
 

 

 

 

 

ВЪТРЕШЕН  У С Т А В 

 

                                                                                   НА ФОНДАЦИЯ 

“Културна Асоциация Петър Дънов – Беинса Дуно“ 

 

 

                     Настоящият Устав е Вътрешен устав, който регламентира начина на работа на  

Фондация „Културна Асоциация  Петър Дънов  - Беинса Дуно” , т.е. решенията според 

Вътрешният устав ще имат статут на взаимоотношения по устава. 

 

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статут 

 Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено 

съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и 

Решението на учредителното събрание. 

 (2) Юридическото лице отговаря за задълженията си със своето имущество. 

 (3) Отделните участници в дейността на юридическото лице не отговарят за 

задълженията му 

          (4) В своята дейност ФОНДАЦИЯ „Културна асоциация Петър Дънов – Беинса 

Дуно" се ръководи  от законите на страната, приетия Устав, решенията на Съвета на 

фондацията.  

(5) ФОНДАЦИЯ „Културна Асоциация Петър Дънов – Беинса Дуно" установява 

и развива международно сътрудничество и връзки със сродни организации на 

двустранна и многостранна основа от взаимен интерес. 

 

Наименование 

 Чл. 2.(1) Юридическото лице осъществява дейността си под наименованието: 

„Културна асоциация Петър Дънов – Беинса Дуно". Наименованието се изписва и на 

латиница, както следва: “KULTURNA ASSOCIAZIJA PETER DEUNOV – BEINSA 

DOUNO”. 

 

                                                Седалище и адрес на управление 

Чл. 3 (1) Седалището, адрес на Фондацията е Република България, гр. София,.ул. 

Проф.Христо Вакарелски 11 Б. 

(2) Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е 

регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да 

бъде посочвано в документите от кореспонденцията на сдружението. 

 

                                             Мотиви на учредяването 

 



 

 

1. Отсъствие на организация, която да разпространява Учението съгласно критерия 

на Учителя – „чрез живота и делата“. 

2. Утвърдилите се през последните тридесет години в Република България 

комерсиален дух  спрямо наследството на Учителя, спекулиране с отношения 

към архиви и имоти на някои „братя и сестри“, което е против неговите 

принципи. 

3. Наличие на организация, която превръща Учението в религиозна общност, което 

никога не е било желано от Учителя. 

 

Посочените явления налагат Създаване на Алтернативен образ на 

Божественото Учение на Всемировият Учител Беинса Дуно сред българският 

народ и обществото с  конструкция,  изградена върху хармонията между всички 

светове и Създателя, в частност на нашата планета, изразено като равенство на 

всички пред Създателя, без първенство и богоизбраност пред Него. 

 

Открито се противопоставяме на опитите на ОББ /Общество Бяло братство/да съгради 

религия от това Учение с идеята то да им е параван за абсолютно всички 

престъпления, които извършват. Разграничаваме се от тях с желанието за пълна 

осветеност на всички наши действия и деяния, отчетност и възможност за ревизия. 

Учителя никъде не се е борил за имоти, пари и политически постове. Абсолютно се 

придържаме към три основни принципа, оставени от Учителя: непромяна и редакция 

на Слово, музика и други, оставени от Учителя. Желанието за учене и приложение в 

това Учение го намираме за най-важно. Възстановяване, поддържане и съхранение на 

традициите, завещани ни от Учителя. 

 

По посочените причини ще работим за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА  ОБРАЗА НА 

УЧЕНИЕТО И УЧИТЕЛЯ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ НАРОД И ОБЩЕСТВО. Ще 

работим за изграждането на АЛТЕРНАТИВНА  НА СЕГАШНАТА ЗЛЕ 

КОНСТРУИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ, НОСЕЩА ИМЕТО ОБЩЕСТВО БЯЛО 

БРАТСТВО, ПРЕВЪРНАТА ВЪВ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, С КОЯТО НЕ СЕ 

КОНФРОНТИРАМЕ, НО СЕ ЯРКО РАЗГРАНИЧАВАМЕ.. 

