
GRAND LODGE 
OF THE ANCIENT FREE & ACCEPTED MASONS 

OF BULGARIA 

 

ВЕЛИКА ЛОЖА 
НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ 

В БЪЛГАРИЯ 
THE GRAND MASTER ВЕЛИКИЯТ МАЙСТОР 

 

 

129 A∴ L∴ 6011 [28.10.2011 C.E.] O∴ София 

До: В∴У∴ Братя Майстори на стол 
 на Съюзните Ложи 

 

Копие до: М∴В∴У∴ Братя Велики Сановници 

 М∴В∴У∴ Брат Председател на Великия Братски съд 

 М∴В∴У∴ Братя Председатели на Комисии 

 Н∴В∴У∴ Бр∴ Стари Велики Майстори 

 на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ 

РЕШЕНИЕ 

НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ 

12129 

На основание чл. 12, ал. 1 от Основния Закон на Движението на С∴ С∴ П∴ З∴в България 

(О∴ З∴)  

СВИКВАМ 

РЕДОВНО ОБИКНОВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ, СВОБОДНИ И 

ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ 

което ще се проведе на 141 A∴∴∴∴ L∴∴∴∴ 6012 [12.10.2011 C.E.] от 12:30 в Младежкия дом в О∴∴∴∴ 

Монтана при следния 

 

Проект за дневен ред: 

 

1. Актуализиран доклад на Великия Втори Надзирател относно съдебната регистрация 

на Съюзните Ложи в изпълнение на чл. 99 ал. 2 О∴З∴ и издаването на Масонските 

паспорти на Братята от Съюзните Ложи в изпълнение на чл. 163 ал. 1 О∴З∴ 

Докладва: Великия Втори Надзирател 

2. Доклад на Великия Ковчежник относно финансовото състояние на Великата Ложа и 
събирането на членския внос от Съюзните Ложи. 

Докладва: Великият Ковчежник 

3. Актуализиран доклад за работата на Работната група по проекта «Дом Яворов», 

назначена с Р∴С∴В∴С∴ 1030301 

Докладва: Председателят на Работната група - Великият Оратор 
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4. Обсъждане на предложение за представяне на Великата ложа на Старите Свободни 
и Приети Зидари в България пред световната Масонска общност в Масонския 
Мемориален комплекс „Джордж Вашингтон”. 

Докладва: Великият Майстор 

5. Обсъждане  и приемане на плана за Работа на Великата Ложа за A∴ L∴ 6012 в 
изпълнение на чл. 15 ал. 1 б. „б”. 

Докладва: Великият Секретар 

6. Обсъждане и приемане на одобрения и предложен от С∴В∴С∴ Проектобюджет на 
Великата Ложа за финансовата 2012 г. 

Докладва: Великият Секретар 

7. Информация за участието на делегацията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ в работата на 
Годишното заседание на Зона 6 на Интерамериканската Масонска конфедерация 

104-107 A∴L∴6012 [6.10 – 9.10 2011 C.E.] в Ориент Уругвай, по покана на Великата 
Ложа на Уругвай. 

Докладва: Великият Секретар 

8. Информация за посещението на Великия Майстор в САЩ през периода 98-115 

A∴L∴ 6012 [30.09 – 17.10 2011 C.E.] по покана на Великите Майстори на Вашингтон, 
Окръг Кълъмбия, Минесота и Ню Йорк, както и за проведените срещи с членове на 
Комисията по информация за признанията при Конференцията на Великите 
Майстори на Масоните от Северна Америка. 

Докладва: Великият Майстор 

9. Разни. 

На основание чл. 13, ал. 1 O∴З∴, най-учтиво каня Много Високоуважаемите Братя Велики 
Сановници, Много Високоуважаемия Брат Председател на Великия Братски съд, Много 

Високоуважаемите Братя Председатели на комисии на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, и Най-

високоуважаемите Братя Стари Велики Майстори – Н∴В∴У∴ Бр∴ Румен Ралчев и 

Н∴В∴У∴ Бр∴ Никола Александров, да почетат с участието си Работата на Общото 
събрание. 

За Работата на Градежа, в съответствие с Глава ІХ от O∴ З∴, определям Работното облекло 

да бъде в съответствие с Раздел ІІ, чл. 160, ал. 1, т. „а” О∴ З∴ – черен костюм с бяла риза и 
черна вратовръзка или папийонка, черни чорапи и черни обувки (без Регалии). 

Приложени към настоящото решение са следните материали по точките, предложени в 
проекта за дневен ред: 

1. Актуализиран доклад на Великия Втори Надзирател относно съдебната регистрация 

на Съюзните Ложи в изпълнение на чл. 99 ал. 2 О∴З∴ и издаването на Масонските 

паспорти на Братята от Съюзните Ложи в изпълнение на чл. 163 ал. 1 О∴З∴ 

2. Доклад на Великия Ковчежник относно финансовото състояние на Великата Ложа и 
събирането на членския внос от Съюзните Ложи. 

