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10003 

На 3 A L 6010 (27.06.2009 C.E.) в O Велико Търново се състоя редовно заседание на Съвета на Великите 
Сановници («С В С») на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България («В Л С 
С П З Б»).  

Заседанието председателства Великият Майстор Н В У Бр Володя Лозанов. 

На заседанието присъстват Великите Сановници: 
 М В У Бр Марио Тагарински, Заместник на Великия Майстор; 
 М В У Бр Димитър Бичев, Първи Велик Надзирател; 
 М В У Бр Иван Попов, Втори Велик Надзирател; 
 М В У Бр Георги Минчев, Велик Оратор; 
 М В У Бр Емил Хърсев, Велик Секретар; 
 М В У Бр Веселин Денков, Велик Ковчежник; 
 М В У Бр Никола Николов, Велик Церемониалмайстор; 
 М В У Бр Димитър Михайлов, Велик Стражник. 

Редовно поканени, от заседанието отсъстват Великите Сановници: 
 М В У Бр Стефан Щърбанов, Заместник на Великия Майстор. 

На основание чл. 149 от Основния Закон на Движението на ССПЗ в България («ОЗ») и чл. 45, ал. 2 
ОЗ присъстват по право: 
 Н В У Бр Румен Ралчев, Стар Велик Майстор; 
 М В У Бр Николай Станчев, Председател на Великата Правна Комисия; 
 М В У Бр Красимир Мартинов, Председател на Великата Ритуална Комисия; 
 М В У Бр Мариян Вълчев, Председател на Комисията на Великите Ревизори. 

Заседанието се провежда при дневен ред, посочен в поканата за свикване по чл. 44, ал. 1 О З: 
1 Встъпване на С В С в длъжност. 
2 Приемане на дизайн на отличителни знаци на Великия Майстор, Великите Сановници и Председателите на 

Великия Братски Съд и на Комисиите на В Л С С П З Б 
3 Приемане на дизайн на бланки на Великата Ложа и на печата на Великата Ложа. 
4 Установяване на стандарт за ползване на Масонското летоброене на Градежа на В Л С С П З Б 
5 Приемане на предложение за придобиване на недвижим имот. 
6 Даване на съгласие за назначаване и освобождаване на служители. 
7 Разни. 

По редовността на заседанието: 

Заседанието е надлежно свикано по реда и при спазване на изискването на чл. 44, ал. 1 О З и може да 
взема решения. Великият Майстор констатира редовността и откри заседанието на С В С 

По първа точка от дневния ред: Встъпване на С В С в длъжност. 

Докладва Великият Майстор. 

На основание чл. 28, ал. 1 О З с единодушие С В С прие 
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Решение 1000301 

§ 1. Избрани на редовно Велико Общо Събрание на В Л С С П З Б, проведено на 270 A L 6009 
(21.03.2009 C.E.) в O Велико Търново, след като този избор не е обжалван и след като са регулярно инстали-
рани в Еньовденски Ритуал на 3 A L 6010 (27.06.2009 C.E.) в O Велико Търново от Стария Велик Майстор 
Н В У Бр Румен Ралчев и с участието на Старите Велики Майстори Н В У Бр Иван Ставрев и Н 
В У Бр Никола Александров, Великият Майстор и Великите Сановници се конститурат като Съвет на 
Великите Сановници и встъпват в длъжност, считано от този трети ден на шест хиляди и десетата година на 
Светлината (27.06.2009 C.E.), в състав: 
 Н В У Бр Володя Лозанов, Велик Майстор; 
 М В У Бр Стефан Щърбанов, Заместник на Великия Майстор; 
 М В У Бр Марио Тагарински, Заместник на Великия Майстор; 
 М В У Бр Димитър Бичев, Първи Велик Надзирател; 
 М В У Бр Иван Попов, Втори Велик Надзирател; 
 М В У Бр Георги Минчев, Велик Оратор; 
 М В У Бр Емил Хърсев, Велик Секретар; 
 М В У Бр Веселин Денков, Велик Ковчежник; 
 М В У Бр Никола Николов, Велик Церемониалмайстор; 
 М В У Бр Димитър Михайлов, Велик Ковчежник. 