 

Този алтернативен образ ние го дължим на българският народ, защото когато този 

народ се запознава с Учението, не бива да се отсъжда за него с думите: "Който е готов 

той ще го разбере." Българският народ е подготвен за това Учение и този който го 

отлага поднасянето на Учението за в далечно бъдеще и този, който говори за това, че 

народът ни не е готов за това Учение, той все едно ревизионира Делото на 

Учителя. В последните години от кръговете на общество вероизповедание Бяло 

братство поради допуснати от тях погрешки, бяха отвратени и отблъснати не един 

будни български граждани. 

 

Относно целите: 

Основна цел на организацията е да осъществява събития и дейности, които да 

мотивират последователите на Учителя да усвояват моралните критерии и норми 

на живот представени в Учението и с живота и делата си да ги предават на 

останалите хора. Фондацията Културна асоциация Петър Дънов – Беинса Дуно ще 



 

 

работи, Учението да се усвои от целият български народ и да се предаде на 

останалите народи съгласно указанията на Учителя. 

 

Първо: Да създаде условия за разпространение на Учението сред българският 

народ, да реабилитира истинският вид на Учението сред народа, да покаже, че 

този народ е готов за това Учение, и че е време то да започне да се 

разпространява сред него чрез българското училище, както и чрез самата 

държава, която да поеме защитата и обгрижването, ЗАКРИЛА НАД НЕГО. 

КАТО КУЛТУРНО СЪКРОВИЩЕ. Така по този начин ние ще помогнем и на 

самата държава да излезе от бъркотията в която е затънала.  

Второ: Новосъздадената алтернативна организация представяща Учението на Учителя 

като Учение дадено на българският народ трябва да изиграе ролята на мост към 

държавата, но не като държава осъществяваща контрол чрез вероизповедание Бяло 

братство, а като държава закрилник и опекун на Културното съкровище Петър Дънов-

Беинса Дуно. КАТО ДЪРЖАВА КОЯТО ЩЕ ЗАКРИЛЯ КУЛТУРНОТО 

СЪКРОВИЩЕ СЛОВО НА БЕИНСА ДУНО.  

Трето, Наименованието дава възможност да се приобщават към Учението хора по 

схемата на трите кръга, външен, среден и вътрешен. Външен, за звани и призвани за 

които в началото  съществува като име Петър Дънов и един вътрешен  - за избрани и 

ученици- последователи, които достигат като минава през средният кръг. До 

вътрешният кръг. Тоест до школата Беинса Дуно се достига като се тръгне от Петър 

Дънов. И двете имена са важни и двете имена трябва да се използват.  

 

Асоциацията ще работи за припознаване на Учението като национално богатство 

и поемане на неговата закрила от държавата Република България, по примера на 

Япония и други страни с подобни духовни наследства. 

 

Последовател на Учението може да бъде този, който с Делата си и с |Живота си, 

присъства в това Учение. Учението трябва да се живее, а не само говори, или 

само да се копира или подражава на някого си.  

Писмото на Учителя от 1923 година: Когато Любовта, Мъдростта, 

Истината....................е най-истинският символ на Последователите.  

 

 

 

                          Ние си поставяме следните основни цели и принципи: 
 

 Чл. 4  Основните цели : 

1. Да съдейства и подпомага за обучението и за информираността на  членовете си и 

на обществеността. 

2. Да развива отношения с други подобни организации 

3. Да популяризира Учението и Словото на Петър Дънов – Беинса Дуно в чужбина, и 

да издига авторитета му; 

4. Да отстоява творческите и социални интереси на членовете си пред държавата и 

обществото; 



 

 

5. Да осъществява контакти и сътрудничество със сродни на Сдружението 

организации в страната и чужбина; 

6. Да отстоява независимостта и единството на сдружение “ и развива отношения на 

толерантност, взаимопомощ и уважение между членовете си. 

7. Създаване на автономни общности в страната и чужбина свързани с целите на 

Фондацията. Представляващи част от мрежата на нейната структура. 

8. Съхранение и опазване на културното наследство, архиви и ценни документи. 

Най-вече архиви на оставени със Завещание. 