3. Актуализиран доклад за работата на Работната група по проекта «Дом Яворов», 

назначена с Р∴С∴В∴С∴ 1030301 
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4. Доклад на Великия Майстор относно предложение за представяне на Великата ложа 
на Старите Свободни и Приети Зидари в България пред световната Масонска 
общност в Масонския Мемориален комплекс „Джордж Вашингтон”. 

5. Предложения с Р∴С∴В∴С∴ 1212005 план за Работа на Великата Ложа за A∴ L∴ 
6012 в изпълнение на чл. 15 ал. 1 б. „б”. 

6. Предложения с Р∴С∴В∴С∴ 1212006 Проектобюджет на Великата Ложа за 
финансовата 2012 г. 

 

В страхопочитание пред Великия Архитект на Вселената! 

 

 

 

 

Володя Лозанов 
Велик Майстор 



GRAND LODGE 
OF THE ANCIENT FREE & ACCEPTED MASONS 

OF BULGARIA 

 

ВЕЛИКА ЛОЖА 
НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ 

В БЪЛГАРИЯ 

GRAND JUNIOR WARDEN ВЕЛИК ВТОРИ НАДЗИРАТЕЛ 
 

 

120 A∴ L∴ 6012 [22.10.2011 C.E.] O∴ София 

 

ДОКЛАД 

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ 
ОТ ВЕЛИКИЯ ВТОРИ НАДЗИРАТЕЛ 

Относно: Съдебната регистрация на Съюзните Ложи в изпълнение на чл. 99 ал. 2 О∴∴∴∴З∴∴∴∴ и 

издаването на Масонските паспорти на Братята от Съюзните Ложи в изпълнение на чл. 

163 ал. О∴∴∴∴З∴∴∴∴ 

 

 

През отминалия вече мандат A∴L∴ 6010-6011, за първи път в историята на Движението в 

България след реактивирането на Масонството през 90-те години на ХХ век се поставиха 

основите за изграждането на реално функционираща административна структура и 

подготвянето на реален бюджет на Великата Ложа. Това са основните цели във връзка с 

вътрешното консолидиране на институцията и утвърждаването ѝ в обществения живот на 

страната, както и връщането ѝ в лоното на световната Братска Верига.  

Несъмнено, крайъгълният камък в постигането на тези „първоначални” стъпки в новото 

утвърждаване на Великата Ложа бяха Решенията на С∴В∴С∴ 1022707 и 1030302 (относно 

процедурата по издаването на Масонски Паспорти на Братята, в изпълнение на чл. 163 ал. 

О∴З∴), както и Решенията на О∴О∴С∴ 1011604 и 1030401 (във връзка с изпълнението на 

задълженията на Съюзните Ложи, които произтичат от разпоредбите на чл. 99 ал. 2 

О∴З∴). 

До настоящия момент членовете на сдружението „Велика Ложа на Старите, Свободни и 

Приети Зидари са 25 сдружения, регистрирани по З.Ю.Л.Н.Ц. и представляващи 25 Съюзни 

Ложи. В Канцеларията на Великия Секретар през изминалата Масонска година са 

постъпили документи за членство в сдружението, представляващо Великата Ложа от още 

пет сдружения, представляващи 5 Съюзни Ложи. Със съжаление трябва да отбележа, че 

Решение на О∴О∴С∴ 1011604, което изисква в срок до 174 A∴ L∴ 6010 [15.12.2009 C.E.] 

Съюзните Ложи да се регистрират като сдружения по З.Ю.Л.Н.С.Ц. и да подадат заявления 

за членство в сдружението по З.Ю.Л.Н.С.Ц., персонифициращо Великата Ложа не беше 

изпълнено от 27 Съюзни Ложи, в нарушение на чл. 99 ал. 2 от Основния закон, който 

всички сме приели и сме се заклели да спазваме. Възможно е Братята съвестно да са 

спазили разпоредбите на Основния закон, но да не са изпратили информация относно 

регистрирането на сдружения, които да представляват тези Съюзни Ложи. Това забавяне 

на преструктурирането на сдружението, представляващо нашата Велика Ложа в правния 

мир на България забавя като цяло неговата работата. 
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Колкото до издаването на Масонските паспорти на Братята от Съюзните Ложи в 

изпълнение на чл. 163 ал. О∴З∴ фактите към настоящия момент са следните: 

- Според данните за разпределението на Братята по Степени до месец януари 2011 г. 

(цитирам тези данни, тъй като актуализирането им към Еньовден все още не е 

завършило) във Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България 

членуват 2078 Братя. Информация относно броя на Братята в Съюзните Ложи към 

365 A∴ L∴ 6012 [24.06.2011 C.E.] до момента е изпратена в Канцеларията на 

Великия Секретар от 39 Съюзни Ложи (от общо 57 пълноправни Съюзни Ложи). 

- В същото време, след като с Решенията на С∴В∴С∴ 1022707 и 1030302 

окончателно беше установена процедурата за издаването на Масонските паспорти 

на Братята до 119 A∴ L∴ 6012 [21.10.2011 C.E.] са подадени 635 формуляри за 

издаване на Масонски паспорти, на основата на които са изготвени 581 документа, 

поради неточности в попълването на данните. За неизготвените 54 Масонски 

паспорти се очаква да бъде изпратена уточняваща информация от Съюзните Ложи в 

Канцеларията на Великия Секретар. 

