трябва да бъде одобрено с положителния вот на 2/3
от членовете на Международния Борд на Директорите.
Раздел 3. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДИСТРИКТ. Single-единичен Дистрикт, който желае да стане
Multiple-съставен и Multiple-съставен Дистрикт, който желае да добие един или повече Sub-под
Дистрикта или да промени или редистриктира един или повече съществуващи Sub-под Дистрикта,
трябва да представи пред Международния Борд на Директорите предложение за редистриктиране,
одобрено на събрание на съответния Sigle-единичен или Multiple-съставен Дистрикт. В случай, когато
трябва да се редистриктира Multiple-съставен Дистрикт, предложението трябва да е одобрено от 2/3 от
събранията на Sub-под Дистриктите, които влизат в Multiple-съставния Дистрикт. Трябва да се приложи
карта, показваща границите на всички предложени Sub-под Дистрикти и списък на Лайънс Клубовете,
които ще съставят всеки предложен Sub-под Дистрикт. Не се изисква одобрение от събранието на
редистриктиращия се Под дистрикт/дистрикти, ако съответния Под-дистрикт не отговаря на
минималните изисквания на Член VIII, раздел 2.
Международният Борд на Директорите ще приема предложение за редистриктиране, при
условие, че всеки предложен Sub-под Дистрикт съдържа най-малко 35 Лайънс Клуба, с не по-малко от
1250 редовни члена, освен ако предложение намалява броя на Под-дистриктите в Multiple-съставния
Дистрикт. При одобряване предложението за редистриктиране, Международният Борд на Директорите
може да даде предимство на някои фактори, които той счита за важни и може да поиска такъв
допълнителен брой клубове и/или членове на Sub-под Дистрикт, какъвто сметне за правилен.
В случай, че Международния Борд на Директорите одобри предложението за редистриктиране,
то влиза в сила след закриване на годишната Международна среща, проведена непосредствено след
датата на одобрението, при условие обаче, че делегати от клубовете, които ще съставят съответните
нови Sub-под Дистрикти, изберат Дистрикт Управител и приемат Конституция и Съпътствуващи закони
на събрание, проведено във връзка със срещата на Дистрикта (Single-единичен, Sub-под или Multipleсъставен), който ще се редистриктира.
Ако съществуващ Sub-под Дистрикт се преустройва съществено, делегатите на клубовете,
съставящи споменатия Sub-под Дистрикт могат да изберат Дистрикт Управител на събрание на
Конституция и съпътстващи закони – МЕЖДУНАРОДНА – (Ревизия 10-06-2009)

