






ПРОТОКОЛ
от

съвместното заседание на Съвета на Великите Сановници на

Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България и

Върховния Съвет, зза на Стария и Приет Шотландски Ритуал на България,

проведено в Ориент Велико Търново - х-л "Арбанаси Палас"

10.02.2004 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане и приемане на съвместна програма за честване на 125 години

организирано Масонство в България (мероприятия, семинари, паметен

знак, календари и др.)

2. Обсъждане на въпроси, свързани с обединението на българското Масонство

3. Информация от Великата Ложа на България за международно признание от

други Велики Ложи (преди и след 21 Юни 2003 г.).

4. Информация от Върховния Съвет, 330 на България за международно

признание от други Върховни Съвети (преди и след 21 Юни 2003 г.).

5. Обсъждане и създаване на механизъм за по-доброто функциониране на

договора между Великата Ложа на България и Върховния Съвет, 330 на

България.

6. Информация за взето решение от Върховния Съвет относно това един и

същи Брат да не заема едновременно длъжност на Велик Сановник на

Великата Ложа ССПЗ на България и Офицер на Върховния Съвет, 330
СПШР на България.

Великият Майстор на Великата Ложа С.' .С.· Л.· .3,', на България Н .'. В ,', Бр.'.

н Ралчев откри съвместното заседание в 19: 15 ч, Той отбеляза, че това е първата

1 стна среща и дневния ред включва точки, актуални за днешното Масонство.

щата е важна за вътрешното укрепване и международното утвърждаване на

арското Масонство. 3а Н.' .В.· .Велик Майстор Бр,'. Румен Ралчев срещата е

-ходима и положително се възприема от всички Велики Сановници,

След него думата взе Най-Могъщия и Почитаем Суверенен Върховен Командир

ърховния Съвет, 330 С.'Л.'.Ш.'.Р,·, на България Бр,', Петър Калпакчиев. Той каза,

рещата е по инициатива на Върховния Съвет. 330 С. 'Л,' ,Ш,·.Р,·. на България.

ва се, че тя ще премине в дух на толерантност и ще отбележи едно позитивно

:10. В началото на юбилейната година за българското Масонство, той пожела да

тим единно за неговото утвърждаване.

Великият Майстор прочете дневния ред и започна обсъждане по него.

Бр.·.Димитър Недков - Върховен Генерален Секретар във Върховния Съвет, 330
:rгария - попита защо в окончателния вариант липсва точката за изключването на

IC Иванов и предложитя да влезе в дневния ред.

Бр.·. Р. Ралчев информира, че с Бр.·. Петър Калпакчиев са обсъдили отпадането

зи точка, но не възразявавъпросътда бъде обсъден в т. 5 на днешния дневен ред,

Поради липса на други предложения дневния ред беше приет.

Бр.·. Р. Ралчев счита, че на срещата ни не трябва да има гласуване, а ако има

-.lеми, то те да се поставят във Великата Ложа и във Върховния Съвет и да се

ят експертни решения, които да са приемливи за двете страни.

Бр,'. Петър Калпакчиев предложи да не се ограничава времето на изказванията,

беше прието.

***



ПО Т. 1 Бр.'. Румен Ралчев даде думата на офицерите от Върховния Съвет, 33 на

България.

Бр.'. П. Калпакчиев предложи те да разгледат плана и в срок от 15 дни да ни

представят техните виждания.

Зам. Великият Майстор на ВЛ Бр.'. Вили Жечев подкрепи предложението на

Бр.'. П. Калпакчиев, тъй като повечето Братя от Върховния Съвет участват и в работата

на Великата Ложа. Хубаво е това, че те са готови да допълнят плана.

Бр.'. Златко Бакалов - I-ви Велик Надзирател на Великата Ложа напомни, че е

решено честването на 125 годишнината да стане заедно с Върховния Съвет. Трябва да

се знае, че изпълнението на този план ще струва над 200 ООО лв. Необходимо е да се

помисли от къде ще бъдат осигурени тези средства.

***
ПО Т. 2 Зам. Великият Майстор на Великата Ложа Бр.'. Веселин Стефанов

информира, че по своя инициатива със съгласието на Великия Майстор е провел срещи

с Братя от групата на Борислав Сарандев. За съжаление при организиране на срещата

Борислав Сарандев е забранил на своите членове да участват. Все пак шест души са се

отзовали и по време на срещата е станало ясно, че докато Б. Сарандев ги ръководи, не

може да има обединение, но чрез Майсторите на Столове може да се работи по този

въпрос.

Бр.·. В. Стефанов е провел и среща с Б. Сарандев и неговия заместник, на която

Сарандев е казал, че за обединение не може да се говори, но те са отворени за

присъединяване към тях.

Крайният извод според Бр.'. Веселин Стефанов е, че обединение може да има, но

само ако Майсторите на Столове решат да се обединят и гласуват за това извън

желанието на Б. Сарандев. Според Бр.·. В. Стефанов, братята, които напуснаха нашата

Велика Ложа желаят обединението.

Бр.'. Михаил Арнаудов - Велик Стражник на Великата Ложа, който е приятел от

детинство с Борислав Сарандев при честите му срещи с него, същия е казал, че ни счита

за нерегулярни и не може да се говори за обединение. Бр.·. М. Арнаудов попита какво е

отношението по този въпрос и каква е реалната обстановка във Върховния Съвет.

Бр.'. Спас Панчев - Велик Секретар на Великата Ложа информира за усилията на

Великата Ложа да търси обединение с хората от групата на Б. Сарандев.

Бр.·. Вили Жечев е провел срещи по искане на масони от Ориент Пловдив, за да

говорят за обединение. Според тях хората от групата на Б. Сарандев вече са на мнение,

че през м. Юни, когато се очаква избор на нов Велик Майстор при тях, ще изберат по

комуникативна личност, на която могат да възложат да се работи за обединението.

Братята са пожелали да продължат членството и работата си във Върховния Съвет 330
на България.

Бр.' .Маргарит Ганев е поискал среща с Бр.'. Вили Жечев и е пожелал да

поговорят за Масонството. През м. Декември, Бр.'. Маргарит Ганев е казал на Сарандев

публично, че ако му забрани да контактува с нас, то той ще се откаже от участие в

неговата група.

Бр.'. В. Жечев му е напомнил, че ние сме готови да работим в единен конвент

или да проведем обща национална конференция на нашата Велика Ложа и групата на

Сарандев, на която да се избере нов Велик Майстор.

Бр.'. Веселин Стефанов счита, че Бр.'. Янко Бонев и неговите хора са готови за

обединение, а Борислав Сарандев е категорично против конвент.

Бр.'. Петър Христов - Върховен Държавен Министър на Върховния Съвет

информира, че нашата Велика Ложа е регулярна, но все още не е призната от някои

,J,ържави. Според Бр.'. П. Христов това, че хората на Б. Сарандев провеждат регулярни

срещи със смесена българска Велика Ложа по нашия устав значи, че те са нерегулярни.



За нас не е ва:жно кой и как признава Б. Сарандев, а това, че трябва да работим за

. -репване на нашата Велика Ложа.

Бр.·. Димитър Недков каза, че още от стари времена Масонстввото в света е било

азделено, така че дали ние ще се обединим или не, не е толкова важно. Трябва да

шим дали, това че сме разделени в България ни пречи и дали света се интересува от

ва. Според него, щом спазваме регулярност в работата, светът ще работи с нас.

lужбина ще работи с тази Велика Ложа, в която членуват качествени Братя, които

аботят истинска масонска работа. За нас е важно защо някои Братя ни напускат.

Бр.·. Петър Калпакчиев попита каква е позицията на Великата Ложа по т. 2, има
lИ Великата Ложа официално становище и счита ли тя, че Върховния Съвет, 330 на

ългария може да помага за обединението.

Върховният Съвет е обявил с Декрет, че приемат за работа в него, приети във

високите степени Братя, които работят с Борислав Сарандев и желаят да работят в

телиетата на Върховния Съвет.

Великият Майстор информира, че ние работим за обединение на българското

У1асонство. За съжаление не намираме ответна реакция от страна на групата на

Борислав Сарандев.

Становището на Великата Ложа е, че разединени губим, защото не можем да

--ъдем максимално полезни на България и на нашите членове. Ние спазваме Основния

закон и традициите в България и не се съмняваме в нашата легитимност. Травмите,

които ни нанесоха напусналите Братя са големи.

Ние с Великата Правна Комисия сме изработили алгоритъм и ще информираме

Върховния Съвет писмено за нашето становище. Винаги сме разчитали на Върховния

Съвет като един стабилизиращ фактор за Масонството в България, както и за

признанието на Великата Ложа, върху която е изграден Върховния Съвет.

Разчитаме и ще бъдем благодарни на всички членове на Върховния Съвет, които

са готови да помагат за обединение на Масонството в България.

Фактът, че във Върховния Съвет могат да членуват хора от групата на Б.

Сарандев е нещо много добро, но молим да сме много внимателни, за да не се нарушава

нашия договор с Върховния Съвет. Нужна е трактовка, как да става това. Приветстваме

това, че Върховния Съвет кани Братя от чужбина, чийто опит е полезен за нашите две

структури. Възможността хора от групата на Борислав Сарандев да бъдат приемани във

Върховния Съвет е добра, но трябва да внимаваме с техниката по тяхното приемане.

Великата Ложа и Върховният Съвет работят по стария и приет Шотландски

ритуал. В конституцията на Върховния Съвет е записано, че в него могат да се приемат

регулярни Майстори-масони. Въпроса е дали да каним ли Братя майстори от тези,

които работят с Б. Сарандев, след като са признати в Германия. Според Бр.'. Румен

Ралчев приемането на хора от групата на Сарандев ще бъде мост в обединението на

Масонството в България.

Бр.'. Златко Бакалов счита, че в групата на Сарандев има достойни хора с добро

име и приемането на хора от там ще бъде мост за обединението. За това обаче трябва да

има технология. Б. Сарандев не признава съществуването на Върховен Съвет, 330 на

България и той ще счита за изключен всеки, който бива приет във Върховния Съвет.

Братята от Бургас се интересуват как да са сигурни, че ако дойде човек от групата на Б.

Сарандев, каже че е майстор-масон и иска да бъде приет в четвърта степен, то той не

лъже и как практически да постъпват.

Почитаем ият Бр.'. Иван Иванов - Върховен Милосърдник във Върховния Съвет,

330 на България каза, че сам никой не може да се предложи за IV-та степен. Това е

работа на ателиетата да проучват хората.

Бр.'. Вили Жечев е категорично "за" Върховния Съвет да бъде мост към

обединението на масонството в България. Предлага да декларираме съгласието си ВС

да бъде мост към обединението, но да се изработи механизъм за това.



Бр.'. В. Стефанов каза, че Б. Сарандев е потвърдил, че ще изключва всеки, който

е приет във Върховния Съвет, 330 на България. Другият мост е чрез всички Майстори

на Столове и трябва да работим за това.

Бр.'. П. Калпакчиев предложи да излезем с обръщение, декларация за

обединение на българското масонство.