 

В заключение ми се иска да се върна към един от основните Принципи на нашия Занаят, с 

който се запознаваме още при нашето Посвещаване в Свободното Зидарство – 

уважаването на Закона, без който никое общество не може да просъществува. 

 

В прослава на Великия Архитект на Вселената! 

 

Завърших! 

 

 

Иван Попов 

Великият Втори Надзирател 









































GRAND LODGE 
OF THE ANCIENT FREE & ACCEPTED MASONS 

OF BULGARIA 

 

ВЕЛИКА ЛОЖА 
НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ 

В БЪЛГАРИЯ 
THE GRAND ORATOR ВЕЛИКИЯТ ОРАТОР 

 

 

123 A∴ L∴ 6012 [25.10.2011 C.E.] O∴ София 

 

 

Д О К Л А Д 

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ 
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАБОТНАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА „ДОМ ЯВОРОВ“ 

 

 

 

 

С решение 1030301 на С∴В∴С∴ бе назначена Работна група по проекта „Дом Яворов“ в 

състав: 

• М∴В∴У∴ Брат арх. Георги Минчев – Председател 

• и членове – В∴У∴ Брат арх. Даниел Вълканов, В∴У∴ Брат арх. Петко 

Йовчев, У∴ Брат инж. Владимир Русев и У∴ Брат Ангел Кабакчиев. 

На своето първо заседание на 350 A∴ L∴ 6010 [09.06.2010 C.E.], Работната група извърши 

обстоен оглед на състоянието на сградата и дефинира с Протоколна плоча 10351 

действията, в хронологичен ред, необходими за осъществяването на проекта „Дом 

Яворов“. Бяха предложени и обсъдени следните 3 варианта за осъществяване на ремонта: 

 1. Запазване на съществуващата сграда без допълнително укрепване и изграждане 

на нови носещи вертикални и хоризонтални елементи, включващо: 

 а)  цялостен ремонт на покрива и вътрешността на сградата; 

 б) ремонт или подмяна на съществуващите инсталации; 

 в) благоустройство на околното пространство. 

 2. Запазване на съществуващата сграда с проектиране и реализиране на ремонт, 

допълнително включващ: 

 а) конструктивно подсилване на всички вертикални носещи елементи; 

 б) изграждане на етажни плочи върху съществуващия гредоред; 

 в) трасиране на нови инсталации; 

 г) обновяване на фасадата и (съгласувано с НИНКН) смяна на дограмата; 

 д) благоустройство на околното пространство. 
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 3. Преизграждане на сградата в първоначалния й вид, включващо: 

 а) подробно заснемане на обекта и околното пространство, фотограметрия на 

всички фасади, архитектурни елементи и детайли; 

 б) преизграждане и възстановяване на сградата и околното пространство; 

Работната група единодушно се спря на Вариант 3, който предлага оптимално ползване на 

всички потенциални качества на парцела за създаване, по законен път, на пълноценен 

Масонски дом в центъра на Столицата. 

За изпълнение на това начинание до началото на март 2011г. бе изготвена авторизирана 

конструктивна експертиза за обследване на състоянието на носещата конструкция на 

сградата, бе извършена сериозна работа по геодезическото, архитектурно и 

фотограметрично заснемане на сградата и парцела. Бе проучен и изготвен идеен 

архитектурен проект, който предвижда изграждане, в подземното пространство на 

парцела, на амфитеатрална зала с над 160 седящи места, подходяща за провеждане на 

Ритуали и Общи събрания на Великата Ложа. Всичко това бе дело на доброволния труд на 

наши Братя. 

В периода от първото заседание на Работната група до август 2011г. бе проведена 

сериозна кореспонденция с Министерство на Културата и се състояха няколко срещи със 

Зам.-Министър Тодор Чобанов и арх. Кандулкова – директор на НИНКН за получаване на 

разрешение за преизграждане на „Дом Яворов“, но до днес такова не е получено. 

При това положение има следната възможност за привеждане на сградата в състояние за 

обществено ползване като музей на поета Пейо К. Яворов и за представителен Масонски  

Дом на нашата Велика Ложа. 

В съкратен срок от 4 месеца-до края на месец март 2012 г. да се изготвят,  при спазване на 

изискванията на Глава 23 на Наредба № 4 за обем и съдържание на инвестиционните 

проекти, архитектурен и конструктивен проекти за консервация, реставрация и 

експониране на сградата-паметник на културата, които да се представят за съгласуване в 

НИНКН.Съгласно изискване на Наредба № 3 на МК от 06.04.2011 г. е създаден регистър на 

лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация и ние ще 

намерим Братя за тези проекти. 

Следва извършването на основен ремонт през лятото на 2012 г., чиято стойност ще бъде 

около 150 хиляди лева. В Канцеларията на Великата Ложа има оферта за основен ремонт 

(на фирмата на У∴ Брат Георги Славов от Ложа Пауталия, П∴ 042 О∴ Кюстендил) на 

стойност 150 хиляди лева с ДДС. С оглед актуализация на обема на строителните работи и 

промени в цените на материали и труд, е редно да се проведат допълнителни разговори и 

консултации и с други Братя, които могат да помогнат за изпълнението на ремонта. 