§ 2. По смисъла на чл. 38, ал. 3 О З определя М В У Бр Стефан Щърбанов като старши Заместник на 
Великия Майстор и М В У Бр Марио Тагарински, като младши Заместник на Великия Майстор с оглед 
Масонския им стаж. 

§ 3. Копие от Протоколната плоча от редовното Велико Общо Събрание на В Л С С П З Б, прове-
дено на 270 A L 6009 (21.03.2009 C.E.) в O Велико Търново и от решението на Великата правна комисия, 
потвърждаващо редовността на избора да се приложат към тази Протоколна плоча. 

§ 4. Великият Секретар да предприеме необходимото за отразяване на това решение на С В С в обстоя-
телствата, подлежащи на регистрация по отношение на юридическото лице с нестопанска цел на В Л С 
С П З Б и вписване на изменените обстоятелства в регистъра на Софийския градски съд. 

§ 5. Великият Ковчежник да назначи комисия по приемането и предаването на документите и движимото 
имущество на Великата Ложа и да организира предаването на архива на Великата Ложа от Стария Велик 
Секретар на Великия Секретар. 

§ 6. Великият Ковчежник да назначи комисия по инвентаризацията на паричните средства и счетоводните 
документи, да приеме евентуално наличните парични средства и счетоводните документи и да докладва 
пред С В С за имущественото състояние на Великата Ложа, установено при приемането. 

§ 7. Възлага на Комисията на Великите Ревизори да извърши проверка на имущественото състояние на Вели-
ката Ложа и да докладва пред С В С и Обикновеното Общо събрание. 

§ 9. Великият Секретар да обяви това решение на С В С пред Съюзните Ложи. 

* 
*    * 

По втора точка от дневния ред: Приемане на дизайн на отличителни знаци на Великия Майстор, Великите 
Сановници и Председателите на Великия Братски Съд и на Комисиите на В Л С С П З Б 

Докладва Великият Втори Надзирател. 

На основание чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие 

Решение 1000302 

§ 1. Приема дизайн на отличителните знаци на Великия Майстор, на Великите Сановници и на Пред-
седателите на Великия Братски Съд и на Комисиите на В Л С С П З Б, подготвен от Бр Николай 
Савов. 

§ 2. Графични изображения на отличителните знаци по § 1 да се приложат към тази Протоколна плоча. 

* 
*    * 
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По трета точка от дневния ред: Приемане на дизайн на бланки на Великата Ложа и на печата на Великата 
Ложа. 

Докладва Великият Секретар. 

На основание чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие 

Решение 1000303  

§ 1. Приема дизайн на бланки и плик на В Л С С П З Б, подготвени от М В У Бр Иван 
Попов по проект на В У Бр Валентин Атанасов. 

§ 2. Приема дизайн на печат на В Л С С П З Б по проект на В У Бр Валентин Атанасов и 
възлага на Великия Секретар да поръча изработка на гумен печат и сух печат по този дизайн. 

§ 3. Възлага на Великата Правна Комисия да провери възможностите и съвместно с Великия Секретар да стори 
нужното за регистриране на логотипа на В Л С С П З Б като запазен знак на Европейските 
общности (community trade mark, CTM). 

§ 4. Установява за стандарт при възпроизвеждане на документите на В Л С С П З Б шрифта 
Калибри (Calibri) на дизайнера Лукас де Гроот (Lucas de Groot), търговска марка и собственост на Майкрософт 
Корпорейшън (Microsoft Corporation). Възлага на Великия Секретар да закупи за В Л С С П З Б 
необходимите права за ползване на този шрифт. Ползването на стандартния шрифт е задължително за доку-
менти на Великата Ложа, нейните органи и Комисии, както и за Великия Братски Съд, но не е задължително за 
Съюзните Ложи. 

§ 5. Установява форми за издаване на документи на В Л С С П З Б, както следва: 
 тържествена форма върху специална хартия тонирана с воден знак 100 гр./кв.м.; 
 обикновена форма върху обикновена офис хартия 80 гр./кв.м. 
 електронна форма. 