 

 Чл. 5. Основните принципи : 

1. Ефективна и оперативна структура на управление на хоризонтален принцип и 

ограничаване на пирамидалния строеж на монополистично и централизирано 

управление от горе надолу по пирамидата. 

2. Доброволност на членството;  

3. Равнопоставеност на членовете; 

4. Финансова самостоятелност на членовете; 

5. Отчетност и контрол при разпореждане с членския внос, финансови средства 

и активи;  

6. Координираност, взаимодействие и подкрепа между структурите на 

сдружението; 

7. Контрол на членовете върху дейността на сдружението; 

8. Съгласуваност, подкрепа и единодействие при подготовката и провеждането 

на прояви от регионален, национален и международен мащаб; 

 

                                   Дейността, която ще извършваме 
 

Чл. 6. Ще осъществяваме дейност в обществена полза, като ще разходва 

имуществото си за развитието и утвърждаването на Учението на Петър Дънов – 

Беинса Дуно, в полето на образованието, науката, културата, техниката, технологиите 

и физическата култура. 

 

                            Ще постигаме целите си със следните средства: 

 

 Чл. 7.  Средства: 

 

1. Активна работа за постигане на целите на „Културна асоциация Петър Дънов 

– Беинса Дуно“ 

2. Организиране на клубове, секции и други формирования в страната за 

изучаване и разпространение на Учението на Петър Дънов. 

3. Организиране на други дейности,  които спомагат да се  постигнат 

поставените цели. 

4. Създаване на логистичен център в съответните секции или клубове, в 

който да се извършва работа по разпределение на книжовни и други 

материали свързани с Учението и неформално членуване, по фейсбук, по 



 

 

социалните мрежи, по форуми и събори. Формално членуване 

опосредствано  от възможност за присъствие на  работните срещи. 

 

II.  ИМУЩЕСТВО. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА. 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 

 

 Чл. 8.  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и 

други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от 

членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове. 

 

          Чл. 9. Участниците създават съвет, действащ в паралел със счетоводството му, 

който ще се занимава с поддържането и стопанисването на материалното имущество, 

което е предоставено като дарения на юридическото лице с цел осъществяване на 

Разпространение на Учението, както и Просвещение на българския народ. Членовете 

на съвета избират Секретар, занимаващ се с архивите, оставени за ползване от 

последователите на Учението, както и Съвет, който ще стопанисва общата матерална 

база на Сдружението, салони и други имущества.  

 

          Чл. 10.  Източници на средства: 

 

1. Доброволен десятък или двайсятък, от страна на участниците в 

разпространението на идеите – каузата на това Учение. 

 

2.  Приемане на дарения и Завещания, приживе, съответно след заминаването на 

завещателя или дарителя. Относно даренията и завещанията ще има специален 

вътрешен правилник за тяхното управление, което ще се извършва прозрачно с 

ежегодишно даване на отчет пред Съвета. Работата с дарения и завещания 

ще става изцяло съобразно напътствията, оставени от Учителя в 

Неговото мъдро Слово. Десятък и двайсятък и трийсятък и т.н. се дава, 

въз основа на лично участие в него, а не въз основа на набрани чужди 

средства. Даренията и завещанията трябва да бъдат прозрачни, 

доброволни, не създаващи атмосфера за недоизказаности и противоречия. 

 

 

  чл. 11.  Организация и осъществяване на дейността: 

 

1. Участниците създават оперативен съвет, който да се грижи за съответните 

ресори: комуникации и медии, съхраняване на архиви, грижи за имоти, 

завещани от дарения и завещания. 

2. Съветът на фондацията се състои от нечетен брой участници -. Минимум трима 

и максимум 13 човека, като сред тях учредителите имат статут на учредители и 

по-точно глас определящ изход на спорове и конфликти.  

3. Решенията за използването на братски имоти и дарения трябва да стават с 

колективно решение. 



 

 

4. Използването на даренията трябва да става по предназначение съобразно волята 

на дарителят. 

5. Структурата на управление на фондацията е хоризонтална, без пирамидална 

система на управление, заменена с отговорници по ресори, които дават отчет на 

Общото събрание. Отсъствие на комисии, и централизация, от центъра към 

периферията.  