Докато се извършва подготовката за основния ремонт на обекта нашите усилия за 

преизграждане на „Дом Яворов“ ще продължат. 
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Показателите на споменатия идеен проект са следните: 

 1. Сутерен              295+35= 330,0 м2 

 2. Първи етаж                    -  120,0 м2 

 3. Втори етаж                     -  115,5 м2 

 4. Трети етаж                     -  115,5 м2 

 Обща разгъната площ      -   681,0 м2 

 При строителна стойност от 425 €/м2 са нужни около     - 290 000  € 

 За благоустройство на околното пространство                 -   10 000   € 

 Обща строителна стойност, без обзавеждането                - 300 000  € 

 

В заключение, искаме да припомним на всички Братя, че до днес няма друго Решение на 

Великия Майстор, на С∴В∴С∴ или на някое О∴С∴, освен Решение 1011601 на Общото 

събрание на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, да бъде закупена сградата „Дом Яворов“ за Масонски 

Дом на нашата Велика Ложа. 

Благородният ни стремеж и допълнителните опити за преизграждане на обекта означават 

прозорливо съхраняване на „Дом Яворов“ през вековете, като традиционен символ и свято 

място за общуване с гениалния дух на Яворов, както и като представителното лице на 

Великата Ложа. Тези усилия следва да продължат и в годините след завършване на 

основния ремонт на сградата и се надяваме да осигурим средства по Европейските 

програми за опазване на културното наследство.       

И нека Великият Архитект на Всички Светове ни помогне в нашите искрени усилия и 

помисли. 

 
 
 
 
 
 
Председател на Работната група: 
Георги Минчев 
Великият Оратор 
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129 A∴ L∴ 6012 [31.10.2011 C.E.] O∴ София 
Изх. № DOM 0117/31.10.2011 г. 

 

До всички Братя 

 

 

Относно:  Предложение за представяне на В∴∴∴∴Л∴∴∴∴С∴∴∴∴С∴∴∴∴П∴∴∴∴З∴∴∴∴Б∴∴∴∴ пред световната 

Масонска общност в Масонския Мемориален комплекс „Джордж 

Вашингтон” 

 

Обични Братя: 

през изминалата година редица бяха крачките, които 

извървя Великата ложа на Старите Свободни и Приети 

Зидари в България по пътя на самоутвърждаването и 

приобщаването й отново в лоното на световната Братска 

Верига. Приемането на нашата Велика Ложа за член на 

Асоциацията на Масонския Мемориален комплекс 

„Джордж Вашингтон”, участието на Съюзните Ложи в 

увековечаването на Българското Масонство, чрез 

програмата за поставяне на паметни плочи и засаждане на 

дървета в парковото пространство на Масонския 

Мемориален комплекс „Джордж Вашингтон”, присъствието 

на България, за първи път, на Международната 

конференция по история на Масонството, участието на 

делегация на ВЛССПЗБ в работата на 34-тата Годишна среща 

на Шеста зона на Интерамериканската Масонска конфедерация, официалните посещения 

по покана на Великите Майстори на Перу, 

Минесота и Ню Йорк – това са само част от 

инициативите и срещите, в които всички ние, като 

членове на ВЛССПЗБ, участвахме.  

Резултатът от това отваряне на нашата Велика 

Ложа към света, е че започваме да получаваме 

покани за участие в различни по мащаб и 

ориентираност Масонски прояви, които с времето 

ще стават все повече и повече. 
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Позволете ми, във връзка с продължаването и утвърждаването на международната 

активност на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, както и във връзка  с т. 4 от предложения с Р∴В∴М∴ 

12129 проект за дневен ред – „Обсъждане на предложение за представяне на Великата 

Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България пред световната Масонска общност 

в Масонския Мемориален комплекс „Джордж Вашингтон””, да изложа пред вас на кратко 

идейния проект за осъществяването на поканата за това представяне, която отправи чрез 

мен, към всички Братя от ВЛССПЗБ, изпълнителния директор на Масонския Мемориален 

комплекс „Джордж Вашингтон”, М∴В∴У∴ Брат Джордж Сегърс.  

Проектът за прояви, които бихме могли да 

включим се състои в следното: 

• ритуално освещаване на положените 

33 мемориални плочи и посадените 

дървета в парковото пространство на 

Масонския Мемориален комплекс 

„Джордж Вашингтон”. 

• представяне на Българското 

Масонство в исторически план – 

поява, развитие, актуално 

състояние, пред световната 

Масонска общественост в Главната 

театрална зала на Масонския 

Мемориален комплекс „Джордж 

Вашингтон”. 

• коктейл на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ в 

Grand Masonic Hall на Масонския 

Мемориален комплекс „Джордж 

Вашингтон”. 