15
регистрираните делегати на Sub-под Дистрикта, присъстващи на годишната среща на Multiple-съставния
Дистрикт.
Раздел 4. СЪВЕТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ. Управителите на Дистрикти, освен в случаите, посочени
до сега, съставят Съвет на Управителите или Дистрикт Съвет на всеки Multiple-съставен Дистрикт.
Дистрикт Съветът може да включва един Бивш Дистрикт Управител, който ще изпълнява длъжността на
председател на Съвета и, в случая на Съставен Дистрикт Съветът може да включва един или повече
непосредствени Бивши Дистрикт Управители, при условие, че общият им брой не надхвърля 1/2 от броя
на Дистрикт Управителите. Всеки член на Дистрикт Съвета има право на един глас по всеки въпрос,
засягащ дейността на Съвета. Дистрикт Съветът може да включва също Бивши и Настоящи
Международни Президенти, Международни Вицепрезиденти, а също така Бивши и Настоящи Директори
на Асоциацията като консултанти, но без право на глас. Председателят на съвета, назначен или избран
в съответствие с Конституцията и съпътстващите закони на съответния Съставен дистрикт , ще бъде
Бивш Дистрикт Управител когато заеме длъжността. Председателят на съвета може да изпълнява тази
длъжност само за 1 година и не може да я заема отново.
Раздел 5. УПРАВЛЕНЧЕСКИ ПРАВОМОЩИЯ НА MULTIPLE-СЪСТАВНИЯ ДИСТРИКТ СЪВЕТ.
Според условията на тази Конституция и Съпътствуващи закони, политиката на Международния Борд на
Директорите и годишната Международна среща, всеки Multiple-съставен Дистрикт Съвет контролира
изпълнението на всички дейности на Multiple-съставния Дистрикт, може да избира служители, да
провежда срещи, да се разпорежда с фондове, да разрешава разходи и да упражнява други
управленчески права, посочени в съответната Конституция на Multiple-съставния Дистрикт.
Раздел 6. ДИСТРИКТ КАБИНЕТ. Всеки Single-единичен и Sub-под Дистрикт трябва да има
кабинет на Дистрикт Управителя, състоящ се от Дистрикт Управителя като Председател,
непосредствения Бивш Дистрикт Управител, Вице Дистрикт Управителя и следните, избирани или
назначавани според Конституцията на съответния Single-единичен, Provisional-условен или Multipleсъставен Дистрикт: Председател на Регион, Председател на Зона, Секретар и Касиер или СекретарКасиер и др. Членове на клуба, предвидени в Конституцията и Съпътствуващите закони на съответния
Дистрикт (Single-единичен, Provisional-условен или Multiple-съставен). Всеки Дистрикт Управител има
право да определи дали длъжността Председател на Регион ще се използва по време на
неговия/нейния мандат. Ако постът не се използва, той остава вакантен по време на мандата на
споменатия Дистрикт Управител. Съответният Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или
Multipleсъставен) определя в своята Конституция и Съпътствуващи закони избирането на Вице Дистрикт
Управител, чиито длъжностни задължения се определят от Международния Борд на Директорите. Член
на клуб се избира за Председател на Регион или Председател на Зона само за региона и зоната, в които
се намира неговия/нейния клуб.
Раздел 7. СБИРКИ НА КАБИНЕТА. Сбирките на Дистрикт кабинета се провеждат според
правилата на съответната Конституция. На тези сбирки привилегията да гласува има всеки от Дистрикт
Управителите, непосредствените Бивши Дистрикт Управители, Председателят на Региона, ако
длъжността се използва по време на мандата на Дистрикт Управителя, Председателят на Зоната,
Секретарят на кабинета, Касиерът на кабинета (или Секретар-Касиерът) и други членове на Дистрикт
кабинета, ако Конституцията и Съпътствуващите закони на съответния Дистрикт (Single-единичен, Subпод или Multiple-съставен) посочват това.
ЧЛЕН 9
ДИСТРИКТ СРЕЩИ И ИЗБОРИ
Раздел 1. СРЕЩИ НА ДИСТРИКТ (SINGLE-ЕДИНИЧЕН, SUB-ПОД И MULTIPLE-СЪСТАВЕН)
Всеки Silgle-единичен и Sub-под Дистрикт може да провежда годишна среща, която трябва да приключи
не по-малко от 30 дни преди датата на обявената годишна Международна среща. Всеки Multipleсъставен Дистрикт провежда годишна среща, която приключва не по-малко от 15 дни преди датата на
обявената Международна среща. Всеки Silgle-единичен и Sub-под Дистрикт избира Дистрикт Управител,
както е указано в тези Съпътствуващи закони и Конституция. Среща на делегатите от Sub-под Дистрикт
на среща на Multiple-съставен Дистрикт може да се счита за среща на този Sub-под Дистрикт, ако
отговаря на другите изисквания от този раздел. Времето и мястото на всички такива срещи се определя
от условията Конституциите на съответните (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен) Дистрикти.
Раздел 2. ВЛАСТ НА СРЕЩИТЕ НА ДИСТРИКТ. Срещите на Дистрикт (Single-единичен, Sub-под
или Multiple-съставен) могат да предприемат съответните действия по всички въпроси в съгласие с
Конституцията и Съпътствуващите закони на тази Асоциация и срещите на Single-единичен и Multipleсъставен Дистрикт могат да одобряват решения, препоръчващи действия от Асоциацията.
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Раздел 3. ФОРМУЛА ЗА ДЕЛЕГАТИ ОТ КЛУБОВЕТЕ. Всеки редовен чартиран клуб в
Асоциацията и неговия Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен) се поканва да
присъства на всяка годишна среща на неговия Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен)
с 1 делегат и 1 заместник на всеки 10 или повече членове от клуб, които са били включени в клуба наймалко от година и един ден, според протоколите на Международния офис от първия ден на месеца,
непосредствено предхождащ месеца, през който ще се проведе срещата. При условие, обаче, че всеки
клуб се поканва да присъства поне с 1 делегат и 1 заместник и при условие, че всеки Дистрикт (Singleединичен, Sub-под или Multiple-съставен) съгласно съответната си Конституция и Съпътствуващи закони
да даде пълни делегатски права на всеки Бивш Дистрикт Управител, който е член на клуб в такъв
Дистрикт, независимо от клубните делегатски квоти, определени по-горе. Всеки утвърден и лично
присъствуващ делегат може да гласува един път при избора за попълване на всяка длъжност и един
път по всеки поставен за разглеждане на срещата въпрос. Споменатите в този раздел членове на клуб
са 5 или повече. Всеки клуб, който е новочартиран или клуб, приел нови членове непосредствено преди
срещата, има делегатска квота въз основа на членовете, които са били включени в клуба не по-малко от
1 година и 1 ден според датата на регистрация в протоколите на Международния офис. Дължим членски
внос може да се плати и редовно членство да се потвърди по всяко време, преди приключване на
акредитирането за делегати, като времето за приключването се установи от правилата на съответната
среща.
Раздел 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛ. Кандидатът за
длъжността Дистрикт Управител трябва:
a) Да бъде активен редовен член с добър авторитет в редовен Лайънс Клуб в неговия/нейния
