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Архитектурен проект

Храм на Мемфис-Мизраим в София
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към проект за
МАСОНСКИ ХРАМ

на Обреда Мемфис-Мизраим в София

Функция на сградата

*Ситуационното решение на сградата се изработва след 
представяне на Виза за проекиране от Възложителя.

Сградата е състои от:

Храмовата част:
Главен вход, оформен с три стъпала и стъклена козирка, оформена 

с две колони в българки стил - Преслав.
Фоайе през две нива, остъклено откъм входа. Остъклението е 

разделено на три вертикални части, като завършва тухлени арки в 
горната част. Отвора около входа е оформен също с тухлена арка.

В фоайето са предвидени следните елементи: шест колони; две 
симетрично разположени повити стълби от двете страни, стъклен купол.

 Разположени от двете страни на фоайето са гардероб и санитарен 
възел - от лявата страна на фоайето; стая за изчакване (тъмна стая) и 
склад за ритуални елементи, от дясната страна на фоайето.

Залата е със кръгла форма,  изградена по плана на Кръглата 
Църква в Преслав, със същия диаметър на вътрешното пространство – 
10,50 м, и колонада  от дванадесет колони, които образуват полукръгли 
ниши. Конструктивната височина е 3,45 м. В залата са предвидени шест 
купола, разположени симетрично в нишите, с диаметър от един метър, 
от матово стъкло. 

В залата е предвидена ритуалната функция, със 36 места. Към 
фоайето са предвидени две стъклописни пана. В олатрната част е 
предвидено повдигане на нивото на пода с две стъпапала на кота +0,30.

Жилищна част и Кабинет-библиотека:
Втрото ниво е на  кота +3,80 и включва кабинет-библиотека, 

дневна, столова и стаи за гости и  тераси. Конструктивната височина е 
2,80 м.

Кабинетът е с кръгла форма и радиус 3,30 м като достъпът до него 
е чрез коридор с два симетрично разположени прозореца, към терасите. 
Самото пространство на кабинета е с шест симетрично разположени 
прозореца и стъклен купол. В плътната част на кръглото пространство се 
предвижда библиотека. 

В лявата част е предвидена трапезария с куненски бокс и бар-
плот, и стая за гости със санитарен възел, със отделен вход от емпорето 
на второто ниво. Симетрично отдясно изградена дневна и стая за гости. 
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Възможно е да се предвиди и отделен санитарен възел за 
посетители.

Терасите са симетрично разположени с достъп от трапезарията и 
дневната, като включват обемите на куполите на залата.

Външен архитектурен образ
Външният архитектурен образ е съобразен с тухлената зидария 

използвана в архитектурните образци от Втората Българска Държава, 
която се изгражда като тухлена облицовка. Прозорците на двете нива и 
вратите към терасите са оформени с арки. Парапетите на терасите се 
предвиждат от матово стъкло с ръкохватка от инокс.

Конструкция
Конструкцията е монолитна, като за ограждащите елементи 

се предвиждат тухли. Допълните обработки на пространството на 
залата са от гипскартон. 

Традиционна Символика 
Колоните се оформят в стил от Първата Българска Държава 

– Преслав. Настилката на първо ниво е шахматна със бели и черни 
(тъмно зелени) плочи, размер 35/35 см. В поространството на залата се 
предвижда символ – Звездата на Давид от златно-жълт камък. 

Капителите на колоните символизират 12-те зодии, в традиционен 
български стил.  За декоративни елементи се използават символите на 
лъв, двуглав орел и стилизирано Цвете на Живота от българските 
източници.

От двете страни на входа на сградата се оформят пластики с 
български лъвове.

Портрети на видни личности представители на Масонството -  Г.С. 
Раковски, З. Стоянов, Н. Обретенов, Иван Ведър,  А. Кънчев, и видни 
исторически личности – Цар Симеон, Васил Левски, Отец Паисий, Кирил 
и Методий, се предвиждат в коридора към кабинета на второто ниво.

Техничеки показатели 
Застроена площ първо ниво – 326 кв.м.
Застроена площ второ ниво – 248 кв.м.
Разгърната Застроена площ – 574 кв.м.

Проектант:
/подпис/
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ВАРИАНТИ
Храм на Мемфис-Мизраим в София
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Храм на Мемфис-Мизраим в София
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Ритуални Сборници
(символични и високостепенни церемониали)
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РЕГАЛИИ НА МЕМФИС-МИЗРАИМ

1. Почитаем Майстор – МЕМФИС-МИЗРАИМ
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2. Майстор Масон – МЕМФИС-МИЗРАИМ
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3. Калфа – МЕМФИС-МИЗРАИМ
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Лице и Гръб на Престилка – МЕМФИС-МИЗРАИМ
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Бижута на степените – МЕМФИС-МИЗРАИМ

Почитаем Майстор

Стар Почитаем Майстор
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Високостепенни Регалии – МЕМФИС-МИЗРАИМ
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Храмови алегорични символи – МЕМФИС-МИЗРАИМ