Несъмнено едно такова представяне 

единствено би допринесло за утвърждаването 

в международен план на активното 

присъствие на нашата Велика Ложа като част 

от световната Братска Верига. По-конкретно, 

целта на тази инициатива е да представим 

В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, чрез запознаването на Братята с историята на Масонството по 

нашите земи, както и на най-новото развитие на Занаята след реактивирането през 90те 
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години на миналия век, а също така и общо обзорно запознаване с историческото и 

културно развитие през вековете на България като цяло. Пълноценното осъществяване на 

проекта включва представяне на редица книжни издания, картини и продукти, свързани с 

България и в частност с Масонството. Планирано е и поставянето на началото на Братски 

взаимоотношения с Братя от региона.  

Поканата, отправена от ръководството на Асоциацията на Масонския Мемориален 

комплекс „Джордж Вашингтон” е представянето да се състои на 331 A∴ L∴ 6012 

[20.05.2012 C.E.] като получихме пълно уверение, че ако бъде организирана група от 30-40 

Братя ще бъде възможно да се използват максимално всички налични отстъпки за 

транспорт и хотелско настаняване. 

Тъй като това предложение ще бъде поставено на гласуване пред Общото събрание на 

Великата Ложа, свикано на 141 A∴ L∴ 6012 [12.10.2011 C.E.] в Ориент Монтана, имам 

намерение ако Братята решат да го подкрепят, да поискам мандат за детайлно планиране и 

организиране на мероприятието. 

В страхопочитание пред Великия Архитект на Вселената! 

 

 

 

 

 

Володя Лозанов 
Велик Майстор 
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120 A∴ L∴ 6012 [22.10.2011 C.E.] O∴ Велико Търново 

ДОКЛАД 

ДО ОБИКНОВЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ 
ОТ СЪВЕТА НА ВЕЛИКИТЕ САНОВНИЦИ 

 

Относно: Приемане на план за Работа на В∴ Л∴ С∴ С∴ П∴ З∴ Б∴ за Масонската 6012 A∴ L∴ 

 

Много високоуважаеми Братя: 
Високоуважаеми Братя: 

Предлагаме по т. 1 Обикновеното Общо събрание (О∴ О∴ С∴) да вземе следното 

Решение [проект] 

на основание чл. 15, ал. 1, б. „б” от Основния закон на Движението на С∴ С∴ П∴ З∴ в България (О∴ З∴) в 

редовно заседание на 141 A∴ L∴ 6012 [12.11.2011 C.E.] O∴ Монтана с ... гласа „за”, при ... гласа „против” с 

явно гласуване Обикновеното Общо събрание (О∴ О∴ С∴) на Великата Ложа на С∴ С∴ П∴ З∴ в България 

(«В∴ Л∴ С∴ С∴ П∴ З∴ Б∴», «Великата Ложа») прие следното 

Решение […] 

§ 1. Приема План за Работа на В∴ Л∴ С∴ С∴ П∴ З∴ Б∴ за Масонската 6012 A∴ L∴, както следва: 

Ден A∴L∴ Дата C.E. Ориент Обща Работа 

 85 17.09.2011 Пловдив Редовно Обикновено Общо Събрание 
Начало на Работната 6012 Година на Светлината 

141 12.11.2011 Монтана Внасяне на Светлина в Л∴ Монтана П∴ 064 
Редовно Обикновено Общо Събрание 

Приемане на Плана за 6012 A∴L∴ и Бюджета за 2012 C.E. 

179 20.12.2011 София Празнична Игнажденска Тафел Ложа 
Зимно слънцестояне (Зимен Св. Йоан, Малък Св. Йоан) 

225 04.02.2012 Бургас Извънредно Обикновено Общо Събрание 
Приемане на отчет на Бюджета за 2011 C.E. 

309 28.04.2012  Резервна дата за обща Работа 
Евентуално внасяне на Светлина в нова Ложа 

331 20.05.2012 Арлингтън, САЩ Представяне на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ пред Масонското 
Братство на САЩ в Масонския мемориален комплекс 

365 23.06.2012 Варна Еньовденски Събор 
Празнична Еньовденска Тафел Ложа 

Посрещане на 6013 A∴L∴ 

366 24.06.2012 Разград Еньовденски Събор 

Поклонение пред паметника на Бр∴ Иван Ведър 
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* 
*    * 

Основание 

Докладваният проект е осъден от С∴ В∴ С∴ в редовно заседание на 120 A∴L∴ 6012 [22.10.2011 C.E.] в O∴ 

Велико Търново, одобрен е от С∴ В∴ С∴ и е предложен за приемане от О∴ О∴ С∴ на оснвание чл. 42, т. 5 

О∴ З∴ 

* 
*    * 

Мотиви 

Графикът за обща Работа на В∴ Л∴ С∴ С∴ П∴ З∴ Б∴ следва да е предварително приет и обявен пред 
Съюзните Ложи отнапред за цялата Работна година, за да могат Ложите да правят своите планове съобразно 
този график. Същото се отнася и за Масонските организации, с които Великата Ложа е в Братско общение. 
Липсата на такъв предварително приет и известен График за обща Работа в миналото е ставала причина в 
един и същ ден, в който са насрочени Ритуали, Общи Събрания или Профански Градежи на Великата Ложа, 

Братя да се свикват за Градеж в други Масонски организации, например тези на С∴ П∴ Ш∴ Р∴ 

Графикът за обща Работа трябва да включва: 

(1) Традиционния Еньовденски Събор за посрещане на Новата Масонска година; 

(2) Задължителните две редовни заседания на О∴ О∴ С∴ (чл. 12, ал. 1 О∴ З∴); 

(3) Традиционния годишен Еньовденски Събор; 

(4) Традиционната Игнажденска Тафел Ложа за посрещане на зимното слънцестояне и отбелязване на 
Зимния (Малкия) Св. Йоанов ден. 