Бр.'. Никола Николов - Велик Церемониалмайстор на Великата Ложа ССПЗ на

България предложи Бр.'. Димитър Недков и Бр.'. Спас Панчев да изготвят обща

декларация за обединение на българското Масонство, която да се доведе до знанието на

всички Братя. Предложението беше прието.

***
ПО Т. 3 Бр.'. Спас Панчев информира, че някои държави признават Великата

Ложа, с други сме в процедура на признаване.

Великият Майстор допълни, че очакваме признание от Великата Ложа на

Аржентина. През изминалата седмица е провел в Брюксел среща с Великия Секретар на

Великата Ложа на Белгия, на която са се договорили да посетят България, за да проучат

обстановката и да вземат решение по регулярността.

Бр.'. Петър Калпакчиев изрази дълбоко удовлетворение за работата, която се

върши - кореспонденция и срещи в чужбина. Той попита какви са признанията към

2004 г. Най-важното е, че Великият Майстор на Великата Ложа на България има

официална покана за участие в Конференцията на Великите Майстори във Вашингтон.

Принос за това има и Върховния Съвет, тъй като поканата за Великия Майстор е

издействана с тяхна помощ. Върховният Съвет е готов да представи в канцеларията на

Великата Ложа списък на хора, които пътуват в чужбина, за да могат да носят писма на

Великата Ложа до съответните Велики Ложи. Готови са да определят трима Братя от

Върховния Съвет, които постоянно да работят за разбиване на постигнатото от Б.

Сарандев. Това са Бр.'. Петър Христов, Бр.'. Димитър Калчев и Бр.'. Младен

МутафчиЙски.

Старият Велик Майстор на Великата Ложа на Белгия е настоящ Суверен

Върховен Командир на Върховния Съвет, 330 на Бвлгия и чрез него можем да работим

за получаване на признание от Великата Ложа на Белгия. Трябва с общи усилия да

работим за по-широко признаване на Великата Ложа.

Великият Майстор благодари за готовността на Върховния Съвет да работим

заедно за признаване на Великата Ложа. Напомни също, че всички членове на

Върховния Съвет са членове на Великата Ложа.

Бр.'. Р. Ралчев пое ангажимента да информираме Върховния Съвет, когато наш

Брат пътува в чужбина да изпълнява работа и на Върховния Съвет.

***
ПО Т. 4 Н.· .М.,.п.· .Бр.·. П. Калпакчиев информира, че Върховния Съвет е

инсталиран от Върховния Майчин Съвет на Света, Южната Юрисдикция СПШР на

САЩ. Автоматично всички Върховни Съвети, които са изписани на календара на

Върховния Съвет, 330 на Южната Юрисдикция на САЩ за тази година са признали

Върховния Съвет, 330 на България, който единодушно е получил статут на пълноправен

член на Европейската Конфедерация. За Световната Конференция на Върховните

Съвети през месец Май 2005 г. в Сидни - Австралия, официално е поканен нашия

Върховен Съвет. С новоучредения Върховен Съвет на Република Хърватска има

разменени представители и признание. Бр.'. П. Калпакчиев показа сертификата за

неговото пожизнено вписване в списъка на Върховния Съвет, 330 на Южната

Юрисдикция на САЩ.

Бр.'. Димитър Недков уведоми, че Върховния Съвет, изхождайки от задачите си

за укрепване на името и мястото на българското Масонство, е започнал подготовка за



--

участие в Световната Конференция в Сидни с програма на тема "Лидер ството в

Масонството (затворените общества)".

Н.· .М.· Л.· .Бр.·. Роналд Сийл - Суверен Върховен Командир на Върховния

Съвет, 330 на Южната Юрисдикция на САЩ с писмо лично е поздравил Бр.'. Петър

Калпакчиев.

Великият Майстор информира, че Бр.'. Роналд Сийл е изпратил писмо лично до

него, което също е потвърждение на подкрепата на Великата Ложа на България. Той

помоли Бр.·. П. Калпакчиев да каже къде според него в Европа можем да разчитаме на

подкрепа чрез Върховния Съвет.

Бр.'. П. Калпакчиев отбеляза, че предстоят редица срещи в Европа - Белгия,

Гърция, Хърватска, Германия и др. Очакват посещение от Върховния Съвет, 330 на

Южната Юрисдикция на САЩ и се надяват, че чрез тези срещи може да се работи за

признаването на българската Велика Ложа. Трябва да се обърне внимание на Русия.

Португалия на този етап признава Б. Сарандев.

Бр.'. Петър Христов информира за срещите с Великия Майстор на Великата

Ложа на Ливан. Бр.'. П. Христов счита, че в България работим по Немски Ритуал, а не

по Шотландски. В света всички играят Шотландски Ритуал. Той е готов да осигури

ритуали на I-Ba, П-ра и ПI-та Степен, които да предостави на Великата Ложа.

Бр.'. П. Калпакчиев предложи Братя от Символичните степени да изнасят лекции

за Шотландския Ритуал в Ложите.

***
По т. 5 Бр.'. Златко Бакалов е доволен, че тази среща се състоя и предлага тези

срещи да станат регулярни.

Бр." Веселин Стефанов каза, че договора между Великата Ложа и Върховния

Съвет е легитимен и подписан от двете страни, но има някои пропуски. Трябва да се

изготви правилник за отношенията между ВС и ВЛ за изпълнение на договора.

Бр.'. Спас Панчев предложи да се изготви общ правилник, в който и правила за

протокол в отношенията между двете структури.

Бр.'. Димитър Недков счита, че не са необходими правилници към договора. При

изкшочването на Вилямс Иванов е допуснат пропуск. За неговото съдебно дело не е

известен Върховния Съвет.

Бр.'. В. Стефанов счита, че клаузите в договора се тълкуват различно и затова е

необходим правилник.

Бр.'. Петър Калпакчиев изисква, с чл. 7 от договора, Великата Ложа незабавно да

информира Върховния Съвет, когато някой от членовете на Шотландския Ритуал бива

изкшочен. Задължение на Върховния Съвет е да пази своите членове. Въпросът е

принципен и трябва да се реши. Клаузите на договора трябва да се спазват.

Членовете на Върховния Съвет са против уронването на авторитета на Великия

Майстор. Писмото на Великата Ложа като информация до Съюзните Ложи не е

коректно, защото се засяга авторитета на Бр.·. Румен Ралчев, който в определен период,

посочен в писмото е бил Майстор на Стол на Ложа "Заря".

По този въпрос Върховният Съвет счита, че договора е нарушен и е

задължително да се информираме при такива случаи.

По въпроса за Вилямс Иванов Върховният Съвет държи всичко да се изясни,

защото същият е казал, че ако заговори ще се стигне до разрушаване на Великата Ложа.

Бр.'. Веселин Стефанов каза, че на практика това не може да стане - решенията

за поведението на Ложите към провинил се Брат са продиктувани от Устава на

Великата Ложа.

Великият Майстор благодари за това, че Бр.'. Петър Калпакчиев застана на

активна позиция и защити позицията на Върховния Съвет по проблема Вилямс Иванов.

Съгласно Основния закон на Великата Ложа, Ложите са тези, които вземат решения за

провинил се Брат и Великата Ложа не се меси. Когато правата на някоя Ложа или Брат



са нарушени се ползва Великия Масонски Съд. До вземането на решение на Ложа

"Заря", Великата Ложа не можеше по никакъв начин да се намеси. Право е на всеки

засегнат Брат да се обърне към Великия Масонски Съд или към Великата Правна

Комисия. От страна на Вилямс Иванов не е постъпила жалба, опит за контакт до сега не

е установен и Великата Ложа счита въпроса за приключен.

Не е информирана Великата Ложа за изключване на Братя от Върховния Съвет.

Включително, Върховният Съвет титулува Борислав Сарандев със степен която му е

отнета. Всеки, който тръгне от Степен IV дО Степен 33 не получава никакъв имунитет,

ако нарушава масонските закони.

Договорът трябва да се спазва, да се тълкува еднозначно от двете страни. Според

Великия Майстор в чл. 3 на договора се визират Братя Масони от чуждестранни Ложи,

а не български. Трябва да се уточнят тези неща. Диалогът трябва да е водещ в нашите

отношения. Ложите ни имат пълна самостоятелност в решенията си. На този етап не се

налага изготвяне на правилник, а спазване на договора. Изключванията не са масова

практика, Вилямс Иванов като дългогодишен Майстор на Стол знае правата си и

можеше да ги ползва.

***
По т. 6 Бр.·. Димитър Недков информира, че на свое заседание Върховният

Съвет разгледал въпроса доколко е ефикасно едновременното заемане на длъжности

във Великата Ложа и Върховния Съвет. Решението на Върховния Съвет е двете страни

да разгледат този въпрос.

Бр.'. Вили Жечев изказа задоволството си от срещата. На нея Мъдростта

ръководеше разговорите и решенията. Разминаха се тъмните облаци, които някои

очакваха да надвиснат над днешната среща. Той изказа благодарност, че на

предварителна среща Великият Майстор и Върховният Командир са разгледали

въпросите и това е помогнало за толерантния дух на срещата.

Бр.'. Вили Жечев е решил да подаде оставка пред Великата Ложа и ще остане на

работа във Върховния Съвет. За него има само една, а не две страни в договора - това е

Масонството. Той счита, че не може да бъде полезен на двете структури поради липса

на време и решава да се отдаде на Върховния Съвет.

Въпреки, че чл. 5 на Договора изисква само две длъжности да не се заемат от

един човек, той, съгласувано с Великия Майстор и Върховния Командир, е готов да

подаде оставка в подходящия момент в служба на Масонството.

Бр.·. Димитър Недков приема становището му, че ние не сме две страни, а сме

масони, но има условно разделение.

Бр.·. Спас Панчев попита за кои длъжности става дума.

Бр.'. Д. Недков каза, че става дума за членовете на Съвета на Великата Ложа и

Върховния Съвет.

Бр.·. Иван Иванов отбеляза, че не може едни и същи хора да седят от двете

страни при редовните ни срещи.

Бр.'. Петър Калпакчиев уведоми, че на заседанието на Върховния Съвет е

станало дума само за личен избор. Бр.' Любомир Коцев, който се пресели в отвъдното,

освободи мястото за ръководител на Ателието на Кардиналите. Върховният Съвет е

предвидил Бр.·.Спас Панчев да организира събранието за учредяване на ново Ателие.

Н.· .М.· Л.· .Бр.·. Петър Калпакчиев благодари на Бр.'. Вили Жечев.

Великият Майстор Н.· .В.· .Бр.·. Румен Ралчев благодари на всички за участието в

срещата и за откровените думи, които се казаха. От срещата си тръгваме окрилени за

бъдещето на българското Масонство. Срещите ни ще продължат и в бъдеще, единни

сме в масонската работа. Добре е, че съществува доверие между нас. Всички Масони

разчитат на нас за доброто и бъдещето на България и на нашето Братство.



Бяха взети следните решения:

1. В 15-дневен срок Върховният Съвет да представи своите предложения за

допълване на общия план за честване на 125 години организирано

Масонско движение в България.

2. Бр ... Д. Недков и Бр ... С. Панчев да изготвят обща Декларация за

обединение на българското Масонство, която да се сведе до знанието на

всички Братя.