Дистрикт.
b) Да си осигури документа-одобрение на своя клуб или по-голямата част от клубовете в
неговия/нейния Дистрикт (Single-единичен, Sub-под).
c) Понастоящем да служи като Пръв Вице Дистрикт Управител в Дистрикта, от който е бил избран.
d) Само в случай, че настоящият Пръв Вице Дистрикт Управител не се кандидатира за длъжността
Дистрикт Управител или по времето на изборната среща на Дистрикта съществува вакантна
длъжност за Пръв Вице Дистрикт Управител, всеки член на клуб, който отговаря на
квалификациите за длъжността на Втори Вице Дистрикт Управител, изложени в тези
Съпътствуващи закони или Конституция, и който понастоящем служи или е служил една
допълнителна година като член на Дистрикт кабинета, изпълнява изискванията на подраздел с)
на този раздел
Раздел 5. ДИСТРИКТ ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ. Освен процедурите, които се отнасят до
времето и начина на съобщаване на намерението за кандидатстване за която и да е международна
длъжност и гласуването, необходимо за одобряване на кандидата, които могат да се решат от
съответните Single-единичен или Multiple-съставен Дистрикт Конституция и Съпътствуващи закони,
никакви допълнителни изисквания към кандидатите, освен споменатите в тази Конституция, за
която и да е международна длъжност не могат да бъдат изисквани от кандидатите. Тези процедури
не могат да съдържат изисквания, които не могат изцяло да се спазят за всяка отчетна година на
Асоциацията.
Раздел 6. ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗБОРА НА ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛ, ПЪРВИ И ВТОРИ ВИЦЕ
ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛ.
a) ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛ.
Избирането на Дистрикт Управител се извършва чрез писмено тайно гласуване. Кандидатът за
Дистрикт Управител трябва да получи мнозинство положителни гласове от делегатите, присъстващи на
гласуването, за да бъде избран; за целта на този избор „мнозинство” се дефинира като число, по-голямо
от половината на общия брой подадени валидни гласове, без да се броят празни и въздържали се.
В друг случай изборите за длъжността на Дистрикт Управител се провеждат в съответствие с
условията на Конституцията и Съпътствуващите закони на съответния Дистрикт (Single-единичен, Subпод или Multiple-съставен).
Резултатите от всички избори за Дистрикт Управител се съобщават в Международния офис от
съответния настоящ Дистрикт Управител и/или от Международния представител, отговарящ за
персонала. Така докладваните резултати се представят на Международния Борд на Директорите. Всички
резултати за избор на Дистрикт Управител се приемат от Международния Борд на Директорите и
решенията влизат в сила, с изключение на случаите, в които има протест, изразен във връзка с
процедура на Международния Борд на Директорите, заявен в наръчника за политиката на Борда, или
правно действие във връзка с това. В такъв случай назначаването или избора на Дистрикт Управител се
извършва от Международния Борд на Директорите.
Ако някой Дистрикт не успее да избере квалифициран Дистрикт Управител или ако някой избран
Дистрикт Управител почине или откаже на Международния Борд на Директорите, поради болест или
друга причина, да поеме длъжността преди деня, когато неговия/нейния мандат трябва да започне или
ако се появи вакантна длъжност, в резултат на протест или правно действие при избора на Дистрикт
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Управител, в такъв случай Дистрикт Управител се назначава от Международния Борд на Директорите
по време и начин и за срок, посочени в тези Съпътствуващи закони и Конституция.
b) ПРЪВ ВИЦЕ ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛ.
Избирането на Пръв Вице Дистрикт Управител се извършва чрез писмено тайно гласуване.
Кандидатът за Дистрикт Управител трябва да получи мнозинство положителни гласове от делегатите,
присъстващи на гласуването, за да бъде избран; за целта на този избор „мнозинство” се дефинира като
число, по-голямо от половината на общия брой подадени валидни гласове, без да се броят празни и
въздържали се. Първият Вице Дистрикт Управител ще служи в продължение на 1 година, която започва
със закриване на Общото събрание(Конвенция) на Асоциацията, проведена в годината на избора му и
завършва при закриване на следващата Конвенция на Асоциацията; никой Пръв Вице Дистрикт
Управител не може да наследи себе си (за втори мандат) на тази длъжност. В друг случай изборите за
длъжността на Първи Вице Дистрикт Управител се провеждат в съответствие с условията на
Конституцията и Съпътствуващите закони на съответния Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или
Multiple-съставен). Резултатите от всички избори за Пръв Вице Дистрикт Управител се докладват в
международния офис от съответния текущ дистрикт управител и/или от представител, служител в
международния офис.
Кандидатът за длъжността Пръв Вице Дистрикт Управител трябва:
1. Да бъде активен редовен член на редовен чартиран Лайънс Клуб в неговия/нейния
Single-единичен или Sub-под Дистрикт.
2. Да си осигури одобрението на неговия/нейния клуб или на мнозинството от клубовете в
неговия/нейния Single-единичен или Sub-под Дистрикт.
3. Да служи по времето на кандидатстването Втори Вице Дистрикт Управител в дистрикта,
където ще бъде избиран.
4. Само в случай, че настоящият Втори Вице Дистрикт Управител не се кандидатира за
длъжността Пръв Вице Дистрикт Управител или по времето на изборната среща на
Дистрикта съществува вакантна длъжност за Втори Вице Дистрикт Управител, всеки член
на клуб, който отговаря на квалификациите за длъжността на Втори Вице Дистрикт
Управител, изложени в тези Съпътствуващи закони или Конституция, изпълнява
изискванията на подраздел 3) на този раздел
c) ВТОРИ ВИЦЕ ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛ.
Избирането на Втори Вице Дистрикт Управител се извършва чрез писмено тайно гласуване.
Кандидатът за Дистрикт Управител трябва да получи мнозинство положителни гласове от делегатите,
присъстващи на гласуването, за да бъде избран; за целта на този избор „мнозинство” се дефинира като
число, по-голямо от половината на общия брой подадени валидни гласове, без да се броят празни и
въздържали се. Вторият Вице Дистрикт Управител ще служи в продължение на 1 година, която започва
със закриване на Общото събрание(Конвенция) на Асоциацията, проведена в годината на избора му и
завършва при закриване на следващата Конвенция на Асоциацията; никой Втори Вице Дистрикт
Управител не може да наследи себе си (за втори мандат) на тази длъжност. В друг случай изборите за
длъжността на Втори Вице Дистрикт Управител се провеждат в съответствие с условията на
Конституцията и Съпътствуващите закони на съответния Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или