§ 6. Установява таксономия за издаване на документи на В Л С С П З Б, както следва: 
 Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България 

Grand Lodge of the Ancient Free and Accepted Masons of Bulgaria 
(без посочване на орган или Работилница) 

 Велико Общо Събрание / Grand General Assembly 
 Обикновено Общо Събрание / Common General Assembly 
 Великият Майстор / The Grand Master 
 Кабинет на Великия Майстор / Office of the Grand Master 
 Старши Заместник Велик Майстор / The Senior Deputy Grand Master 
 Младши Заместник Велик Майстор / The Junior Deputy Grand Master 
 Великият Първи Надзирател / The Senior Grand Warden 
 Великият Втори Надзирател / The Junior Grand Warden 
 Великият Оратор / The Grand Orator 
 Великият Секретар / The Grand Secretary 
 Канцелария на Великия Секретар / Chancery of the Grand Secretary 
 Великият Ковчежник / The Grand Treasurer 
 Великият Церемониалмайстор / The Grand Master of Ceremonies 
 Великият Стражник / The Grand Guardian 
 Велик Братски Съд / Grand Brotherly Court of Justice 
 Велика Правна Комисия / Grand Juridical Committee 
 Велика Ритуална Комисия / Grand Ritual Committee 
 Комисия на Великите Ревизори / Committee of Grand Auditors  

§ 7. Изображения на дизайна на бланките и плика по § 1, печата на В Л С С П З Б по § 2, шрифта 
по § 4 и формите по § 5 да се приложат към тази Протоколна плоча. 

* 
*    * 

По четвърта точка от дневния ред: Установяване на стандарт за ползване на Масонското летоброене на 
Градежа на В Л С С П З Б 

Докладва Великият Оратор. 
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На основание чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие 

Решение 1000304  

§ 1. Обръща внимание на Съюзните Ложи чрез техните В У Майстори на столове и М У Оратори и 
Секретари върху древната Масонска традиция за отчитане на летоброенето в години на Светлината (A L 
anno Lucis, anno Lumini), според която Светлината е дадена на човечеството 4,000. години преди началото на 
новата ера. Това летоброене е залегнало дълбоко в Обичаите на Гилдията и се базира върху изчисленията в 
древната византийска хронография Έτος Κόσμου [Etos Kosmou] на Панадор от Александрия, Иполит от Рим, 
Сулпиций Север, Аниан от Александрия, Георг Синцелиус и още много знайни и непознати древни Майстори, 
ревизирани от Бр Джеимс Ъсшър [James Ussher] и стандартизирана за измерване на времето на Градежа. 

§ 2. В духа на Масонската традиция и съобразно балгарския Масонски календар, в който Масонската година 
започва и завършва на най-светлия (тъй като е и най-дългият) ден в годината, денят на лятното слънцестоене, 
Еньовден, денят на рождението на великия патрон на Братството, св. Йоан Кръстител, постоянно датиран в 
българската и общосветовната Масонска традиция на 24 юни, определя Еньовден като начален ден за 
отчитане на дните в Масонската година. 

§ 3. Документите на Великата Ложа и Съюзните Ложи се датират с посочване на поредния ден и Масонска 
година (година на Светлината), която се означава с латинското съкращение «AL». Поредният ден показва 
колко дни са минали от началото на съответната Масонска година. Днешната дата е 3 A L 6010 и се чете 
«третият ден от шест хиляди и десетата година на Светлината». 

§ 4. За удобство след датата, посочена съобразно традициите на Занаята по летоброенето на Светлината, в 
скоби се посочва и датата по универсалното съвременно летоброене – ден, месец и година от новата ера. 
Датата по съвременното летоброене се посочва със съкращението «C.E.» («common era») или на български 
език като «н.е.» («новата ера»), годините до началото на новата ера се отбелязват със съкращението «B.C.E.» 
(«before the common era») или на български език като «пр.н.е.» («преди новата ера»).  