6. Всеки клон на фондацията е автономен и относително независим, даващ 

отчет пред Съвета на фондацията. 

7.  Съветът назначава финансист и счетоводител съобразно нуждите на 

фондацията. 

8. На всеки три години се назначава формално председател, измежду членовете на 

Съвета на Фондацията. 

9. Старшинството на Учредителите остава в първите три години до прохождане на 

Фондацията и нейната дейност. След това ще се вземе решение дали има нужда 

от такова старшинство. 

10.  Актовете на дарения и завещания се съхраняват при финансиста и 

счетоводителя едновременно. 

11.  На всяко общо събрание веднаж на три месеца се приемат оперативно нови 

точки съобразно локалните нужди на управлението. Със съгласието на Съвета на 

фондацията. 

12.  За допълнения в следващият един месец, всеки има право да предлага точки, 

които счита за необходими в изготвянето на Вътрешният Устав. 

13.  Вътрешният Устав се публикува на страницата на Фондацията и на същата 

страница се поддържа пълна информация за състоянието на дарения и 

завещанията. 

14.  Участниците могат да създават по своя инициатива  автономни общности в 

страната и чужбина свързани с целите на Фондацията, които ще бъдат  част 

от мрежата на нейната структура. 

 

                         Чл. 12.    Участие в работата на „Културна Асоциация Петър Дънов – 

Беинса Дуно": 

 

                Участието е доброволно от всеки, който приема принципите и целите на 

Фондацията.  

 

 

                                                III.   УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 Чл. 13.  Органите на  управление са Общото събрани, състоящо се от всички 

участници в дейността и Съвета на фондацията. 



 

 

  

                                     Провеждане на общо събрание 

 

 Чл. 14. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно 

Общо събрание.   

 (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Председателя на 

Съвета на фондацията - извънредно Общо събрание. 

 

Право на сведение 

 Чл. 15.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, 

трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на 

сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за 

свикване на Общото събрание.  При поискване те се представят на всеки член 

безплатно. 

Списък на присъстващите 

 

 Чл. 16. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на 

присъстващите членове или техните представители.  Членовете и представителите 

удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от 

председателя и секретаря на Общото събрание. 

 (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за 

своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след 

установяването на наличие на кворум. 

 

                                                    Решения на общото събрание: 

 

              Чл. 17. Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство на 

присъстващите. Решенията се изпълняват от определените отговорници под 

ръководството на Съвета на фондацията. 

 

Съвет на Фондацията: 

 

 Чл. 18.  Съветът на фондацията заседава поне веднъж на три месеца и взема 

решения, свързани с нормалното извършване на дейността. 

 

Право на глас 

 

 Чл. 19.  Всички членове на Съвета на фондацията имат право на един глас. Те са 

равноправни по своят глас. 

 

            Чл. 20  Съветът на фондацията взема решения с обикновено мнозинство от 

присъстващите на заседанието. 
  

 Чл. 21. (1) Съветът на Фондацията изпълнява задълженията си в интерес на 

общите цели. 

 (2)  Съветът приема правила за работата си. 

 (3) Съветът заседава най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието 



 

 

и развитието на сдружението. 

 (4)  Съветът осигурява стопанисването и опазването на имуществото. 

 (5) Съветът взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на 

недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под 

наем за срок над една година. 

           (6) Съветът подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на 

сдружението. 

    (7) Управителят осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 
   

 
            

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

 Основания за прекратяване 

 Чл. 22.  Дейността се прекратява по решение на Съвета на фондацията 

  

 

Генерално правило около което се обединяват участниците при възникване на 

спорове, това е Писмото на Учителя /Петър Дънов/, известно със съдържанието си: 

КОГАТО ЛЮБОВТА ЦАРУВА СМУТ НЕ СТАВА, КОГАТО МЪДРОСТТА 

УПРАВЛЯВА РЕДА НЕ СЕ НАРУШАВА, КОГАТО ИСТИНАТА ГРЕЕ, ПЛОДА 

ЦЪФТИ И ЗРЕЕ! 

 
  

                                                                        Понастоящем 

Председател: Стефан Калайджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