Multiple-съставен). Резултатите от всички избори за Втори Вице Дистрикт Управител се докладват в
международния офис от съответния текущ дистрикт управител и/или от представител, служител в
международния офис.
Кандидатът за длъжността Втори Вице Дистрикт Управител трябва:
1. Да бъде активен редовен член на редовен чартиран Лайънс Клуб в неговия/нейния
Single-единичен или Sub-под Дистрикт.
2. Да си осигури одобрението на неговия/нейния клуб или на мнозинството от клубовете в
неговия/нейния Single-единичен или Sub-под Дистрикт.
3. Да е служил преди или по времето, когато той/тя поема длъжността Втори Вице Дистрикт
Управител като:
(а) Президент на Лайънс Клуб за цял мандат или по-голямата част от него и член
на Борда на Директорите на Лайънс Клуб не по малко от 2 допълнителни години; и
(в) Председател на Зона или Председател на Регион или Секретар и/или Касиер на
кабинет за цял мандат или по-голямата част от него.
(с) Също така ако бъде избран, да не заема едновременно с това която и да е от
горепосочените длъжности.
d) ОВАКАНТЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛ / ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ВИЦЕ
ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛ.
В случай на овакантяване на длъжността Дистрикт Управител, съобразно тези Съпътствуващи
закони и Конституция, Първият Вице Дистрикт Управител поема ролята на Дистрикт Управител и
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изпълнява неговите задължения, има същата власт до времето, когато споменатата вакантна длъжност
се попълни от Международния Борд на Директорите за остатъка от мандата, както е указано в
подраздел е) на този раздел. В случай на овакантяване на длъжността Първи или Втори Вице Дистрикт
Управител, споменатата вакантна длъжност се попълва в съответствие с Конституцията и
Съпътствуващите закони на съответния Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен).
e) ПРОЦЕДУРА ПО ПОПЪЛВАНЕТО НА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛ.
Международният Борд на Директорите може да направи такова назначение преди започването на
периода на служба на избрания Дистрикт Управител според тази Конституция и ако това се случи,
назначените лица на тази длъжност ще бъдат третирани като избрани по редовна процедура. При
извършване на такива назначения и попълване на вакантна длъжност за Дистрикт Управител, според
тази Конституция и Съпътствуващи закони, Международният Борд на Директорите не е задължен, но
може да вземе предвид препоръки, направени на събрание, на което са поканени да присъстват:
Дистрикт Управителя, непосредствено Бившия Дистрикт Управител, Вице Дистрикт Управителя,
Председателя на Региона, Председателя на Зоната, Секретаря и Касиера или Секретар-Касиера и
всички Бивши Международни Президенти, Бивши Международни Директори и Бивши Дистрикт
Управители, които са редовни членове на редовни чартирани Лайънс Клубове в съответния Дистрикт.
Горепосоченото събрание трябва да се проведе в рамките на 15 дни от датата на обявяването му от
Международния Борд на Директорите. Задължението да се изпратят покани за събранието се пада на
непосредствено Бившия Дистрикт Управител или ако той/тя не е на лице, на най-скорошния Бивш
Дистрикт Управител, който е на лице. Негова/нейна отговорност също така е да председателствува
гореспоменатото събрание. Задължение на Председателя е да съобщи резултатите на Международния
Борд на Директорите заедно с доказателство за изпратените покани и присъствие на споменатото
събрание. Всеки член на клуб, който е получил покана и е присъствал на събранието има право на един
вот при избирането на лице, номинирано за назначаване на длъжността Дистрикт Управител.
f) ИЗБОР НА ДИСТРИКТ УПРАВИТЕЛ - НОВ ДИСТРИКТ.
При първоначалното формиране на Дистрикт му се дава право за избор на Дистрикт Управител на
първото събрание, след достигане на изисквания минимален брой клубове и активни клубни членове, но
квалификациите за кандидатурата за Дистрикт Управител, изложени в тези Съпътствуващи закони, не се
прилагат, докато такъв Дистрикт не бъде установен за период от 3 или повече години и службата като
член на кабинет на такъв Дистрикт, преди преминаването му в Дистрикт, може да съставлява част от
тези квалификации.
Раздел 7. НАРУШАВАНЕ НА ВОТ С РАВНИ ГЛАСОВЕ. При равни гласове от провеждане на
избор за длъжността Дистрикт Управител или Първи или Втори Вице Дистрикт Управител, ако не е
указано в съответната Дистрикт Конституция и Съпътствуващи закони, трябва да бъде разрешен по
начин, съдържащ се в Стандартната Форма на Дистрикт Конституция и Съпътствуващи закони.
Раздел 8. ДОКЛАДВАНЕ НА СРЕЩИТЕ НА ДИСТРИКТА. В рамките на 60 дни след
приключването на всяка Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен Дистрикт среща, Секретарят
трябва да изпрати копие от пълните протоколи до Международния офис и по едно копие до всеки
Дистрикт Управител. При наличие на писмена молба от някой клуб в съответния Дистрикт, копие трябва
да се изпрати и на съответния клуб. В рамките на 60 дни след приключване на фискалната година,
съответният Секретар-Касиер на Дистрикт кабинет и Секретар на Съвета трябва да изпрати копие от
отчета за приходите и разходите на съответния Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multipleсъставен) за въпросната фискална година до Международния офис, Дистрикт Управителите,
Секретарите на клубовете в съответния Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен).
ЧЛЕН 10
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НА ДИСТРИКТА
Раздел 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА MULTIPLE-СЪСТАВЕН ДИСТРИКТ. Под главния
контрол на Международния Борд на Директорите той/тя трябва да бъде координатор на Multipleсъставния Дистрикт и да действа в името и под ръководството на Съвета на Управителите.
Неговите/нейните специфични задължения са както следва:
a) Да съдейства за изпълнение на целите на тази Асоциация.
b) Да ръководи и проявява инициативност за осъществяването международните програми и
програмите на Multiple-съставния Дистрикт, техните цели и дългосрочно планиране.
c) Да създава и поддържа хармония между Дистрикт Управителите и да ги подпомага в
разрешаването на проблемите.
d) Да председателства Дистрикт събранията и всички срещи на Съвета.
e) Да изпълнява такива задължения, които могат да се изискват от Конституцията и
Съпътствуващите закони на съответния Дистрикт.
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Да изпълнява и други такива административни задължения, които могат да бъдат възложени от
Съвета на Управителите на Multiple-съставния Дистрикт.
g) Да улеснява в края на неговия/нейния мандат навременното представяне на всички сметки,
фондове и доклади на съответния Дистрикт на неговия/нейния приемник на длъжността.
f)