§ 5. В духа на Масонска толерантност към Братята от не-християнски изповедания забранява позоваването в 
документи на Великата Ложа и Съюзните Ложи на летоброенето «A.D.» («anno Domini»), «A.C.» («anno 
Christi»), «сл. Хр.» («след Христос») и съответно «B.C.» («before Christ») и «пр. Хр.» («преди Христос»). В духа на 
Масонска толерантност към Братята от не-юдейски и не-мюсюлмански изповедания забранява позоваването 
в документи на Великата Ложа и Съюзните Ложи на летоброенето «от Хиджра» (لھجري  [at-taqwīm al-hijrī]; Hicri 
Takvim) и летоброенето по еврейския календар (העברי הלוח  [ha'luach ha'ivri]). 

§ 6. Определя циклите в Масонската година като следва: 
 Ваканция:  

от деня на лятното слънцестоене Еньовден (Рождество на Св. Йоан Кръстител), 1 AL [24 юни], 
до деня на есенното равноденствие Секновение (Посечение на Св. Йоан Кръстител), 66 AL [29 август]. 

 Работна година:  
от деня на есенното равноденствие Секновение (Посечение на Св. Йоан Кръстител), 66 AL [29 август] 
до деня на лятното слънцестоене Еньовден (Рождество на Св. Йоан Кръстител), 1 AL [24 юни]. 

 Зимно полугодие (семестър) на Работната година:  
от деня на есенното равноденствие Секновение (Посечение на Св. Йоан Кръстител), 66 AL [29 август] 
до деня на зимното слънцестоене Игнажден (Зимен Св. Йоан, Малък Св. Йоан), 179 AL [20 декември]. 

 Лятно полугодие (семестър) на Работната година: 
до деня на зимното слънцестоене Игнажден (Зимен Св. Йоан, Малък Св. Йоан), 179 AL [20 декември], 
до деня на лятното слънцестоене Еньовден (Рождество на Св. Йоан Кръстител), 1 AL [24 юни]. 

§ 7. Това решение на С В С и мотивиралия го Градеж на Великия Оратор да се прочете пред Съюзните 
Ложи в открита Ложа от Първа Символична Степен след началото на Работната 6010 година на Светлината. 

По пета точка от дневния ред: Приемане на предложение за придобиване на недвижим имот. 

Докладва Великият Майстор. 

На основание чл. 15, ал. 1, б. „д” О З с единодушие С В С прие 

Решение 1000305  

§ 1. Одобрява предложението на Великия Майстор за придобиване на недвижим имот за Работилница на 
Великата Ложа, в която да се установи седалището на Великата Ложа и където да Работят постоянно Кабинет-
ът на Великя Майстор, Канцеларията на Великия Секретар и да се установи архивът на Великата Ложа и 
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предлага на Обикновеното Общо събрание на основание чл. 15, ал. 1, б. „д” О З да вземе решение 
Великата Ложа да придобие следния недвижим имот: УПИ VII-10 в квартал 413 по плана на гр.София, местност 
“Центъра”, с площ от 306.10кв.м., заедно с построената в него триетажна жилищна сграда (къща-музей “Пейо 
Яворов”), цялата с РЗП от 397.76 кв.м., находящ се в гр.София, Столична Община – район “Средец”, ул.”Г.С 
Раковски” №136 при нетна цена на придобиване – равностйността на EUR 700,000.00 (седемстотин хиляди 
евро), към която нетна цена на придобиване следва да се добавят дължимят ДДС, местните данъци и такси, 
такси за вписвания, нотариални такси и посредническа комисиона до 2%. 

§ 2. Одобрява и предлага на Обикновеното Общо събрание на основание чл. 15, ал. 1, б. „д” О З да утвър-
ди план-сметка за основен ремонт на недвижимия имот по § 1 в общ размер на разходите - равностйността на 
EUR 100,000.00 (сто хиляди евро). 