(5) Необходимите, доколкото е възможно да се планират предварително, Ритуали за внасяне на Светлина 
в нови Ложи. 

Възможните дни за обща Работа са дните в края на седмицата; доказано най-удобен ден е съботата. От 
нашата практика ясно личи колко неудобно е да се насрочва обща Работа в работен ден.  

Интензивността на общата Работа не бива да е прекомерно натоварваща. Според мен в тон с изискването на 

О∴ З∴ за Работа на Съюзните Ложи (поне) веднъж месечно (чл. 105, ал. 2 О∴ З∴), обща Работа на Великата 
Ложа може да се насрочва не по-често от веднъж на два месеца, за Ложите, които ангажират Братята при 

минимума, предвиден от О∴ З∴ това означава да Работят през месец самостоятелно и на общия Градеж на 
Великата Ложа. Следователно е допустимо най-много пет пъти през всяка Работната година да свикаме 
Братята на обща Работа. 

В∴∴∴∴ Л∴∴∴∴ С∴∴∴∴ С∴∴∴∴ П∴∴∴∴ З∴∴∴∴ Б∴∴∴∴ 
Съвет на Великите Сановници 

 

 

 

 

 

Великият Майстор Великият Секретар 
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ВЕЛИКА ЛОЖА 
НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ 
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120 A∴ L∴ 6012 [22.10.2011 C.E.] O∴ Велико Търново 

ДОКЛАД 

ДО ОБИКНОВЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ 

ОТ СЪВЕТА НА ВЕЛИКИТЕ САНОВНИЦИ 

 

Относно:  Приемане на бюджет на В∴ Л∴ С∴ С∴ П∴ З∴ Б∴ за 2012 финансова година 

 

Много високоуважаеми Братя: 

Високоуважаеми Братя: 

 

Предлагаме Обикновеното Общо събрание (О∴ О∴ С∴) да вземе следното 

Решение [проект] 

на основание чл. 15, ал. 1, б. „г” от Основния закон на Движението на С∴ С∴ П∴ З∴ в България (О∴ 

З∴) в редовно заседание на 141 A∴ L∴ 6012 [12.11.2011 C.E.] O∴ Монтана с ... гласа „за”, при ... 

гласа „против” съгласно приложения бюлетин за гласуване Обикновеното Общо събрание 

(О∴О∴С∴) на Великата Ложа на С∴ С∴ П∴ З∴ в България («В∴ Л∴ С∴ С∴ П∴ З∴ Б∴», «Великата 

Ложа») прие следното 

Решение […] 

§ 1. Одобрява следния 

Бюджет 

за 2011 финансова година 

на В∴ Л∴ С∴ С∴ П∴ З∴ Б∴  
(левове) 

  Бюджет 

2011 

Проект 

2012 

 Разходи 1,527,012.47 1,469,000.00 

1 Издръжка на текущата дейност 108,424.80 118,000.00 

1.01 Заплати на служителите на Великата Ложа 54,540.00 60,000.00 

1.02 Социално и пенсионно осигуряване на служителите 10,908.00 12,000.00 

1.03 Наеми, материали и консумативи 6,000.00 8,000.00 

1.04 Осветление и отопление в Работилници на В∴ Л∴ 1,200.00 0.00 

1.05 Ремонт и поддръжка на Работилници на Великата Ложа 600.00 0.00 

1.06 Телекомуникации, пощенски и куриерски разходи 3,000.00 4,000.00 

1.07 Счетоводно обслужване 4,600.00 5,000.00  
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  Бюджет 

2011 

Проект 

2012 

1.08 Информационно обслужване 6,000.00 6,000.00 

1.09 Публични комуникации 5,000.00 5,000.00 

1.10 Други разходи за текущи външни услуги 720.00 2,000.00 

1.11 Банкови такси и комисиони по финансово обслужване 500.00 500.00 

1.12 Такси (държавни, съдебни, нотариални) 500.00 500.00 

1.13 Разходи за командировки по текущата дейност 5,000.00 5,000.00 

1.99 Разни и некласифицирани разходи 9,856.80 10,000.00 

    

2 Ритуална и организационна дейност 184,800.00 160,000.00 

2.01 Регалии и украшения на Храма 5,000.00 5,000.00 

2.02 Почетни знаци и отличия 1,000.00 1,000.00 

2.03 Плакети и др. възпоменателни предмети 5,000.00 5,000.00 

2.04 Наем на зали и оборудване 8,000.00 5,000.00 

2.05 Посрещане на гости 24,000.00 24,000.00 

2.06 Разходи за командировки в чужбина 80,000.00 80,000.00 

2.07 Разходи за хонорари и външни услуги 25,000.00 25,000.00 

2.08 Разходи за световния Масонски мемориал 20,000.00 5,000.00 

2.99 Разни и некласифицирани разходи 16,800.00 10,000.00 

    