Раздел 2. ДИСТРИКT СЛУЖИТЕЛИ. Дистрикт служител е всеки от изброените по-долу:
a) Дистрикт Управител.
В качеството си на международен служител на Асоциацията,
под главния контрол на
Международния Борд на Директорите той/тя представлява Асоциацията в неговия/нейния Дистрикт. В
допълнение, той/тя е главен административен служител в неговия/нейния Дистрикт и може да
упражнява пряк контрол върху Председателя на Региона, Председателя на Зоната, Секретаря на
кабинета и Касиера на кабинета или Секретар-Касиера и други членове на кабинета, определени от
Конституцията и Съпътствуващите закони на съответния Единичен или Съставен Дистрикт.
Неговите/нейните специфични отговорности са както следва:
1. Да съдейства за изпълнението на целите на тази Асоциация.
2. Активно да участва и насърчава другите дистрикт служители в организацията и
промотирането на ефективен членски растеж и организирането на нови Лайънс Клубове.
3. Активно да участва и насърчава другите дистрикт служители в организацията и
промотирането на лидерските умения на клубно и дистрикт ниво.
4. Да подпомага и популяризира LCIF и всички обслужващи дейности на Асоциацията.
5. Да председателства, когато присъства, събранията на кабинета и други срещи на
Дистрикта.
6. Да изпълнява и други функции и действия, които могат да се изискват от него от
Международния Борд на Директорите.
b) Пръв Вице Дистрикт Управител.
Първият Вице Дистрикт Управител е подчинен на Дистрикт Управителя и е негов/неин главен
административен помощник. Неговите/нейните специфични задължения са:
1. Да съдейства за изпълнението на целите на тази Асоциация.
2. Да играе активна роля в развитието на членството, в това число организирането на нови
клубове и развитие на лидерските умения в дистрикта.
3. Да се запознае със задълженията на Дистрикт Управител, така че, в случай на
овакантяване на длъжността, той/тя да бъде по-добре подготвен да поеме задълженията
и отговорностите на споменатата длъжност.
4. Да изпълнява административните задължения, възложени от Дистрикт Управителя.
5. Да изпълнява други функции и дейности, които могат да се изискват от него/нея от
Международния Борд на Директорите чрез наръчник на Вице Дистрикт Управителя и
други директиви.
6. Активно да участва във всички събрания на кабинета и Съвета на Управителите и да ги
ръководи при отсъствие на Дистрикт Управителя.
7. Да участва в събранията на съвета на Дистрикт управителите според случая
8. Да участва в подготвяне бюджета на Дистрикта.
9. Да бъде активно ангажиран във всички мероприятия, които ще продължат през
следващата година.
10. По молба на Дистрикт Управителя да контролира определени комитети и да участва в
осъждането силните и слабите страни в работата на дистрикта.
c) Втори Вице Дистрикт Управител.
Вторият Вице Дистрикт Управител е подчинен на Дистрикт Управителя и работи под неговото
ръководство и надзор. Неговите/нейните специфични задължения са:
1. Да съдейства за изпълнението на целите на тази Асоциация.
2. Да играе активна роля в развитието на членството, в това число организирането на нови
клубове и развитие на лидерските умения в дистрикта.
3. Да изпълнява задълженията, определени му от Дистрикт Управителя, включително
подпомагане председателството на дистрикта
4. Да изпълнява други задължения и действия съобразно политиката на Асоциацията
5. Да участва активно във всички сбирки на кабинета и да председателства сбирките в
отсъствието на Дистрикт Управителя и Първия Вице Дистрикт Управител.
6. Да участва в подготвяне бюджета на Дистрикта.
7. Да бъде активно ангажиран във всички мероприятия, които ще продължат през
следващата година.
8. По молба на Дистрикт Управителя да контролира определени комитети и да участва в
осъждането силните и слабите страни в работата на дистрикта.
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d) Председател на Региона. Председателят на Региона, ако този пост съществува по време на
мандата на Дистрикт Управителя, е подчинен и контролиран от Дистрикт Управителя и е
главният административен служител в неговия/нейния Регион. Неговите/нейните специфични
задължения са:
1. Да съдейства за изпълнението на целите на тази Асоциация.
2. Да контролира дейността на Председателите на Зони в неговия/нейния Регион и
Председателя на Дистрикт комитета, което може да му бъде възложено от Дистрикт
Управителя.
3. Да играе активна роля в развитието на членството, включително създаването на нови
клубове и подсилването на слаби клубове в дистрикта.
4. Да играе активна роля в развитието на лидерските умения на клубно ниво.
5. Да изпълнява други такива функции и действия, които могат да бъдат изисквани от
Международния Борд на Директорите чрез Наръчник на дистрикт служителите и други
директиви.
e) Председател на Зона.
Председателят на Зона е подчинен на Дистрикт Управителя и/или на Председателя на Регион и е
главен административен служител в неговата/нейната зона. Неговите/нейните специфични задължения
са:
1. Да съдейства за изпълнението на целите на тази Асоциация.
2. Да служи като Председател на Консултативния комитет на Дистрикт Управителя в
неговата/нейната Зона и като Председател да свиква редовни събрания на
горепосочения комитет.
3. Да играе активна роля във формирането на нови клубове и да се информира за
дейностите и състоянието на всички клубове в неговата/нейната Зона.
4. Да играе активна роля в развитието на лидерските умения на клубно ниво.
5. Да изпълнява други такива функции и действия, които могат да бъдат изисквани от
Международния Борд на Директорите чрез Наръчник на дистрикт служителите и други
директиви.
f) Секретар на кабинет и Касиер на кабинет или Секретар-Касиер.
Всеки от тях се контролира от Дистрикт Управителя. Техните специфични задължения са:
1. Да съдействат за изпълнението на целите на тази Асоциация.
2. Да изпълняват функции и действия, изисквани от Международния Борд на Директорите
чрез Наръчник на Секретар-Касиер на кабинета и други директиви.
g) Други членове на кабинета на Дистрикта.
Те са подчинени на Дистрикт Управителя и изпълняват функции и действия, изисквани от тях от
Международния Борд на Директорите и от условията на Конституцията и Съпътствуващите закони на
съответния Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен), които са в съгласие с
Конституцията, Съпътствуващите закони и политиката на Международния Борд на Директорите.
ЧЛЕН 11
КЛУБНО ЧЛЕНСТВО
Раздел 1. КЛУБНА ОРГАНИЗАЦИЯ. Лайънс Клуб може да бъде организиран и чартиран във
всяка географска област, включително и в тези, в които вече е установен клуб или клубове, със
съгласието на Дистрикт Управителя и/или с одобрението на Международния Борд на Директорите.
Област, в която предстои да бъдат чартирани клуб или клубове, се определя и подлага на промяна
според горните условия.
Раздел 2. ИМЕ НА КЛУБ. Всеки клуб е известен с името на определената географска област, в
която е локализиран. В географска област, в която съществуват повече от един клуб, всеки клуб трябва
да добави отличително обозначение към своето име.
Раздел 3. ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. Кандидатура за чартиране на Лайънс Клуб
може да бъде направена до тази Асоциация от която и да е група, клуб или събрание, по начин,
определен от Международния Борд на Директорите в политиката на Борда.
Раздел 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛУБА. Всеки клуб, за да бъде редовен, трябва:
a) Да събира от всеки член минималните годишни такси за покриване на международните такси и
таксите на Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен) и други подобни разходи,
необходими за клубното управление.
b) Да изпраща редовно доклади до офиса на Асоциацията, които могат да бъдат изисквани от
Международния Борд на Директорите.
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c) Да спазва Конституцията, Съпътствуващите закони и политиката на Международния Борд на
Директорите.
d) Да разрешава всички, възникнали на клубно ниво спорове според клубната процедура за
разрешаване на спорове, утвърждавана периодично в политиката на Международния Борд на
Директорите.
Раздел 5. СТАТУС ЗАМРАЗЕНО ЧЛЕНСТВО / АНУЛИРАНЕ НА ЧАРТЪРА. Всеки чартиран
клуб, който не може да посрещне
своите задължения към тази Асоциация, може дискретно да бъде
поставен от Международния Борд на Директорите и с консултация от Дистрикт Управителите в статус на
замразено членство или неговия чартър да бъде анулиран. Всеки клуб, поставен в статус на замразено
членство, загубва всички права и привилегии, поради финансовата зависимост на своя статус от
споменатия борд, до изчакване на окончателното му решение.
Раздел 6. ОТТЕГЛЯНЕ НА КЛУБА. Всеки чартиран клуб може да напусне Асоциацията и
оттеглянето става валидно след неговото разглеждане и приемане от Международния Борд на
Директорите. Международният Борд на Директорите, обаче, може да не приеме напускането, докато не
бъдат платени всички задължения, всички фондове и собственост на клуба не бъдат уредени, чартърът
не бъде върнат и всички права по използване на името "Lions" , емблемата и другите символи на тази
Асоциация не бъдат предадени.
Раздел 7. КАТЕГОРИИ. Всеки индивидуален член на Лайънс Клуб, с одобрението на Борда на
Директорите на клуба, може да бъде класифициран в една от следните категории: Активен,
Присъединен, Асоцииран, Почетен, Пожизнен, Свободен или Привилегирован. Тези категории имат
правата, привилегиите и задълженията, изложени в приложените таблици.
Категория член