§ 3. Одобрява и предлага на Обикновеното Общо събрание на основание чл. 15, ал. 1, б. „д” О З да утвър-
ди начина на придобиване и основен ремонт на недвижимия имот по § 1, а именно: 
 недвижимият имот да се придобие от търговско дружество, представлявано и управлявано от Великия 

Майстор лично; 
 Великата Ложа да придобие собствеността върху недвижимия имот като придобие като едноличен собст-

веник на капитала 100% (сто на сто) от дяловете (акциите) в търговското дружество по предходното пред-
ложение; 

 придобиването на недвижимия имот по § 1 да се финансира до 100% (сто на сто) от пълната цена на 
придобиване плюс разходите за основен ремонт по § 2 при договорна лихва в размер на 1% (едно на сто) 
месечно, лихва за забава 2% (две на сто) месечно и погасяване за срок от 10 (десет) години чрез 120 (сто и 
двадесет) равни месечни вноски, включващи лихвите и погашенията на финансиренето; 

 финансирането по предходното предложение да се обезпечи чрез договорна ипотека на недвижимия 
имот по § 1 в полза на кредитора; 

 финансирането за придобиване и основен ремонт на недвижимия имот по § 1 да се погаси: до размера на 
договорните месечни вноски, включващи лихвите и погашенията на финансиренето – за сметка на текущия 
бюджет на Великата Ложа; предсрочно – за сметка на целеви дарения на Съюзните Ложи и Братята. 

§ 4. Възлага на Великата Правна Комисия да се запознае с всички документи и обстоятелства по 
придобиването на недвижимия имот по § 1, заданието и сметката за основен ремонт по § 2 и финансирането 
на това придобиване по § 3 и да даде независимо от С В С заключение пред Обикновеното Общо 
събрание и предложение за допълнително споразумение към договора за заем, с което допълнително да е 
охранят заонните права на В Л С С П З Б в периода до погасяване на заема. 

§ 5. Възлага на Комисията на Великите Ревизори да се запознае с всички документи и обстоятелства по 
придобиването на недвижимия имот по § 1, заданието и сметката за основен ремонт по § 2 и финансирането 
на това придобиване по § 3 и да даде независимо от С В С заключение пред Обикновеното Общо 
събрание. 

§ 6. Предлага на Великия Майстор да свика на основание чл. 15, ал. 1, б. „д” О З Обикновено Общо съб-
рание с дневен ред, който включва вземането на решенията по § 1 до § 3. 

* 
*    * 

По шеста точка от дневния ред: Даване на съгласие за назначаване и освобождаване на служители. 

Докладва Великият Майстор. 

На основание чл. 42, ал. 1, т. 7 О З с единодушие С В С прие 

Решение 1000306  

§ 1. Дава съгласие Великият Майстор да назначи двама служители на Великата Ложа в Канцеларията на 
Великия Секретар при условията на Кодекса на труда като договори тяхното възнаграждение, осигурителни и 
социални плащания. 

§ 2. Великият Ковчежник да съгласува трудовите договори и съответните предвидени в тях възнаграждения, 
осигурителни и социални плащания преди поднасянето им за подпис на Великия Майстор и да докладва уст-
но и мотивирано тези условия пред С В С 

§ 3. Дава съгласие до пререгистрацията на юридическото лице с нестопанска цел на Великата Ложа отно-
шенията със служителите по § 1 да се уреждат по срочни граждански договори. 
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* 
*    * 

По седма точка от дневния ред: Разни. 

На основание чл. 41, ал. 1 О З с единодушие С В С прие 

Решение 1000307  

Възлага на Великия Ковчежник в срок до 67 AL 6010 [30 август 2009 С.Е.] да подготви проект на бюджет на 
Великата Ложа за финансовата 6010 година на Светлината и да го представи пред Комисията на Великите 
Ревизори за запознаване и пред С В С за одобрение. 

Решение 1000308  

Възлага на Великия Ковчежник съвместно с Великия Секретар в срок до 36 AL 6010 [30 юли 2009 С.Е.] да 
подготви проект на сметка за членски внос във Великата Ложа за финансовата 6010 година на Светлината и 
концепция за организация на събирането и отчетността на членския внос и да го представи пред Комисията на 
Великите Ревизори за запознаване и пред С В С за одобрение. 

Решение 1000309  

§ 1. Възлага на всеки от Великите Сановници в срок до 36 AL 6010 [30 юли 2009 С.Е.] да подготви проект на 
длъжностен наръчник, съдържащ отговорностите и задълженията на съответния Велик Сановник. 