3 Благотворителна дейност 60,000.00 52,000.00 

3.01 Изследователска и издателска дейност 10,000.00 10,000.00 

3.02 Градеж и поддръжка на Масонски паметници 8,000.00 5,000.00 

3.03 Предоставена помощ, дарения за С∴З∴ организации 20,000.00 20,000.00 

3.04 Стипендии 0.00 0.00 

3.05 Материално подпомагане на Братя 10,000.00 10,000.00 

3.06 Поддръжка на Музея Яворов 6,000.00 2,000.00 

3.99 Друга Масонска благотворителност 6,000.00 5,000.00 

    

4 Финансови и фискални разходи 103,025.00 39,000.00 

4.01 Данък сгради и такса смет 8,000.00 8,000.00 

4.02 Други данъци и такси 750.00 1,000.00 

4.03 Разходи за лихви 94,275.00 30,000.00 
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  Бюджет 

2011 

Проект 

2012 

    

5 Капиталови разходи 1,070,762.67 1,100,000.00 

5.01 Придобиване на дълготрайни активи със соб. средства 420,000.00 300,000.00 

5.02 Покупка на Масонска литература и абонаменти 5,000.00 5,000.00 

5.03 Придобиване на музейни експонати 5,000.00 5,000.00 

5.04 Увеличение на депозити и финансови инвестиции 0.00 50,000.00 

5.05 Отпуснати заеми за Съюзни Ложи и С∴З∴ организации 0.00 0.00 

5.06 Погашение на ползвано финансиране 240,762.67 340,000.00 

5.97 Резерв за капиталови разходи 400,000.00 400,000.00 

5.98 Увеличение на вземанията към разни дебитори 0.00 0.00 

5.99 Намаление на задължения към разни кредитори 0.00 0.00 

    

 Приходи 1,527,012.47 1,469,000.00 

6 Постоянни собствени приходи 499,000.00 552,000.00 

6.01 Задължителни вноски на Съюзните Ложи 198,000.00 240,000.00 

6.02 Постъпления от наеми на Работилници на В∴Л∴ 1,500.00 1,000.00 

6.03 Постъпления от продажба литература, паметни знаци 100,000.00 100,000.00 

6.04 Други постъпления от собствена стопанска дейност 1,500.00 1,000.00 

6.05 Постъпления от лихви и др. финансови операции 0.00 0.00 

6.06 Преходен остатък от предходни финансови години 198,000.00 210,000.00 

    

7 Извънредни собствени приходи 396,000.00 300,000.00 

7.01 Получени дарения на Съюзните Ложи и Братята 396,000.00 300,000.00 

7.02 Получени помощи и дарения от Масонски организации 0.00 0.00 

7.03 Завещания на Братя 0.00 0.00 

    

8 Капиталови приходи 400,000.00 400,000.00 

8.01 Продажба на дълготрайни материални активи 0.00 0.00 

8.02 Намаление на депозити и финансови инвестиции 0.00 0.00 

8.03 Погашения на отпуснати заеми за Съюзни Ложи 0.00 0.00 

8.04 Получени заеми от Съюзни Ложи и С∴З∴ организации 0.00 0.00 

8.05 Получени банкови, др. финанс. заеми и финансирания 400,000.00 400,000.00 

8.98 Намаление на вземанията към разни дебитори 0.00 0.00 

8.99 Увеличение на задълженията към разни кредитори 0.00 0.00 
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  Бюджет 

2011 

Проект 

2012 

    

9 Извънредно финансиране 109,000.00 120,000.00 

9.01 Дарения, поети от В∴ Майстор и Великите Сановници 109,000.00 120,000.00 

    

9.99 Балансиращи дарения от В∴ Майстор, В∴ Сановници 123,012.47 97,000.00 

* 

*    * 

Основание 

Докладваният проект е обсъден от С∴ В∴ С∴ в редовно заседание на 120 A∴L∴ 6012 [22.10.2011 

C.E.] в O∴ Велико Търново, одобрен е от С∴ В∴ С∴ и е предложен за приемане от О∴ О∴ С∴ на 

основание чл. 42, ал. 5 О∴ З∴ 

* 

*    * 

Мотиви 

Целта на този доклад е да се представи проектобюджета за финансовата 2012 година, който е 

обсъден, одобрен от С∴ В∴ С∴ и е предложен за приемане от О∴О∴С∴ 

Формата на бюджета, ползвана за представения проект е приетата от О∴О∴С∴ форма на 

действащия бюджет за финансовата 2011 година., 

Нормативната основа на бюджетния процес във Великата Ложа е твърде ограничена и се изчерпва с 

нормите на чл. 42, ал. 5 О∴ З∴, който делегира на С∴В∴С∴ компетенцията да одобри 

проектобюджет и чл. 15, ал. 1 О∴ З∴, с която О∴О∴С∴ е овластено да приеме бюджет въз основа 

на предложения от С∴ В∴ С∴ проект.  