Редовно присъствие

Активен
Присъединен
Асоцииран
Почетен

ДА
НЕ
ДА-в основния клуб
НЕ-във вторичния
НЕ

Пожизнен

НЕ

Свободен
Привелигирован

НЕ
НЕ

Категория член
Активен
Присъединен
Асоцииран
Почетен
Пожизнен
Свободен
Привелигирован

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Редовно плащане
задължения (клуб,
дистрикт,
международни)
ДА
ДА
ДА-само в основния
клуб
НЕ, клубът плаща
межунар. и дистрикт
задължения
ДА-само клубни и
дистрикт , без
международни
ДА
ДА

Участие в клубните
мероприятия

Поддържане на
благоприятен имидж

ДА
ДА, когато може
ДА, когато може

ДА
ДА
ДА

НЕ

ДА

ДА, когато може

ДА

ДА, когато може
ДА, когато може

ДА
ДА

ПРАВА И ПРИВИЛЕГИИ
Избираемост на Клубна,
Право на гласуване
Дистрикт или международна
длъжност
ДА
ДА
НЕ
Само по клубни дела
НЕ
Дистрикт Срещи-(Основен)
Клубни дела – (и двата)
НЕ
НЕ
ДА, ако изпълнява задълж.
ДА, ако изпълнява задълж. на
на активен член
активен член
НЕ
ДА,Само по клубни дела
НЕ
ДА

Делегат на дистрикт и
международни срещи
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
ДА, ако изпълнява задълж. на
активен член
НЕ
ДА