§ 2. Възлага на Великия Секретар в срок до 66 AL 6010 [29 август 2009 С.Е.] да обобщи проектите по § 1 и 
да представи пред С В С проект за правилник за работа (Ahriman Rezon [Ариман Резон]) на С В С 

Решение 1000310  

§ 1. Възлага на Великия Втори Надзирател съвместно с Великия Секретар и Великия Оратор да подготви и 
представи в срок до 66 AL 6010 [29 август 2009 С.Е.]  пред С В С проект на Масонски паспорт за 
утвърждаване по реда на чл. 42, ал. 1, т. 9 О З 

§ 2. Възлага на Великата Ритуална Комисия да консултира работните варианти и да даде мнение по проекта 
по § 1. 

Решение 1000311  

§ 1. Задължава Майсторите на столове и Секретарите на Съюзните Ложи да представят в срок до 36 AL 
6010 [30 юли 2009 С.Е.] пред Великата Правна Комисия чрез Канцеларията на Великия Секретар: 
 копие от актуалния Масонския устав на Съюзната Ложа; 
 удостоверение за актуално състояние на юридическото лице с нестопанска цел, персонифициращо 

Съюзната Ложа; 
 копие от актуалния устав на юридическото лице с нестопанска цел, персонифициращо Съюзната Ложа; 
 актуален списък на Сановниците на Съюзната Ложа с адрес на електронна поща (e-mail) и телефон за връз-

ка със всеки от Сановниците. 

§ 2. Възлага на Великата Правна Комисия в срок до 98 AL 6010 [30 септември 2009 С.Е.] да прегледа 
Масонските устави на Съюзните Ложи и уставите на юридическите лица с нестопанска цел, които ги персони-
фицират за съответствие с Основния Закон, да даде на Съюзните Ложи евентуални указания за отстраняване 
на установени несъответствия и да представи пред С В С доклад за състоянието на нормативната база на 
Съюзните Ложи и дадените указания за отстраняване на несъответствия. 

Решение 1000312  

§ 1. Задължава Церемониалмайсторите на Съюзните Ложи да представят в срок до до 98 AL 6010 [30 
септември 2009 С.Е.] пред Великия Церемониалмайстор чрез Канцеларията на Великия Секретар: 
 графично изображение на отличителния знак и регалиите, използвани от съответната Съюзна Ложа; 
 техническа спецификация (вербално описание и размери) на регалиите, използвани от съответната Съюзна 

Ложа. 

§ 2. Възлага на Великата Ритуална Комисия в срок до 128 AL 6010 [30 октомври 2009 С.Е.] да прегледа 
регалиите на Съюзните Ложи, да даде на Съюзните Ложи евентуални указания за отстраняване на установени 
несъответствия с Масонската символика, традиции и Обичаите на В Л С С П З Б и да представи 
пред С В С доклад за състоянието на регалиите на Съюзните Ложи. 
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Решение 1000313  

§ 1. Задължава Майсторите на столове и Секретарите на Съюзните Ложи да представят в срок до 66 AL 
6010 [29 август 2009 С.Е.] пред Великия Първи Надзирател чрез Канцеларията на Великия Секретар копия от 
Протоколните плочи от проведените годишни събрания за Масонската 6009 г.  

§ 2. Възлага на Великия Първи Наздирател след получаване на копията от Протоколните плочи да ги прегледа 
и да докладва пред С В С за констатациите си по провеждането на годишните събрания на Съюзните 
Ложи. 

Решение 1000314  

Задължава Майсторите на столове и Секретарите на Съюзните Ложи да представят в срок до 66 AL 6010 
[29 август 2009 С.Е.] чрез Канцеларията на Великия Секретар график за Работата на Съюзната Ложа през 
зимното полугодие на Работната 6010 AL, който да посочва: 
 дата и астрономическо време за започване на Работа; 
 място на Работата (адрес на мястото, където ще се Работи); 
 Символична Степен в която ще се работи (1°, 2°, 3° Б – за Белозидарски и П - за Профански събирания); 
 за Белозидарските и Профанските събирания: кратко описание какво ще се Работи. 