3. Великата Ложа и Върховният Съвет да се информират взаимно за

посещенията в чужбина на Братя, които да използват за взаимна полза.

4. Върховният Съвет чрез своите контакти в чужбина ще способства за

укрепване на международните връзки на Великата Ложа на България и за

нейното по-широко международно признаване.

5. Великата Ложа и Върховният Съвет да провеждат регулярни срещи по

съвместната работа и в интерес на българското Масонство.

6. Членовете на Съвета на Великите Сановници и на Върховния Съвет сами

да избират в коя от двете структури да работят.

Заседанието беше закрито в 23.00 часа поради изчерпване на дневния ред.

*****

Велик Секретар

Бр ... Спас Панчев
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Пай - Високоуважаемия

Брат Пикола Александров

Велик Майстор

Велика Ложа на Старите Свободни и Приети

Зидари на България

Предложение

от Петър Калпакчиев

Най - Високоуважаеми Брат Никола,

Символична Ложа

Джордж Вашингтон Пат. Х!! 4.0, Ориент София

Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на

България

Ложа Джордж Вашингтон е англоезична Ложа в състава на

Великата Ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари на

България (ВЛССПЗБ), която обединява англоезични Братя от

ВЛССПЗБ, Обединената Велика Ложа на България (ОВЛБ) и

Братя, членове на регулярно работещи Велики Ложи от други

Ориенти.

1. Ориент

Ложа Вашингтон работи в Ориент София и ползва за своите

ритуални работи Храма на Ложа "Софийски приятели",

ВЛССПЗБ. За целта Ложа Вашингтон получава Патент за

работа от ВЛССПЗБ и в съответен ритуал й се внася светлина.



/

2. Ритуал

Ложа Вашингтон работи на английски език в трите

символични степени по ритуала на Американо-Канадската

Велика Ложа, Обединени Велики Ложи на Германия (ОВЛГ).

Ложата не разпространява ритуала на печатни издания освен в

криптиран текст, съгласно образеца на Американо-Канадската

Велика Ложа.

3. Членство

Член-учредител на Ложа Вашингтон може да бъде всеки Брат

Масон достигнал майсторска степен, който:

членува в регулярно работеща Символична Ложа в

състава на ВЛССПЗБ, ОВЛБ и Велики Ложи в други

Ориенти

владее отлично английски език

4. Приемане на търсещи

Ложа Вашингтон приема търсещи, които отговарят на

изискванията на Основния Закон на ВЛССПЗБ и владеят

английски език. Ложа Вашингтон приема чуждестранни

граждани за свои членове, когато последните са или масони в

регулярно работещи Велики Ложи или в качеството си на

търсещи живеят и/или работят в Ориент България.

s. Устав

Ложа Вашингтон изработва свой Устав съобразен както с

Основния Закон на ВЛССПЗБ, чиито правила се допълват от

съответните такива на Конституцията на Американо

Канадската Велика Ложа. Ложа Вашингтон ползва

стандартната типова документация на Американо-Канадската

Велика Ложа.

6. Сановници

Ложа Вашингтон работи без Сановен Съвет с избираеми и

назначаеми Сановници, които са както следва:

ИЗБИРАЕМИ

Майстор на Ложата/ Worshipful Master
Първи Надзирател/Senior Warden
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Втори Надзирател/ Junior Warden
Секретар/Secretary
Ковчежник/Treasurer

НАЗНАЧАЕМИ

- Старши Дякон/ Senior Deacon
- Младши Дякон/ Junior Deacon
- Маршал/ Marshal
- Проповедник/ Chaplain
- Старши Уредник/ Senior Steward
- Младши Уредник/ Junior Steward
- Старши Майстор на Церемониите/ Senior Master оС the

Ceremonies
- Младши Майстор на Церемониите/ Junior Master оС the

Ceremonies

Всички Сановници на Ложа Вашингтон знаят и изпълняват

ритуала наизуст, без помощта на требници. За сановете

Майстор на Ложа, Първи Надзирател, Втори Надзирател и

Старши Дякон се подбират особено мотивирани Братя

Майстори с отличен английски.

При липса на достатъчен брой подготвени масони сановете

Маршал, както и Старши Майстор на Церемониите и

Младши Майстор на Церемониите се въвеждат през втората

година на работа на Ложата.

7. Работа на Ложата

В рамките на една масонска година Ложа Вашингтон провежда

шест ритуални сбирки (Degree Work) и шест работни сбирки

(ВusiпеssMeeting).
При работа в ритуал масоните работят в официално облекло

(евент. morning coat). При работни среши на Ложата в Храма

Братята работят в обикновен костюм с престилка и знака на

Ложата, но без ръкавици.

Ритуалните работи се предшестват от поне една подготовка

rehearsal.

8. Регалии

В своята работа Ложа Вашингтон ползва регалии по образец

утвърден от Американо-Канадската Велика Ложа и ВЛССПЗБ.
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9. Членски Внос

Членският внос в размер на 600 лв. за една година в Ложа

Вашингтон се заплаща годишно при всяко начало на

календарната година като на Братята-Майстори се издава

членска карта.

10.Характер на Ложата

С оглед на членството на Братя от различни Ориенти, Ложа

Вашингтон допуска при ритуална работа Братя от други Ложи

само със съгласие на Майстора на Ложата или при нареждане на

Великия Майстор.

11.Учредители

Петър Калпакчиев, Николай Станчев, Петър Христов, Младен

Мутафчийски, Александър Чакмаков, Марио Тагарински, Иван

Йорданов, Илия Коев, Александър Марков, Богомил

Александров.

Най - Високоуважаеми Брат Никола,

Имайки предвид твоята мъдрост и в страхопочитание към

твоята личност и длъжност, братски те моля да инсталираме

Ложата Джордж Вашингтон в рамките на тази календарна

година, изхождайки и от подкрепата на Американо - Канадската

Велика Ложа и Великата Ложа на Британските Масони за

ВЛССПЗБ с Велик Майстор проф. д-р Никола Александров.

В Прослава на Великия Архитект на Вселената.

С Братски Поздрав,

Петър Калпакчиев 330
Суверенен Върховен Командир

'"
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ПРОТОКОЛ

на Ложа "Светлина"/ Ориент София

Бр:. Петър Калпакчиев 30

Бр:. Илиян Матеев 3 о

Стражпик Бр:. Сашо Гергов 30

Първи надзирател: Бр:. МИТКО Михайлов 30

Втори надзирател: Бр:.

Ковчежник Бр:. Стефан Фурнаджиев 30

Церемониал майстор: Бр:. Красимир Мартинов 30

от Общо събрание

Секретар Бр:. Цола' Кръстев 30

Оратор Бр:. Стоян Стоянов 30

Майстор на Стол:

2. За Майстор на Стол,Братята избраха Високо VважаеJ\t!ия Брат Илиян Матеев 30

3. За офицери на Съвета на Съновниците бяха 11збрани Братята Майстори _както
'.1ва:

1. Да се събуди Ложа "Светлина" в състава на Великата Ложа на Старите,

ободни и Приети Зидари на България

На 10.12.06 г. в Ориент София достойни мъже с добро име, посветени в тайните

.\ Кралското изкуство, свободно изразиха своята воля и решиха:
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01.07.2008 г. 
Юрисдикция на България 

“Животът е училище, 
Масонството е работа” 

Албърт Пайк 
 
 
 

За Масонството в България 
 

 
 

До Брат Никола Александров, 
 
 
За Великата Конституция от 1786 г.: 
 
Основният закон, по който работят Върховните Съвети по света, е Великата 
Конституция от 1786 година. 
Същата отдавна е преведена и достъпна на български език, а също така е 
публикувана в книгата “Старият и Приет Шотландски Ритуал в България”. 
Върховният Съвет в една страна се създава от 12 Братя Суверенни Генерални 
Инспектори – 33° Степен (Активни Членове). 
Хартата за създаване на един Върховен Съвет не се анулира или отнема. 
Такъв прецедент досега в Масонския свят не съществува и няма да се случи. 
Върховният Съвет се инсталира върху основата на една регулярна и призната 
Велика Ложа. Ако след датата на учредяване на Върховния Съвет тази 
Велика Ложа се разедини или има проблем с признанието си, то от това не 
произтичат последствия за Върховния Съвет. 
Основното е, че към датата на учредяване на Върховния Съвет, Великата 
Ложа е била регулярна и призната. В противен случай, какво би се случило с 
който и да е Върховен Съвет, при многобройните Масонски проблеми на 
Великите Ложи, в която и да е страна. 
Когато една Велика Ложа се разедини на две, не може всяка част от нея да 
иска Върховен Съвет. 
За това Великата Конституция от 1786 г. е категорична – в една страна може 
да работи само един Върховен Съвет. 

15ърJОGСН (ЪGСЩ JJ"
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За ВЛССПЗБ: 
 
Инсталирана е на 20 септември 1997 г. в София, с Декрет Nо 6/1997 на 
Обединените Велики Ложи на Германия. 
 
За ОВЛБ: 
 
Създадена е на 11 февруари 2001 г. в София, с Меморандум. Под името 
ВЛССПЗБ работи до 24 ноември 2004 г., когато се преименува на ОВЛБ. 
 
За Върховният Съвет на България: 
 
Инсталиран е на 07 януари 2001 г. в София, с Харта на Съвета Майка на 
Света.  
 
За ВЛССПЗБ и Върховният Съвет на България: 
 
На 07 януари 2001 г. е подписан Договор за сътрудничество между тези две 
национални и независими Масонски структури.  
 
От написаното до тук става ясно, че в Ориент България, на 07 януари 2001 г. 
съществува и работи само една Велика Ложа – регулярната и призната 
ВЛССПЗБ. 
 