Всички категории членове трябва да бъдат помолени да плащат такси (с изключение на
почетните, за които клубът плаща таксите), които са определени от Лайънс Клуба и се задължават да
спазват поведение, създаващо добър имидж на Лайънс Клуба в тяхната общност. В случаите с
пожизнените членове, Асоциацията изплаща такса от US$ 500, вместо бъдещите международни такси и
този статус ще бъде одобрен и съгласуван с политиката на Международния Борд на Директорите. Всеки
Бивш Международен Президент получава статус на пожизнен член след приключване срока на
длъжността си и е освободен от такси, без за това да се изисква одобрение.
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Раздел 8. ДВОЙНО КЛУБНО ЧЛЕНСТВО. Нито един член, освен почетният и асоциираният, не
може да членува едновременно в повече от един Лайънс Клуб.
ЧЛЕН 12
ПРАВИЛА ЗА РЕД И ПРОЦЕДУРА
a) Освен ако е посочено друго в тази Конституция и Съпътствуващи закони или в съответните
Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен) или клубни Конституции и
Съпътствуващи закони или от правилата, приети на събрание, или от местен статус, или от общ
закон, всички въпроси по реда и процедурата по отношение на някоя среща или дейност на
Асоциацията, нейния Международен Борд на Директорите, всеки назначен комитет, всеки
Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен) или организация или действащ
комитет се определят в съответствие с ПРАВИЛАТА НА РОБЪРТ ЗА РЕД С ПОСЛЕДНИТЕ
ПОПРАВКИ, тъй като правилата се преразглеждат от време на време.
b) Международният Борд на Директорите е упълномощен понякога да създава процедурни правила
за изслушване на оплаквания, за спорове или искания, произлизащи от условията на тази
Конституция и Съпътствуващи закони, политиката на Международния Борд на Директорите или
проблеми, възникнали на ниво Дистрикт (Single-единичен, Sub-под или Multiple-съставен) или на
международно ниво.
c) Членовете на Асоциацията разглеждат всички оплаквания, спорове или искове в съответствие с
гореспоменатите правила за процедура и вземат решение.
d) Всеки Дистрикт одобрява Конституция или Съпътствуващи закони в съответствие с
Конституцията и Съпътствуващите закони, които се променят приодично, и политиката на
Международния Борд на Директорите. Всяка такава Конституция и Съпътствуващи закони
подлежат на интерпретация периодично, съгласно действуващите закони във всяка държава в
обсега на Международната Асоциация на Лайънс Клубовете (IALC).
ЧЛЕН 13
ПОПРАВКИ
Раздел 1. Тези Съпътствуващи закони могат да бъдат променяни само на Международни срещи
чрез доклад от Комитета по Конституция и Съпътствуващи закони и се приемат с утвърдителния вот на
мнозинството от регистрираните делегати, гласуващи на срещата. Нито една поправка не може да бъде
докладвана за гласуване на среща, ако не си е осигурила одобрение по един от следните два метода:
a)
Да е одобрена от Международния Борд на Директорите;
b)
Да е одобрена с решение на срещите на Single-единични или Multiple-съставни Дистрикти,
представляващи не по-малко от 51% от членовете на клубовете в Асоциацията към 1 юли на
фискалната година, в която поправката е представена на Международния Борд на Директорите
за гласуване.
Раздел 2. ОБЯВА. Обява за всяка предложена поправка трябва да бъде публикувана в сп. "ТHE
LION" или в друго официално издание на Асоциацията най-малко 30 дни преди срещата, на която ще
бъде гласувана.
Раздел 3. ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА. Тази Конституция и Съпътствуващи закони влизат в
сила след определения срок от Международната среща, на която са били приети, освен ако някоя
поправка не изисква по-късна дата.
ПРИЛOЖЕНИЕ 1
КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВО
Членството в Lions Clubs е както следва :
a)
Активен член - член, имащ всички права и привилегии и изпълняващ всички задължения,
които членството в Lions Club предоставя и налага.Такъв член има право, ако има необходимата
квалификация, без ограничения да се стреми към която и да е длъжност в клуба, Дистрикта или
Асоциацията, правото да гласува по всички въпроси, които изискват гласуване на членовете;
задълженията включват редовно присъствие на сбирките, редовно плащане на таксите
(международни, дистрикт и др.), участие в дейностите на клуба и поведение, създаващо
благоприятен имидж на Lions Club в обществото. Както е указано в критериите на Програмата за
Семейно Членство (Family Membership Program), квалифицираните като семейни членове са Активни
членове и имат всички права като такива. Както е указано в критериите на Програмата за Студентско
Членство (Student Member Program), квалифицираните като студенти, бивши Leo и млади възрастни
членове, са Активни членове и имат всички права като такива.
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b)
Свободен член - член, който се е преместил от общността или поради здравословни или