Решение 1000315  

§ 1. Обявява конкурс по документи за възлагане на счетоводното обслужване на Великата Ложа при следните 
условия: 
 в конкурса могат да участват Братя и специализирани счетоводни предприятия, контролирани от Братя 

(пряко и косвено Братя притежават повече от 50% от капитала) и управлявани от Брат; 
 участието в конкурса става чрез представяне на оферта за цена и условия на комплексно счетоводно об-

служване на Великата Ложа (включително на юридическото лице с нестопанска цел, което я персонифици-
ра), включително подготовка и предаване на всички изисквани от законодателството справки, деклариции 
и отчети; 

 офертите се представят в запечатан плик пред Великия Секретар срещу разписка; 
 крайният срок за представяне на офертите е 66 AL 6010 [29 август 2009 С.Е.]; 

§ 2. Офертите ще се оценят и резултатът от конкурса ще се оповести с решение на С В С 

Решение 1000316  

§ 1. Обявява конкурс по документи за възлагане на обслужването на пуличните комуникации (ПР) на Великата 
Ложа при следните условия: 
 в конкурса могат да участват Братя и специализирани предприятия, контролирани от Братя (пряко и кос-

вено Братя притежават повече от 50% от капитала) и управлявани от Брат; 
 участието в конкурса става чрез представяне на концепция за организация на пуличните комуникации (ПР) 

на Великата Ложа и на оферта за основни ценови условия за изпълнение на предложената концепция; 
 концепциите и офертите се представят в запечатан плик пред Великия Секретар срещу разписка; 
 крайният срок за представяне на концепциите и офертите е 66 AL 6010 [29 август 2009 С.Е.]. 

§ 2. Концепциите и офертите ще се оценят и резултатът от конкурса ще се оповести с решение на С В С 

Решение 1000317  

§ 1. Обявява конкурс по документи за възлагане на информационно обслужване на Великата Ложа при след-
ните условия: 
 в конкурса могат да участват Братя и специализирани предприятия, контролирани от Братя (пряко и кос-

вено Братя притежават повече от 50% от капитала) и управлявани от Брат; 
 участието в конкурса става чрез представяне на концепция за организация на информационното простран-

ство на Великата Ложа, в т.ч. работни места, локална мрежа, интранет, интернет и електронна поща и на 
оферта за цена и условия на комплексно информационно обслужване на Великата Ложа, включително 
инсталиране и текуща поддръжка на софтуер и хардуер, разработване и поддържане на бази данни, 
интранет и интернет сайтове; 

 концепциите и офертите се представят в запечатан плик пред Великия Секретар срещу разписка; 
 крайният срок за представяне на концепциите и офертите е 66 AL 6010 [29 август 2009 С.Е.]. 

§ 2. Концепциите и офертите ще се оценят и резултатът от конкурса ще се оповести с решение на С В С 
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Решение 1000316  

Задължава Майсторите на столове и Секретарите на Съюзните Ложи да представят в срок до 98 AL 6010 
[30 септември 2009 С.Е.] пред С В С чрез Канцеларията на Великия Секретар: 
 сведение за поддържаните от Съюзната Ложа и Братя от Съюзната Ложа актуални контакти с местни и 

чуждестранни Братя, Масонски Ложи и други Масонски организации (с изключение на такива на В Л 
С С П З Б и на С П Ш Р в България) и организации на Ближни (комасони, нерегулярни и 
парамасонски организации); 

 предложение за възможностите и ангажимента на Съюзната Ложа и Братя от нея за бъдеща работа с 
чуждестранни Братя, Масонски Ложи и други Масонски организации. 

Решение 1000316  

Предлага на Великия Майстор да свика на основание чл. 15, ал. 1, б. „д” О З Обикновено Общо събрание с 
дневен ред, който включва вземането на решение за приемане на бюджет на Великата Ложа и за придоби-
ване на недвижимия имот по решение на С В С 1000305. 

* 
*    * 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на С В С се закри. 

В Л С С П З Б 
Съвет на Великите Сановници 

 

Велик Майстор Велик Секретар 

 