Писмо от 23.06.2008 г. на Н. Александров до П. Балабанов: 
 
Цитираното писмо е получено в Канцеларията на Върховния Съвет, както 
следва: 
 

Подател: 
Grand Lodge AF & AM in Bulgaria 

<gsoffice@freemasonry.bg> 

До: Petar Kalpaktchiev <sc.33@abv.bg> 

Относно: Pismo do GM of UGLB  

Дата: Понеделник, 2008, Юни 23 15:02:46 EEST 

Файлове: (3) Прикрепени файла 

 
 

На  вниманието на Най-Високо Уважаемия Велик Майстор на ОВЛБ 

  

Приложено изпращам писмо до ВМ на ОВЛБ 

Канцелария  
на ВЛССПЗБ 

 

 

 
Оставам с впечатлението, че писмото е адресирано до мен за мнение и 
коментар. За съжаление, ми се отдава възможност писмено да ти отговоря 
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едва днес, 01.07.2008 г., предвид факта, че пътувах в чужбина за участие в 
Годишната Конференция на братски Върховен Съвет. 
Изпълнявам и моето Масонско задължение за отговор и за да те поздравя с 
инсталирането на 50-тата Съюзна Ложа в Севлиево, в състава на ВЛССПЗБ.  
Там, както разбрах, ти си коментирал Върховния Съвет и Върховния 
Командир на Шотландския Ритуал. 
Считам, че изказаното от теб е твое право, но не е в духа на добрия тон, още 
повече, когато става въпрос за Братя. 
Проблемите на ВЛССПЗБ не са нито в Шотландския Ритуал или Върховния 
Съвет, или във “Високите Степени”, или в “Червеното Масонство”. 
Напротив, точно обратното, силата на ВЛССПЗБ е и поради съществуването 
и правилното развитие на Върховния Съвет на България.  
Върховният Съвет винаги е подкрепял и ще подкрепя ВЛССПЗБ (виж всички 
Декларации на Върховния Съвет, приети единодушно на нашите редовни 
Годишни Национални Конференции).  
Проблемите на ВЛССПЗБ ти много добре знаеш и, въпреки това, Върховният 
Съвет никога не си е позволил да ти ги натяква или да ги използва, за да 
оправдава положението си.  
Но след като споменах за проблемите, нека да заявим, че те са във ВЛССПЗБ, 
на която аз имам честта да бъда член и моят подпис да стои под нейната 
Конституция, заедно с подписите на още десетина Братя. 
След 24 ноември 2000 г., когато разединението стана факт, до 2008 година, 
ВЛССПЗБ няма официално становище за случващото се. Приети са много 
нови Братя, които непрекъснато задават въпроса кой е виновен, как се случи, 
какво стана и т.н. 
ВЛССПЗБ дължи на Братята своята писмена оценка за случилото се с имена, 
факти и събития. 
Като член на ВЛССПЗБ си позволявам да те попитам: 
• Защо твоите предшественици от 2000 до 2005 г. не посетиха и не взеха 
участие в Националната Конференция на Великите Майстори на Северна 
Америка и Канада? 
• Защо твоите предшественици не посетиха нито веднъж Англия – 
Великата Ложа Майка? 
• Защо твоите предшественици нито веднъж не посетиха Германия – 
нашата Велика Ложа Майка – ОВЛГ? 
• Защо ВЛССПЗБ остави Борислав Сарандев да се разхожда сам и 
необезпокояван от вас в Европа, Латинска Америка и Австралия? 
• Защо твоят предшественик Петър Горновски и Спас Спасков напуснаха 
ВЛССПЗБ на 24 ноември 2000 г. и ги приехте обратно 4 месеца по-късно? 
• Защо твоят предшественик Петър Горновски, от 18 януари 2003 г. до 
подаването на оставката си, водеше без санкция и мандат, тайни преговори 
със Сарандев, зад гърба на Великите Сановници и Майстори на Стол на 
ВЛССПЗБ (виж доклада на Брат Румен Ралчев)? 
• Защо приетите обратно Горновски и Спас Спасков, след три години – 
на 14 юни 2003 г., повлияха на част от 5 Ложи на ВЛССПЗБ да се 
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“регуляризират” в ОВЛБ. Случайно ли се върнаха или изпълняваха задача на 
Сарандев? 
• Защо Старият Велик Секретар Александър Витанов, номиниран от 90% 
от Ложите на същата длъжност за трети път, за събранието на 26 март 2003 г., 
в същото това време е подал молба за помилване от ОВЛБ (виж протокол от 
06 март 2003 г. от закрито заседание на ВЛССПЗБ – Б. Сарандев). Бил ли е 
лоялен към ВЛССПЗБ през всичките тези три години? 
• Защо откакто си Велик Майстор нито веднъж не си свикал заседание на 
Съвета на Великите Сановници? 
• Съгласно Конституцията на ВЛССПЗБ, решенията за инсталиране на 
нови ложи се обсъждат и гласуват от Съвета на Великите Сановници. Защо 
това не се прави, а напротив – гласуването се извършва от Майсторите на 
Стол? 
• Съгласно Конституцията на ВЛССПЗБ, Ритуал по инсталация на нова 
Ложа или Ритуал на ВЛССПЗБ се провежда при задължителното присъствие 
на седем братя – Велики Сановници. Това изискване спазва ли се? 

 
За Обединението:  
 
За периода месец февруари – юни 2008 г., т.е. в рамките на 4 месеца, 
позицията на ВЛССПЗБ бе:  
• Конвент и Магна Харта 
• Взаимно признаване 
• Побратимяване 
• Закриване на ВЛССПЗБ – връщане на Патента 
С твое разрешение те питам – има ли ВЛССПЗБ позиция по кардиналния 
въпрос за обединение на Свободното Зидарство в България? 
 
За съвместната Комисия на ВЛССПЗБ и Върховния Съвет за 
изграждане на Масонски храм в София: 
 
С теб определихме Брат Володя Лозанов за председател на Комисията, от 
името на двете Масонски организации. Комисията проведе 4 работни 
заседания, направи два огледа. Ти проведе Общо събрание на Майсторите на 
Стол в Люлин, на което бях поканен и взех участие. 
Накрая, какво се случи? Договорихме се двамата, в качеството си на Велик 
Майстор и Върховен Командир, да поискаме и проведем среща с кмета на 
София, за да връчим писмено, на наши официални бланки, искането си за 
отреждане на терен. Това не бе направено. Ти предпочете да внесеш 
документи от името на неизвестно на мен ЕТ, искането на ВЛССПЗБ за 
терен. Дори не бях и уведомен от теб, за това твое действие. 
 
За кореспонденцията на ОВЛБ: 
 
Кой и как ти изпраща повече от две години цялата писмена кореспонденция 
на канцеларията на ОВЛБ? 
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Помага ли ти канцеларията на Върховния Съвет в твоята ежедневна 
високоотговорна работа? 
 
За офиса на ВЛССПЗБ: 
 
Какво стана със секретарката Милена на ВЛССПЗБ? Кое те принуди да я 
уволниш? Дадената от теб формулировка бе, че ти си я освободил от работа, 
поради това, че на предишната секретарка Петя й изтича отпуска по 
майчинство и тя се завръща на работа.  
Кой трябва да уведоми Братята, че Милена, срещу месечно възнаграждение е 
предавала кореспондецията на ВЛССПЗБ на ОВЛБ? А ние се чудим, защо 
всеки наш чуждестранен приятел има проблеми в своя Ориент със своята 
Велика Ложа. 

 
За Ложа “Слънце”:  
 
На три Общи Събрания на ОВЛБ, основният мотив за “регуляризирането” им 
е, че същите в продължение на близо 2 години и половина не са участвали в 
ритуал на ВЛССПЗБ. Ти получи от няколко Братя предупреждения за 
техните намерения, които за съжаление станаха факт на 12 юни 2008 г. 
Предупреждаваха те и Иван Андреев, и Юлий Москов, и пловдивските Братя 
за разговорите си с Румен Найденов – М.С. на “Дъгата на Пловдив” – който 
ги “регуляризира”. 
 
В страхопочитание към твоята длъжност на Велик Майстор, бих те приканил 
за стриктно съблюдаване на договора за сътрудничество между ВЛССПЗБ и 
Върховния Съвет. 
Ти не изпълни чл. 7 от нашия договор: “Да се вземат мерки за подходящо 
разследване и последствия, съобразно респективните правила и статути”. 
На 26 ноември 2004 г. в Пловдив, Върховният Съвет единодушно изключи 
Димитър Недков от Шотландския Ритуал за финансови злоупотреби. Ако 
ВЛССПЗБ и ти, като Велик Майстор, бяхте реагирали съобразно нашия 
договор, Недков нямаше да е Майстор на Стол на Ложа “Слънце” и сега 
Ложа “Слънце” нямаше да е в ОВЛБ. 
Старият Велик Майстор Румен Ралчев, със свои Декрети, незабавно приспа 
напусналите през 2003 г. Ложи. Защо ти не издаде Декрет за приспиване на 
Ложа “Слънце”. 
 
За Ложа “Бенджамин Франклин”:  
 
Една открадната идея за създаване на Ложа, работеща на английски език 
(виж писмо от 03.11.2006 г. на П. Калпакчиев до Н. Александров).  
Кой е Майстор на Стол на тази Ложа? За да стане редовен член на ВЛССПЗБ, 
има ли официално подадена от него молба за афелация или афелиране? В коя 
Ложа е подадена молбата? Преди да бъде афелиран, топкуван ли е на Ритуал. 
Има ли Офицер/и на тази Ложа, който е Велик Сановник? Конституцията на 
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ВЛССПЗБ позволява ли на Велик Сановник или Майстор на Стол да бъдат 
избирани за Офицери на Ложа, какъвто е случая в “Бенджамин Франклин”? 
 
За международната дейност на ВЛССПЗБ: 
 
През 2006 г., заедно с теб и Братята Петър Христов и Атанас Фурнаджиев, 
бяхме приети в Берлин и разговаряхме с ВМ Клаус Хорнефер в неговия 
кабинет в сградата на Обединените Велики Ложи на Германия. 
Кой организира срещата?  
Кой и как помагаше при първите две пътувания за САЩ?  
Преди това, кой организира една среща в Европа? 
Кой направи филмите и напечата визитните ви картички? 
Кой разпращаше по всички точки на света, чрез UPS, материалите на 
ВЛССПЗБ? 
Кой се срещна в Берлин и разговаря в продължение на два часа с всички 
членове на Сената на ОВЛГ? Когато ти бе докладвано, какво последва от 
твоя страна? 
Как и къде ти се запозна с Къртис Ланкастър и много други въпроси могат да 
бъдат зададени. 
След посещението в Бразилия, написа ли писма, с които да искаш признания? 
След направените от наш Брат 13 посещения в Лондон, написа ли писмо за 
признание до Обединената Велика Ложа на Англия? 
Написа ли писмо за признание до Великия Майстор на Португалия? 
 
За трите пътувания до САЩ за Националната Конференция на Великите 
Майстори на Северна Америка и Канада: 
 
При първото пътуване до САЩ, кой ходи да си търси мерник за пистолета, а 
друг да си купува маскировъчно облекло за лов? Въпросът не е заядлив, нито 
профански, въпросът се състои в това, защо това нещо става по време на 
заседание на Конференцията. 
При второто пътуване вярно ли е, че делегацията на ВЛССПЗБ е приела 
условията за “регуляризация”? Това го твърди единият медиатор – Робърт 
Хаят, не само в мое присъствие. 
 
Пътуване до Вашингтон, САЩ, за Световната Конференция на 
Великите Ложи: 
 
Допълнителен доклад от месец юни 2008 г. В доклада не пише за срещи с 
представители на ВЛССПЗБ, не е упоменато, че с теб обстойно е обсъден 
доклада на медиаторите, както пише същото за Пенков и Колев. Те са се 
срещали с медиаторите и с част от членовете на Комисията (пише го в 
доклада). За теб не пише, че си се срещал с медиаторите и членовете на 
Комисията.  
Въобще, вие знаете ли, че има доклад на медиаторите, или го научихте от 
допълнителния доклад? Склонен съм да мисля, че е така, тъй като доклада бе 
публикуван на 02 юни на сайта на Комисията по Информация за Признания, 
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а ти на 31 май в Хасково пред двеста Братя направи оптимистичен градеж в 
розова светлина за стореното от теб вьв Вашингтон.  
Твърдите, че Томас Джаксън на първата среща бил негативно настроен, а 
след това, едва ли не, минал на наша страна. За справка, виж протокола от 03 
юни 2008 г. от заседанието на Великите Сановници на ОВЛБ. Томас Джаксън 
се награждава с почетния Златен Знак на ОВЛБ за високи заслуги. 