други законни причини не може да посещава редовно сбирките на клуба, но желае да запази
членството си в клуба и Борда на директорите му разрешава това положение. Положението се
разглежда от Борда на директорите на клуба на всеки шест месеца. Свободният член не може да
заема длъжност или да гласува при дистрикт и международни срещи и конгреси, но плаща
определената от местния клуб такса, която включва международната и дистрикт такса.
c)
Почетен член – лице, което не е член на действащия Lions Club, но има големи заслуги
към обществото или към клуба, по тези причини Lions Club го удостоява със специално звание и
положение. Клубът плаща входната, дистрикт и международната такса на почетния член, който
може да присъства на срещите на клуба, но няма привилегиите на активен член.
d)
Привилегирован член - лице, което е било член на клуба петнадесет или повече години,
което поради заболяване, немощ, напреднала възраст или други уважителни причини, според Борда
на директорите на клуба трябва да се оттегли от активна дейност. Привилегированият член плаща
определената от местния клуб такса, която включва също така международната и дистрикт
такса.Той или тя има право да гласува и да се ползва от всички привилегии на членството си, с
изключение на заемането на каквато и да е длъжност в клуба, дистрикта или международната
асоциация.
e)
Пожизнен член – член на клуба, който в продължение на (20) двадесет и повече години е
бил активен член на клуба и има особени заслуги по време на службата си към клуба, обществото и
Асоциацията; или член на клуба, който е бил активен за период от (15) петнадесет и повече години и
е най-малко на възраст седемдесет години; също така всеки член на клуба, който е сериозно болен
може да получи пожизнено членство в местния клуб, при условие, че:
(1)
има препоръка от своя клуб пред Асоциацията;
(2)
се извърши плащане на Асоциацията в размер на 500 (петстотин) щ.д. или равностойната
сума в съответната национална валута от неговия/нейния клуб вместо всички бъдещи такси към
Асоциацията.
(3)
има одобрение от Международния борд на директорите.
Пожизненият член има привилегиите на активен член, докато изпълнява своите задължения като
такъв.
Пожизнен член, който желае да се премести в друго населено място и получи покана да се
присъедини към друг Lions Club, автоматично става пожизнен член на съответния клуб. Нищо не пречи
на този клуб да възложи на Пожизнения член такива задължения, каквито намери за добре. Бивши
членове Лъвици (Lioness), които са понастоящем Активни членове на техните клубове, или които са
станали Активни членове на Лайънс клуб, или са станали Активни членове на Лайънс клуб на или преди
30 Юни 2007, могат да добавят цялата си предишна служба като Lioness
към стажа си за
кандидатстване за Пожизнен член. Lioness членове, които са станали Активни членове на Лайънс клуб
след 30 Юни 2007, не могат да ползват стажа си като Lioness при кандидатстване за Пожизнен член.
f)
Асоцииран член – лице, което поддържа първоначалното си членство в друг Lions Club,
но живее или работи в община , където съществува Lions Club. Статутът на асоцииран член може да
се придобие чрез покана от страна на Борда на директорите и трябва да се преразглежда всяка
година от по-горе посочения Борд. Клубът, асоциирал члена , няма да го отчита като Асицииран
член при представяне на члeнските си доклади (Membership Report).
Асоциираният член може да гласува по клубни въпроси при срещи , на които той/тя присъства,
но не може да представлява клуба, който му е дал статут на асоцииран член, като делегат на дистрикт
(сингъл-единичен, саб-под, Провижънъл-условен, Мултипъл-съставен) и международни форуми. Той/тя
не могат да заемат клубни, дистриктни или международни длъжности нито да приемат назначения в
дистрикт, Мултипъл-съставен дистрикт или международен комитет, от клуба, който ги е асоциирал.
Таксите на члена няма да се изплащат в клуба, където члена е асоцииран, а в клуба, където той/тя е
активен член, при условие, обаче че местния клуб не му определи такса, която той счита за необходима.
g)
Присъединен член (помощник) - способен член на обществото, който обикновено не
може да участва като активен член на клуба, но има желание да помага на клуба и неговите
начинания за благото на обществото. Такъв статут може да бъде даден чрез покана на Борда на
директорите на клуба.
Присъединеният член може да гласува на събрания по клубни въпроси, където присъства лично,
но не може да представя клуба като делегат на Дистрикт (Сингъл-единичен, Саб-под, Транзишънълпреходен, Провижънъл-условен и/ или Мултипъл-съставен) или Международни форуми.
Той/тя не могат да бъдат избирани да изпълняват клубни, дистрикт или международни
длъжности, нито да участвуват в Дистрикт, Мултпъл-съставен Дистрикт или Международен комитет.
Присъединеният член трябва да плаща Дистрикт, Международна и други такси, определени от местния
клуб.
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