 
За “ екскурзията” до Велико Търново: 
 
По твоя воля, 380 Братя Масони, в един делничен ден вечерта, се явихме в 
Гранд Хотел Велико Търново за среща с Рюдигер Темплин – ОВЛГ (виж твое 
писмо Изх. № 297/ 13.11.2007 г.). Ние всички агитирахме Братята да се явят 
под строй на уреченото място. Германецът не пожела да се види с нас, 
въпреки, че ти и Батанов ни информирахте, че той идва да се запознае с 
Ложите и техните членове и да види нашите требници. 70% от тези 380 Братя 
не присъстваха на Ритуал по случай 10-годишния юбилей на ВЛССПЗБ. Но 
сега те присъстваха в качеството си на дисциплинирани и горди български 
Масони, с които вие се подиграхте. 
  
За твоя “адютант” Батанов: 
 
Той те придружава на два пъти в САЩ и един път в Сърбия. Това е твое 
лично решение, което аз уважавам. Сам се хвали, че през месец февруари 
2008 г., пред Комисията ти си казал две – три встъпителни изречения и, че 
след това той взел думата и им дръпнал една 45 минутна реч. Не е ли малко 
странно, за човек, който току-що е влязъл в редовете на ВЛССПЗБ и не 
познава фактите и детайлите. След като ти не владееш английски език, как 
разбра какво е приказвал. Същото важи и за Белград, където разговора се 
води на немски език. За Вашингтон резултата от говоренето на “адютанта” ти 
е ясен. 
По твое твърдение, той е автора на писмото ти до Балабанов. Ти твърдиш, че 
съдържанието на същото това писмо ти е подсказано от Темплин в Белград и 
от Клаус Кот в Италия. 
Какво се получава на практика? Батанов, който има немско гражданство, тъй 
като се е отказал от българското си гражданство, прокарва немското влияние 
в една национална и патриотична българска Велика Ложа. 
Преди две години ти заяви пред Братята защо подкрепяш Калпакчиев – 
защото той не заложи нито на германската, нито на американската, а на 
българската кауза. 
 
Брат Никола, 
 
За мен има един принципен Масонски факт – писмото е подписано 
еднолично от моят Велик Майстор и е поставен печата на ВЛССПЗБ.  
То не е обсъдено и гласувано от Общо Събрание на Майсторите на Стол, и не 
ти е гласуван мандат за съдържанието на писмото.  
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Ти се задължаваш да върнеш Патента на ВЛССПЗБ на Ложата Майка и ще се 
обърнеш към ОВЛБ за внасяне на Светлина. ОВЛБ щели да върнат 
Меморандума.  
Къде е Масонската логика и право. Една Велика Ложа, която притежава 
Патент и Светлина да се отказва от тях.  
Не е ли по-логично и правилно ОВЛБ да върне Меморандума.  
 
Въобще, не ти ли се струва, че авторите на правилата за “регуляризация” и 
твоето писмо до Балабанов, са едни и същи. В същината си си приличат по 
небивалицата и неяснотата на изказваните Масонски позиции. 
 
Твърденията ти, че докато си Велик Майстор няма да денонсираш договора 
между ВЛССПЗБ и Върховния Съвет и, че подписването от твоя страна на 
писмото било и начин за “спасяването” на Върховния Съвет, са безпочвени 
(виж договора – чл. 8 – “Валидността на настоящият договор е неограничена 
по силата на положените подписи и тяхната необратимост. Принципни 
изменения не се допускат”). 
 
Върховният Съвет на България не се нуждае от “спасяване” (виж  първа 
страница на писмото). 
 
Разчитам на твоята Масонска и житейска мъдрост, да не запишеш името си 
като Великият Майстор, който е закрил оригиналната Велика Ложа – 
ВЛССПЗБ.  
 
 
 
Петър Калпакчиев, 33° 
Суверенен Върховен Командир 
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17 юли 2008 г. 
Юрисдикция на България 
 
До 
Брат Никола Александров 
 
 
В моето писмо от 01.07.2008 г. до теб, повдигнах редица въпроси за 
Масонството в България. За мое съжаление не получих твоя обратен отговор. 
Правото на Великият Майстор е да реши дали да отговори. Но също така 
Канона повелява, когато един Брат запита, да му бъде отговорено.  
Ти залагаш на говоренето в отсъствието на питащия Брат, така, както си го 
направил в Севлиево и Балчик и както вече ти писах, това не е в добрия тон.  
Твоята еднолична позиция, която изрази в писмото си до Балабанов от ОВЛБ 
е не само смущаваща и капитулантска за ВЛССПЗБ, но и не издържа на 
проверката на времето на истиността на изказаните от теб факти.  
Какво имам предвид? Ти твърдиш, че съдържанието на твоето писмо до 
Балабанов ти е подсказано от германците в Белград (Рюдигер Темплин) и от 
Клаус Кот, с когото си се видял в Италия, както каза по телефона на Атанас 
Фурнаджиев при кацането си на Аерогара София. Ако това е така, защо не ни 
представиш в писмена форма тяхното предложение или “подсказване”.  
Ти не си в състояние да представиш официален документ от германците, 
поради единствената причина, че те нямат официално решение (Сената на 
ОВЛГ не е заседавал) от което следва, че те нямат и предложение за 
България.  
Що се касае до Клаус Кот, той не е бил в Италия и от този факт сам 
разбираш, че не сте се видели там. Твоето пътуване в Италия не е свързано с 
ВЛССПЗБ и ти това много добре го знаеш.  
Твоето твърдение за тристранно споразумение между ВЛССПЗБ, ОВЛБ и 
германците също е нелепо и нелогично. Поради един единствен факт, че 
трета страна няма (ОВЛБ), а както разбираш втората е хипотетична (виж по-
горе).  
ОВЛБ е в тримесечна Масонска лятна ваканция. След това стартират 
предизборната кампания за събранието на 24 ноември 2008 г. При тях темата 
обединение не е на дневен ред, което е видно от всичките им официални 
документи, които редовно получаваш от нас и предполагам, че четеш. Те си 
свършиха работата за догодина, февруари 2009 г. в САЩ – прибраха една 
Ложа под носа ти. Има с какво да се хвалят там, ти им даде силен коз. В 
ОВЛБ има десетина кандидати за Велик Майстор, има силно брожение срещу 
“регуляризирането” на пловдивската Ложа. Има група от 22-ма начело с 
Янко Бонев, които желаят да напуснат ОВЛБ и да направят Марк масонство.  



 2

Логиката е да се изчака избора на нов Велик Майстор в ОВЛБ, с когото да се 
започнат на чисто разговори за обединение. Надеждата е той да е 
консенсусна фигура.  
Твоето твърдение, че в началото на септември 2008 г. изтичат шестте месеца 
от февруарския доклад на Комисията на САЩ и затова трябва да се бърза е 
безпочвено. И ти това го знаеш много добре. Поради простата причина, че 
има Допълнителен доклад от месец юни 2008 г., в който не се говори за шест 
месеца. Още повече, че германското Масонство е изключително влиятелно и 
няма да се съобразява в действията си със срокове поставени от други.  
Напоследък в печатните и електронни медии – списание Тема, вестник Шоу, 
сайтовете afera.bg и blitz.bg се публикуваха негативни материали за 
ВЛССПЗБ. Това се случи в рамките на една работна седмица, което говори за 
планираност и дистанционно командаване от едно място. Това не те ли 
притеснява? Какво направи ти?  
Точно в този най-неподходящ момент излезе интервю с теб в брой 183/20 
576/ на вестник Труд. Отзвука от него се възприе не като изказване на 
експерт, а като ПР акция за евентуална бъдеща политическа кариера. 
Политика и Масонство са две несъвместими неща, а още по-малко един 
Велик Майстор следва да си позволява политически действия. Стигна се до 
там, нашия Брат Николай Цонев – министър на отбраната на Република 
България да те нарече “враг на армията”. Ти не се спря, взе участие на 
13.07.2008 г. и в седмичното политическо обзорно предаване на Дарик Радио. 
Какви са последиците? Дава се възможност за инсинуации (такива има вече в 
определени кръгове). Ти атакуваш Министерство на отбраната, респективно 
Правителството. Сега остава да чакаме обвинения и атаки срещу ВЛССПЗБ и 
Масоните заради поведението на Великия Майстор Александров.  
Брат Вили Жечев, Първомайсторът ми в Ложа “Черноморски приятели”, 
Варна при моя прием ми каза, че в Масонството всеки е свободен човек, 
изразява свободно своето мнение – открито, ясно и честно. Това и ще 
направя.  
 

Мотиви за прекратяване на мандата на  
Великия Майстор 

 
 

Великият Майстор Александров увеличи от 12 на 49 броя на Съюзните Ложи 
за периода от 2004  до 2008 година. 
Укрепи Братската Верига в състава на ВЛССПЗБ. 
Днес, изказвайки нашата Братска благодарност и висока почит към неговия 
Масонски градеж, си задаваме въпроса за бъдещето на Масонството в 
България. То е неразривно свързано с ВЛССПЗБ.  
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Последните месеци се характеризират с изключителна динамика, както във 
вътрешен, така и в международен план, което налага гласуване на доверие на 
нов екип, който да възвърне международното признание на ВЛССПЗБ. 
Необходима е нова управленска политика и екип, който да я изпълнява. 
Великият Майстор не съумя да създаде работещ Съвет на Великите 
Сановници. Той не ги събра нито един път на работна среща, не им постави 
конкретни задачи, поради което не би могъл да изисква от тях. 
С една дума, Съвета на Великите Сановници е обезсмислен като ръководно 
тяло на ВЛССПЗБ, както е по Конституция, и по същество не работи. 
Ако е вярно твърдението, че броя на членовете на ВЛССПЗБ е 1500 – 1740 
Братя, е необходимо да се назначи администрация  от платени служители към 
ВЛССПЗБ. Това не бе сторено. 
Великите Сановници, а и Майсторите на Стол не знаят къде се намира офиса 
на ВЛССПЗБ, а да не говорим за Братята Масони. Понастоящем, функциите 
на секретарка се изпълняват от медицинска сестра.  
Великият Майстор не направи нищо за промяна и изменение на Основния 
Закон на ВЛССПЗБ, въпреки, че през целия период се говореше за такава и 
днешните обстоятелства го налагат. 
В международен план се изолира Великия Секретар Брат Ангел Тянков от 
участие в разговорите и посещения в други Ориенти. 
Информациите след всяко международно пътуване са противоречиви и 
впоследствие оборвани от международни Масонски документи. 
Реално погледнато, за три години беше направено много в разговорите с 
Братята от САЩ, но по същество резултата към днешна дата е нулев.  
С публикуването на допълнителния доклад от м. юни 2008 г. на Комисията 
по Информация за Признания на Северна Америка се връщаме на изходна 
позиция. Там, където бяхме през февруари 2006 година. 
По необясними причини от разговорите с Америка бяха извадени Братята 
Чакмаков, Тянков и Свилен Спасов, които имаха гласуван мандат от Общото 
събрание на Майсторите на Стол на ВЛССПЗБ.   
Великият Майстор се задоволи само с едно посещение в Германия, а също 
така прецени, че не трябва да се разговаря с други европейски Велики Ложи. 
Независимо от голямата толерантност и респект към работата на Великия 
Майстор, той не прояви взискателност към Масонската дисциплина – 
ритуална, организационна и финансова. 
Чашата на търпението преля с преминаването на Ложа “Слънце” на 12 юни 
2008 г. към ОВЛБ, въпреки, че от 2,5 г. много Братя предупреждаваха Брат 
Александров за непрекъснатите опити на Ложата за напускане на ВЛССПЗБ. 
Той допусна Ложа “Слънце” да се капсулова и да прояви тотално неуважение 
към него самия и ВЛССПЗБ, когато Братята от тази Ложа не присъстваха на 
инсталацията на двете пловдивски Ложи. 
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На 23 юни 2008 г. Великият Майстор Александров закри и най – висшия 
форум на ВЛССПЗБ – Общото Събрание на Майсторите на Стол.  
Доказателство за това е подписаното и подпечатано от него писмо до ОВЛБ, 
в което той еднолично твърди, че ВЛССПЗБ е готова да върне своя Патент и 
да поиска Братята от ОВЛБ да внесат Светлина на ВЛССПЗБ. 
 
Изказвайки големите си благодарности към Великия Майстор за направеното 
до момента се налага извода, като мъдър човек, Брат Никола сам да излезе с 
писмено волеизявление за оттеглянето си от длъжността Велик Майстор на 
ВЛССПЗБ. Така ще се даде възможност времето до 24 юни 2009 година да не 
е загубено и следващото Масонско ръководство да навакса пропиляното. 
Функциите на Велик Майстор да се изпълняват от Заместник Великият 
Майстор Брат Стефан Щърбанов, който да свика:  
 
 

Извънредно Годишно Отчетно – Изборно Събрание на 
ВЛССПЗБ 

 
20 септември (събота) 2008 г., Велико Търново 

 
 

Дневен Ред: 
 

1. Отчет на Великият Майстор за изминалия период. 
2. Финансов отчет на Великия Ковчежник. 
3. Приемане на оставката (освобождаване) на Великия Майстор. 
4. Избор на Велик Майстор. 
5. Избор на Велики Сановници. 
6. Избор на Председатели на Велики Комисии на ВЛССПЗБ. 
7. Приемане на програма за работа на ВЛССПЗБ за периода 2008 – 

2011 година. 
8. Насрочване на дата за Велик Общ Събор за промяна на Основния 
Закон на ВЛССПЗБ. 

9. Обсъждане и гласуване на Декларация – “Съвременното 
Масонство в България”. 

10. Приемане на решение за строителство на Масонски храм на 
ВЛССПЗБ в София. 

11. Приемане на процедура за Афелация на Братя от ОВЛБ в 
единствената Регулярна и Призната Велика Ложа в България – 
ВЛССПЗБ. 
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На 20 септември 1997 г. бе инсталирана Оригиналната Велика Ложа на 
България – Великата Ложа на Старите Свободни и Приети в България. 
На 20 септември 2008 г. ВЛССПЗБ има шанса да продължи работа по нов 
път, с ново Масонско ръководство и политика. 
 
 
С Поздрав, 
 
 
Петър Калпакчиев, 3° - регулярен и признат Майстор Масон  
Стар Майстор на Стол на Ложи 
“ Заря”, “ Светлина” и “Сговор” 
Стар Велик Секретар на ВЛССПЗБ 
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Мотиви за прекратяване на мандата на  
Великия Майстор 

 
 

Великият Майстор Александров увеличи от 12 на 49 броя на 

Съюзните Ложи за периода от 2004  до 2008 година. 

Укрепи Братската Верига в състава на ВЛССПЗБ. 

В международен план води активна политика за авторитета на 

ВЛССПЗБ.  

Днес, изказвайки нашата Братска благодарност и висока почит 

към неговия Масонски градеж, си задаваме въпроса за бъдещето 

на Масонството в България. То е неразривно свързано с 

ВЛССПЗБ.  

Последните месеци се характеризират с изключителна динамика, 

както във вътрешен, така и в международен план, което налага 

гласуване на доверие на нов екип, който да възвърне 

международното признание на ВЛССПЗБ. 

Необходима е нова управленска политика и екип, който да я 

изпълнява. 

Великият Майстор не съумя да създаде работещ Съвет на 

Великите Сановници. Той не ги събра нито един път на работна 

среща, не им постави конкретни задачи, поради което не би 
могъл да изисква от тях. 

С една дума, Съвета на Великите Сановници е обезсмислен като 

ръководно тяло на ВЛССПЗБ, както е по Конституция, и по 

същество не работи. 

Ако е вярно твърдението, че броя на членовете на ВЛССПЗБ е 
1500 – 1740 Братя, е необходимо да се назначи администрация  

от платени служители към ВЛССПЗБ. Това не бе сторено. 

Великите Сановници, а и Майсторите на Стол не знаят къде се 

намира офиса на ВЛССПЗБ, а да не говорим за Братята Масони. 

Понастоящем, функциите се изпълняват от медицинска сестра.  

Великият Майстор не направи нищо за промяна и изменение на 

Основния Закон на ВЛССПЗБ, въпреки, че през целия период се 

говореше за такава и днешните обстоятелства го налагат. 

В международен план се изолира Великия Секретар Брат Ангел 
Тянков от участие в разговорите и посещения в други Ориенти. 

Информациите след всяко международно пътуване са 

противоречиви и впоследствие оборвани от международни 

Масонски документи. 
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Реално погледнато, за три години беше направено много в 

разговорите с Братята от САЩ, но по същество резултата към 

днешна дата е нулев.  

С публикуването на допълнителния доклад от м. юни 2008 г. на 

Комисията по Информация за Признания на Северна Америка се 

връщаме на изходна позиция. Там, където бяхме през февруари 

2006 година. 

По необясними причини от разговорите с Америка бяха извадени 

Братята Чакмаков, Тянков и Свилен Спасов, които имаха 

гласуван мандат от Общото събрание на Майсторите на Стол на 

ВЛССПЗБ.   

Великият Майстор се задоволи само с едно посещение в 

Германия, а също така прецени, че не трябва да се разговаря с 

други европейски Велики Ложи. 

Независимо от голямата толерантност и респект към работата на 

Великия Майстор, той не прояви взискателност към Масонската 

дисциплина – ритуална, организационна и финансова. 

Чашата на търпение преля с преминаването на Ложа “Слънце” на 

12 юни 2008 г. към ОВЛБ, въпреки, че от 2,5 г. много Братя 

предупреждаваха Брат Александров за непрекъснатите опити на 

Ложата за напускане на ВЛССПЗБ. 

Той допусна Ложа “Слънце” да се капсулова и да прояви тотално 
неуважение към него самия и ВЛССПЗБ, когато Братята от тази 

Ложа не присъстваха на инсталацията на двете пловдивски 

Ложи. 

На 23 юни 2008 г. Великият Майстор Александров закри и най – 

висшия форум на ВЛССПЗБ – Общото Събрание на Майсторите 
на Стол.  

Доказателство за това е подписаното и подпечатано от него 

писмо до ОВЛБ, в което той еднолично твърди, че ВЛССПЗБ е 

готова да върне своя Патент и да поиска Братята от ОВЛБ да 

внесат Светлина на ВЛССПЗБ. 

 

Изказвайки големите си благодарности към Великия Майстор за 

направеното до момента се налага извода, като мъдър човек, 

Брат Никола сам да излезе с писмено волеизявление за 
оттеглянето си от длъжността Велик Майстор на ВЛССПЗБ. Така 

ще се даде възможност времето до 24 юни 2009 година да не е 

загубено и следващото Масонско ръководство да навакса 

пропиляното.  



 

Декларация 
 
 
 
 

Аз, долуподписаният Брат............................................................, 

 

Майстор на Стол на Ложа............................................,Пат. No....., 
 

Ориент.........................., ВЛССПЗБ, декларирам: 

 

Приемам и собственоръчно се подписвам в знак на съгласие с 

изложените мотиви за предсрочно прекратяване на мандата на 
Великия Майстор Брат Никола Александров. 

 

До Редовното Отчетно – Изборно Събрание през март 2009 г. 

функциите на Велик Майстор да се изпълняват от Заместник 
Великият Майстор Брат Стефан Щърбанов. 

 

 

В Прослава на Великия Архитект на Вселената. 
 
 

 
С Братска почит и уважение, 
 
 
Майстор на Стол: 
 
                           /Брат                                         / 
 

 
 
Дата...................... 
 
Ориент.................           



ДО  
БРАТЯТА 
 
1. На които им е омръзнало от Интернет кореспонденцията 
2. Които не са се определили 
3. Които са приели неутрална позиция 
4. Които чакат да видят какво ще стане на Събранието, за да се определят 
5. Които са останали в Тъмната Стая 
6. Които са “верни и лоялни” Ложи (израз на Майстора на Стол на Ложа 
“Тримонциум”) 
7. Които са членове на ОВЛБ 
8. Които имат позиция 
 
 
Братя Зидари, 
 
 
ДИЛЕМА     
 
На 10 декеври 2011 дилемата е: 
 
Инатът на един на всяка цена да запази длъжността си срещу единството на 
ВЛССПЗБ. 
Инатът на един да се спаси от финансов колапс срещу фалита на ВЛССПЗБ 
 
 
Повтаря ли се историята... 
 
На 24 ноември 2000 г. ВЛССПЗБ се раздели на две: една голяма група (Иван 
Ставрев) и една малка група (Б. Сарандев). През ноември 2011-та ВЛССПЗБ 
отново е разделена - на една голяма група и на една малка (Лозанов и “Хърсев и 
Ко.”). Преди 24 ноември 2000 г. Иван Ставрев прекрати правомощията на МС на 
Ложа “Дунавска Звезда” и загуби избора от Б.Сарандев. Сега Лозанов прекрати 
правомощията на двама МС и ще загуби.  
 
Историята трябва да се познава с нейните факти и събития, за да може да се 
извлекат поуки и да не се повтарят грешките и беззаконието на един Велик 
Майстор, както и да се казва той. 
 
 
Завещанието на Иван Ставрев 
 
През мандата си, Иван Ставрев получи признания от осем Велики Ложи на САЩ. 
Бр. Румен Ралчев спаси и съхрани признанието за ВЛССПЗБ от Националната 
Конференция на Великите Майстори на САЩ. Никола Александров шест пъти 
посети Америка и  постави една добра основа за възстановяване на признанието. 



Дойде Лозанов и ходи на няколко пъти до САЩ от които само два пъти по 
Масонски дела. Резултатът е нула и след всяко пътуване обещанията и 
фантазиите ставаха по-големи, а информацията до Братята - по-оскъдна и по-
неясна. Днес отново той заблуждава, че нещо ще се случи през февруари 2012. 
Може би дотогава той ще трябва да отчете пред ВЛССПЗБ как се развива 
бизнесът му в Аризона и Невада, където посещава големия ВЕЦ “Едгар Хувър” и 
ветрогенераторни паркове. Ще информира Братята за второто направление на 
личен интерес с Джордж Сегет, който е Стар Майстор на Стол и сегашен 
Председател на Борда на “Джордж Вашингтон Мемориал”. Може би ще ни каже в 
коя Масонска Ложа членува г-жа Катлин Кенеди, управляваща NGO - US Agency за 
разпределяне на хуманитарна помощ по света. Дали тази госпожа ще назначи 
дъщерята на Лозанов за представител на тази организация за България в София? 
От лова на бизони не се интересуваме. 
 
 
Разходката из Ориент България 
 
Лозанов се постара пред Чираци и Калфи злобно да оплюе всеки, който е на 
различно мнение от неговото и както казва Брат Пламен Матеев - “Прости му 
Господи - той не знае какво прави...” По-важното е, че много Ложи отказаха да се 
срещнат и разговарят с него, а за болшинството от Ложите не помисли да иска 
среща (предвид на това, че той много държи на “единството”).  
 
 
Лозанов и ОВЛБ 
 
Договорката му с Вазов увисна във въздуха. 
 
 
За Дом Яворов 
 
Лозанов заяви в Пловдив, че който търси информация за Аферата “Дом Яворов” 
може да надникне в багажника на колата му, да отиде при Ганчев във Варна или 
да му преведе по банков път 100 лева за разпечатване на документацията. 
Реалността говори сама за себе си - от 10 юни 2009 до днес движение по сградата 
и Дом Яворов няма. Има само инкасиране на около 500 000 лева финансови 
средства под формата на лихви. Както казва един Стар Майстор на Стол от 
Пловдив - “Володя Лозанов е много добър Велик Майстор.”  
 
Очевидно е така и ние трябва да приемем и да се съгласим с това твърдение - с 
хонорара на г-жа Петранка Лозанова (233 000 лв) плюс лихви (около 500 000 лв), 
равно общо на 700 000 лв, събрани от всички Братя, за период от близо две 
години, това е един прекрасен финансов приход.  
 
Нека да завършим с думите на един Велик Секретар - “Предлагам ти чиста схема, 
а сега остава да намерим кой да плати сметката.” 
В прослава на Великия Архитект на Вселената! 



Обични Братя, 

Обръщаме се към всички вас с чувството на отговорност за предстоящите събития, които 

ще произтекат от ИВОС във Велико Търново, насрочено за 10.12.2011 г. От 

кореспонденцията на ВЛ, която наблюдаваме през последните няколко седмици вече 

ясно се очертава факта, че фактическата обстановка около придобиването на Дом 

Яворов е осеяна с „подводни камъни и бомби със закъснител". Само преди дни се 

установи по безспорен начин, че в сделката по придобиването на имота е участвало като 

консултант лице с фамилията на Великия майстор Володя Лозанов срещу „скромното" 

възнаграждение от 233 000 лв. Отказът на ВМ да изпълни Решението на ОС в гр. 

Пловдив, проведено на 17.09.2011 г., да предостави правен, технически и финансов 

анализ на проекта Дом Яворов показва, че има нещо, което не следва да се показва на 

Братята и очевидно това е причината, поради която никой от нас не е наясно какво точно 

се случва по този казус. Ясно е също така, че ВМ ще упорства докрай да запази поста си, 

защото противното означава, че всички манипулации около проекта ще станат 

достояние на Братството и истината ще излезе наяве. Дори с риск да разедини ВЛ, Брат 

Володя Лозанов не желае да постъпи по масонски и да се оттегли с чест и без разруха. 

С оглед да запазим целостта на Братската верига, да не допуснем профански скандали и 

да не позволим духът на отмъщението да влезе в нашия духовен Храм, предлагаме: 

1. Да гласуваме освобождаването на Брат Володя Лозанов от поста му на Велик 

майстор без повече прения и изнасяне на унизителни факти от досегашната му 

дейност. За Велик майстор на негово място предлагаме да бъде избран Брат 

Банко Банков, който е известен със своята толерантност, дипломатичност, 

безупречна масонска и житейска биография. Вярваме, че в това време на 

конфликти и противопоставяне, неговият опит и масонски качества ще позволят 

да съхраним Братската верига и отношения в нашата Велика Ложа. 

2. Вероятно е, след оставка или отрицателния вот на Великия майстор,съгласно 

изявлението на Брат Емил Хърсев, оставки  да подадат както той, така и други 

Братя - Велики сановници, като се надяваме, че не всички те ще се отдръпнат от 

ВЛ, така че да може да се запази принципа на приемствеността . Ето защо си 

позволихме да говорим с Братя, които биха могли да поемат овакантените 

постове и с цялата си отговорност и доказани масонски добродетели да помогнат 

в трудната ситуация по възстановяване на авторитета на ВЛ и Братската 

хармония сред нас. Смятаме, че напълно подходящи за такава мисия и способни 

за точна и резултатна работа в полза на Братството, могат и са съгласни да 

поемат ангажименти Братя като Пламен Матеев, Борис Михайлов, Венелин 

Жечев, Илко Семерджиев, разбира се и други, които всяка от Съюзните ложи би 

могла да предложи. 

3. Да натоварим новоизбраните Братя с една задължителна задача, а именно: „да 

съхранят Братската верига и да работят стриктно спазвайки масонската 

толерантност", включително и към всички поддръжници на Брат Володя Лозанов, 

защото ние градим „Храмът на хуманността" и това трябва да пребъде! 

И нека Светлината ни води към Истината! 



1. Банко Банков – Велик Майстор 

2. Венелин Жечев – Заместник Велик Майстор 

3. Атанас Фурнаджиев – Заместник Велик Майстор 

4. Димитър Бичев – Велик Първи Надзирател 

5. Иван Андреев – Велик Втори Надзирател 

6. Илко Семерджиев – Велик Оратор 

7. Пламен Матеев – Велик Секретар 

8. Пламен Караджов – Велик Церемониалмайстор 

9. Митко Михайлов – Велик Ковчежник 

10. Борис Михайлов – Велик Стражник 

 

 

Николай Станчев – Председател на Великата Правна комисия 

Антон Станков – Председател на Великия Братски съд 

Мариян Вълчев – Председател на Комисията на Великите ревизори 
 



..
ПРОТОКОЛ

от Общо Събранне на ВЛССПЗБ /22.11.2008 г.

Ориент Велико Търново

Начало 10.30
Присъстват неоБХОДИ~1 брой Велики Сановници, кворумът е налице. ВИДНО ОТ
приложените присъствени списъци.

ВМ преДЛОЖИ да бъдат допуснати на Събранието и Майстори на Столове на Съюзни

Ложи, който желаят да присъстват. Гласуване.МаЙсторите на Столове са допуснати З8

присъствие.

ВМ обяви Дневния ред както следва:
1.Разглеждане предложение на Ложа "Екзарх Стефан"-Qриент Смолян за създаване на

Масонско Огнище в гр. Момчилград

2.0бсъждане на организационни въпроси по провеждането на Велико Общо Събрание

на ВЛССПЗБ .
3.0бсъждане на административни въпроси по управлението на ВЛ.

4.Разглеждане на въпрос поставен от МС на Ложа .,Хоталич", свързан с напрежение

породено в Ложата от действия на братя от СПШР.

Дневния ред е гласуван без забележки.

Точка 1 от дневния ред

ВМ прочете предложение от Ложа "Екзарх Стефан"-Ориент Смолян за създаване на

Масонско Огнище в гр. Момчилград.

Представител на Ложата разказа за свършеното до момента и помоли Великите

Сановници да разрешат образуването на Масонско Огнише. Гласуване..
Събранието реше: образува се ОГЮIЩС на Ложа "Екзарх Стефан"-Ориент Смолян в

Ориснт Момчилград.

Точка 2 от дневния ред

ВМ обяви, че ще издаде Декрет за свикване на ВОС на 22.03.2009г. в Ориент В.

Търново. Председателят на Великата Правна Ко~шсия разясни на Събранието

основните положения по провеждане на ВОС. С оглед на очаквания голям брой

дt.rlегати е необходимо да бъде приета Интегрална бюлетина и да бъдат подготвени по

ro.'lЯМ брой урни за гласуване и да бъдат поканенн братя за преброители.

По преШ10жение на ВС, събранието реши: от I ДСf'еМОрll 2008г. да бъде ОТf'Рlпа

процедура по ИЗДllгане на НОМШlаЦlII1 JЗ ВМ 11 Ве.IШКН Саl'IОВННЦIt. която да

"'.ЪрЩII на 31.01.2009г .

• ,Jчка 3 от дневния ред

{ обяви моментните резултати от преброяването на братята от СЛ и от постьпилият

неки внос. До момента три Ложи не са подали информация и не са заплатили

нския си внос.

J)paнието реши: да бъдат rtРОВСJJ,СЮI раЗГОВОРJl с МС на нсизрядните Ложи If при
пса на резултатЛожитеда бъД~т приспани.

{ предложи да бъде определена финансова комисия, която да изготви финансов одит

ВЛ. Събранието реши:



Точка 4 от дневния ред

МС на Ложа .,Хоталич" Бр. Валентин Атанасов отправи въпрос към ВЛ, дали е редно

Майстори ОТ неговата Ложа да бъдат събирани и провеждани срещи с тях от '-шенове на

СПШР без знанието на мс. Тези действия създават дисхармония в Ложата и

разделения между братята. Бр. Васил Панчев от Ложа "Захари Стоянов" сподели за

същия проблем. МС на Ложа .,Ятрус" Бр. Генчо поиска мероприятията на Шотландския

Ритуал да се съобразяват с предварително определените мероприятия на ВЛ. за да не се

дублират и братята да могат да участват пълноценно.

ВМ отговори, 'Ie ще проведе разговор с нмп ръководител на СПШР бр. Петьр

Калпакчиев, за да не се допуска напрежение ВЪВ ВЛ и да се синхронизират

мероприятията на двете структури.

:::~~~~" '" ..-,~~ '-"-"~":::11'~1
о,"."~" ..щ..оо 7.(j;



 
 
 
 
 
 
 
 

 
23.06.2010 г. 

Долината на София 
 
 

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  № 155 

 
 
 

Уважаеми Братя, 
 
 
С Декрет Nо 98/23.06.2010 г. на Върховния Съвет, 33° на България, Емил 
Хърсев се изключва от Стария и Приет Шотландски Ритуал в България. 
 
По банков път ще бъде възстановена сумата от 300 лв. – годишен членски 
внос за 2010 г. на г-н Хърсев. 
 
Върховният Съвет, 33° искрено и братски благодари на всички свои членове, 
че пазят честта, името и достойнството на Шотландския Ритуал в България. 
Всеки един от Вас е дал и дава пример за стриктно спазване на дадената 
Масонска клетва и подписаните Клетвени листи. 
 
 
 
С Братски Поздрав, 
 
Петър Калпакчиев, 33° 
Суверенен Върховен Командир 
 
 
 

 

15ър~ОG~Н (ЪG~m, 3J)
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на (GO~ogHomo JugapcrnGo G'J5ъмарuя

fhc 5upr~m~ (ounc Н, 3J)
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of tr~~ma&ol1ry il1lOulgaria



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Д Е К Р Е Т 
 

№ 102 
 

 
Аз, Петър Георгиев Калпакчиев, Суверенен Върховен Командир на 
Върховният Съвет на 33-та и последна степен на Стария и Приет 
Шотландски Ритуал в Ориент България, по силата на моята длъжност и 
правомощията, дадени ми от Конституцията на Върховния Съвет, 33° на 
България, 
 
 

П О С Т А Н О В Я В А М: 
 
 
Ръководителите на Ателиета и членовете на СПШР писмено да се обърнат до 
ВЛССПЗБ за възстановяване на средствата (100770 лева), дарени от тях за 
проекта „Дом Яворов”, София. 
 
 
В Прослава на Великия Архитект на Вселената. 
 

 
18 април 2011 г. 
Долината на София 
Юрисдикция на България 
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03.11.2011 г. 
Юрисдикция на България 

 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  № 165 
 
 

140 години Върховен Съвет, 33° на СПШР в Парагвай 
20 – 22 октомври 2011 година 

Асунсион, Парагвай 
 
 
След получаване на официална писмена покана, делегация на Върховния 
Съвет, 33° на България взе участие в тържествените Ритуали по случай 140-та 
годишнина от инсталирането на Върховния Съвет, 33° на Парагвай.  
 
Върховният Командир Брат Петър Калпакчиев, 33° бе удостоен с отличието 
„Почетен член на Върховния Съвет, 33° на Парагвай”, като с това бе оказана 
поредната висока чест на българския Върховен Съвет. 
 

 
 
По време на тържествения Ритуал на Стария и Приет Шотландски Ритуал в 

Асунсион, Парагвай, Върховният Командир Петър Калпакчиев, 33° връчи 
подарък и предаде братските поздрави от България на Великия Майстор и 

Великия Секретар на Великата Ложа на Парагвай. 

~ърJОGСН {ЪGсm, JJ)
на ~mарuя uИрuеm Юоmмнgскu 1Мtтуал

на ~Gобоgноmо JugapcrnGO G15ъмарuя

1rhc 5uprcmc {ounc iI, JJ)
~ncknt ап6 ~ccepte6 5cottisb 1~te

of ~recmasonry in ~ulgaria



 
 

 
 

Откриване на Масонски паметник пред сградата на Великата Ложа на 
Парагвай – с Великия Майстор и Върховния Командир на Парагвай. 

 

 
 

На Ритуала на 33° Степен с Върховните Командири на 11 Върховни Съвета. 
 

 
 
Канцелария на Върховен Съвет, 33° на България 
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Градеж на Стария и Приет Шотландски Ритуал 
 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  № 166 
 
 

На 22.10.2011 г. в Асунсион, Парагвай, делегацията на Върховния Съвет, 33° 
на СПШР в България получи документ за официално Признание на 
ВЛССПЗБ от регулярната и призната Велика Ложа на Щата Рио Гранде до 
Сул, Бразилия. 

 

 

Av. Praia da Ba/as, 560
Fonas: (51) 3211.0088

3211.0535
Fax: (51) 3211.1045
СЕР 90110-000 - Роп0 A/agгe

Rio Gгande do Su/ - Bгasil

E·mail: g/ojaгs@g/ojaгs.oгg.br

~ranbe 1Loja ,ifll1a(onica
Ьо <!Estnbo Ьо ~io <l&rnl1be Ьо ~и(

Fundada ет 08 de Jane/ro de 1928

~ \ 'F<l..
~"_T"Oro .... '<

~(~')~
~~~.T~~"",

'",",.1.1.." ""
"7"',-(

,ntegrant. da CMSB • da СМ,

Рт ... • 439 - 200912012- GSRE - LC
Graod 8ecretary's Offiсе

Porto Alegre - RS - 8rasil, July 25", 2011, Е ... У ...

GRAND LODGE OF ANCIE Т FREE AND
ACCEPТEDМASO S OF BULGAR1A

WORSНPFULМASТER

Dear 8ro. РЕТЕаНR1STOy

We are proposing for consideration of your Grand Master the пате of W.Brother
PAULO aOBERТO РПНAN FLORE , M:.J:. (о ье the Grand Representative of the
GRAND LODGE OF ANCIENТFREE AND ACCEP1ED МASONSOF BULGARlA пем

the GRANDE LOJA МAc;:6NICA :оо ESTADO :оо ЮО GRANDE :оо SUL, and if
accepted, send а Certi.ficate and Act

PAULO ROBERТOРПНAN FLORES - M:.I:.
Cad#812

CBARLS МатесЬаlDeodoro 031
His address is:
Ау. Julio de Castilhos п· 11 Ар. 21
8airro: Lourcles
СЕР 95.010-003- Cax.ias do SulIRS/Вrasil

Telef.: 55 54 9114-1905 55543212-1990
E-mail: atendimento@pi!online.com.br

We also ask that the Grand Lodge propose а пате of а brother !о ье the Grand
Representative of the Gтande Loja Мас;бniса do Еstзdо do Rio Grande do Sul пем the
GRAND LODGE OF ANCIENТ FREE AND АССЕРТЕD MASONS OF 8ULGARlA. It
does по! аррем in our records.

Тrusting the аЬоуе information will тее! your Grand Мaster's approval, 1 remain,

Yours sincerely and fratemally,
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Признанието е с дата 25 юли 2011 г. и е адресирано на вниманието на Високо 
Уважаемия Майстор Брат Петър Христов.  
 
Очакваме от ВЛССПЗБ да се свържат с нас за предаване на Признанието. 
 
 
 

 
 

Брат Пауло Флорес с делегацията на Върховния Съвет, 33° на България 
Асунсион, Парагвай 

 
 

През следващата 2012 година се надяваме ВЛССПЗБ да излъчи свой 
представител, който да пътува с делегацията на българския Върховен Съвет 
до Бразилия, където има реални възможности за Признание на ВЛССПЗБ и 
от други бразилски Велики Ложи. 
 
И занапред ще изпълняваме нашия Масонски дълг към Оригиналната Велика 
Ложа в България – ВЛССПЗБ. 
 
 
В Прослава на Великия Архитект на Вселената. 
 
03.11.2011 г. 
Юрисдикция на България 

 
 

Канцелария на Върховен Съвет, 33° в България 



Lodge S[RDIK~
Patent ГlJmber 003. Orient Sofia

ПРОТОКОЛ от 144 д. L. 6012 (15.11.2011 С.Е.)

На 144-ия ден от 6012 година на Светлината в Храма на Ложата в Ориент София се проведе

Ритуална работа на Първа и Втора степен.

На РИТУЗllа присъстваха братята, записали имената СИ 8 Присъствената книга.

След откриване на Работите 8 Първа Степен, се извърши поименна проверка по време на която

се установи, че братята Иво Иванов, Георги Мянуwев и Иван Георгиев, отсъстват ОТ работите на

Ложата без уважителни причини. За всички АРУГИ отсъстващи братя, бяка представени

уважителни ПрИЧИНИ.

В:. У:. С:. М:. С:. бр:. Петър обяви, че поради поемането на Д/lъжноспа М:. С ... от брат Данчо,

следва да се освободи от досегашната му позиция на З.'. М ... С:., за която следва да бъдат

направени номинации от бр:. Майстори,

В:. У:. М :.С:. бр:. Данчо запозна накратко братята с МОТИВl1те си да поеме чука. НезаВИСI1МО

от голямата си ангажираност в профанския живот, той ще направи необходимото за нормалната

работа на Ложата до ПРИI</Iючване на мандата и избора на нов М :.С:. съгласно Устава на

ложата. Той не възнамерява да се кандидатира за нов мандат

В.'. У:. С:. М .'.С:. бр:. Петър предложи поради голямата заетост на В:. У:. М :.С:. бр:. Данчо,

да се копти ра 3:. М .'.С:. на Ложата.

Брр:. Георги Милушев,Наско Атанасов и Юри Трифонов,пред.nожихакандидатуратана бр:.

ЛЮДМИл Върбановза 3:. М :.С:..

Проведесе гласуване, при което:

- В:. У:. бр:. Данчо бе освободен от заеманата до момента от него длъжност 3 .. М :.С:. с 9 от 9
гласа

- бр:. Людмил бе избран за 3.'. М .'.с.'. на Ложата с 9 от 9 гласа

Във връзка с повдигането в степен Калфа на брр:. Тони, Иво и Жоро Бр:. Секретар предложи

техните кандидатури да бъдат гласувани поотделно.

Бр:. Георги Милушев, направи предложение кандидатурите да бъдат гласувани заедно.

С 5 на 4 гласа се прие предложението кандидатурите да бъдат гласувани заедно.

Проведе се гласуване, при което предложението за повдигане на Брр:. Тони, Иво и Жоро В

степен Калфа бе прието с 9 от 9 гласа.

Бр:. Секретар обяви, че е необходимо да се насрочи дата за провеждане на И:. О:. С:. на

Ложата по време на което да се гласува мандат на братя, които да представят Ложата на

свиканото от Н:. В:. У:. В.'. М.'. на В:.Л :.С:.С:. П:. 3:. Б:., И:. В :.О.'.С:. на 10.12.2011.



Бр:. Церемониалмайстор предложи браП'lта да гласуват Петицията за освобождаване от поста

на Н :.В:.У:. В:.М:. на В:.Л:.(:.(:.П :.3:. Б:., като по този начин изразят отново

отношениетоси към проблема. Всички братя майстори единодушноизраЗИJCа подкрепатаси за

Петицията, подписанатаоТ В:. У:. М :.С:. бр:. Данчо.

В:.У:. С:.М:.С:. бр:. Петър обязи 5 минути почизка за подготовката на Храма за ритуал по

повдигане в степен Калфа.

След почизката, работите з Храма БЯJCа отворени във Втора степен.

ПО време на ритуалната работа във Втора степен, Брр:. Тони, Иво и Жоро, получиха

полагаемото им се увеличение на заплатата, което бе тържествено чествано от всички

присъстващи Брр : ..

След изчерпванетона дневния ред, В:. У:. С:.М :.С:. Бр:. Петър закри работите във Втора

степен.

В ОТl<рита на Първа степен Ложа и в присъствието на всички братя, В:.У:. бр:. Петър в

качеството си на С:. М:. (.о., инсталира новия М:. С:. - В:. У:. бр:. Данчо. Тържественото

събитие бе чествано от братята според М:. обичай и традиции.

В:. У:. М :.С:. Бр:. Данчо насрочи И :.О:.С:. на Ложата за 22.11.11 при следния дневен ред:

"избор на делегати, които да представляват Ложа "Сердика" на и:. В :.0 :.С:. на 10.12.2011"

Стволът на Благотворителноспа донесе плосък камък в размер на 83 лева.

Поради изчерпване на дневния ред Бр:. Първи Надзирател закри работите на Ложата.

След закриването на Работите се проведе братска Агапа.

В:. П:. Н:. В:. А:. Н:. В:.

Секретар наЛ~

:. И. Юруков

Майстор на стол на Ло "Сердика"

В:.У:. Бр:. д.Лазар в
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