Бюджетният период е определен имплицитно, но безспорно в текста на чл. 15, ал. 1 О∴ З∴, който 

дефинира предмета на приемане като «бюджета за следващата календарна година», т.е. бюджетът 

се съставя не за съответна Масонска година, а за текущата финансова година. , 

Прогнозните калкулации, извършени в процеса на подготовка на този бюджет, са мотивирани в по-

редността и ползвайки номерата на позициите в бюджетната форма. 

Поначало бюджетната прогноза, където не е посочена база за изчисление, е формирана с оглед 

действащия бюджет за финансовата 2011 г. и фактическото му изпълнение. 

[1.01] Разходите за работна заплата се базират върху очакването Великата Ложа да има трима 

служители на пълен щат и прогноза за средна брутна заплата на служителите от 1,666.67 лева. 

Тази прогноза за средната брутна работна заплата е формулирана на база фактическата 

средна брутна работна заплата за финансовата 2011 г. на двамата служители на Великата 

Ложа с договореното в Тристранната комисия тсредно увеличение на дохода за 2012 

финансовда година от 10%. 

[1.02] Разходите за социално и пенсионно осигуряване на служителите на Великата Ложа са 

бюджетирани при приетата база на работната заплата при общ норматив от 20%, който 

включва всички дължими от Великата Ложа плащания. 

[1.03] Разходите за наеми, материали и консумативи включват наемната цена за помещение, 

временно ползвано от Канцеларията на Великия Секретар докато трае ремонтът на Дом 
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Яворов, както и канцеларските разходи. Предвидено е увеличаване на ползваните от 

С∴В∴С∴ офис площи с още едно работно място. 

[1.07] Разходите за счетоводно обслужване са съобразени с тарифите по действащия договор за 

счетоводно обслужване. Отчетено е нарастналия обем допълнителна работа, възлагана на 

счетоводната фирма (междинни справки, участие в проверки и ревизии) В това перо са 

включени и разход за годишен одит в размер на 1,000.00 лева.  

[1.08] Разходите за информационно обслужване са при норматив от 500.00 лева на месец според 

най-ниските пазарни цени и с оглед предстоящата работа по обновяване и активно ползване 

на интернет сайтовете на Великата Ложа и система за електронна поща. 

[1.09] За публични комуникации е запазен общия годишен норматив за разходи в размер на 

5,000.00 лева, предвиден в действащия бюджет за финансовата 2011 г. 

[1.10] Като други разходи за текущи външни услуги са предвидени разходи за непредвидени 

другаде дребни разходи с общ норматив, съобразен с текущото фактическо изпълнение на 

бюджета. 

[1.99] Перото Разни и некласифицирани разходи за текущата дейност включва оперативен резерв за 

непредвидени разходи в размер на  около 10% от предвидените разходи за текущата дейност. 

[2.05] Разходите по посрещане на гости са предвидени с оглед активизирането на международните 

контакти и с очакване през финансовата 2012 година да приемем 10 делегации от по средно 3 

Братя с престой от по средно 2 дни, за 400.00 лева на дневен пансион. Разходите за 

командировки съответно са включени и в бюджетна позиция 9.01, но се представят и в 

разходната част на бюджета за яснота и пълнота. 

[2.06] Разходите за командировки в чужбина са разчетени за 10 посещения на делегации на 

Великата Ложа в чужбина със среден разход 4,000.00 евро за посещение. Великият Майстор 

възнамерява сам да поеме разходите си по командировки в чужбина и очаква същото от 

другите Велики Сановници. Разходите за командировки съответно са включени и в бюджетна 

позиция 9.01, но се представят и в разходната част на бюджета за яснота и пълнота.  

[2.99] Перото «Разни и некласифицирани разходи за ритуална и организационна дейност» включва 

оперативен резерв за непредвидени разходи в размер на около 10% от разходите за 

собствено Масонска дейност, предвидени в текущия бюджет за финансовата 2011 г. 

[3] Разходите за Масонска благотворителност са бюджетирани в минимален и по-скоро 

символичен размер. 

[3.02] Перото Градеж и поддръжка на Масонски паметници включва изграждането на беседка в 

оформения кът на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ в Световния Масонски мемориал в О∴ Арлингтън, 

Вирджиния, САЩ. 

[3.03] Предвидена е бюджетна възможност В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ да участва в проекти на други 

Велики Ложи и организации на Свободни Зидари в размер на около 10,000.00 евро. 

[3.04] За някои типични за Масонската благотворителност бюджетни пера не се бюджетират 

разходи през финансовата 2012 година. Въпреки това тези бюджетни позиции са включени в 

предлаганата форма, за да се гарантира динамичната съпоставимост на бюджетите на 

Великата Ложа и отчетите за тяхното изпълнение. 

[3.99] Перото «Друга Масонска благотворителност» включва оперативен резерв за непредвидени 

разходи в размер на около 10% от разходите за собствено Масонска дейност, предвидени в 

текущия бюджет за финансовата 2011 г. 

[4.01] Отчетено е намерението за увеличаване на таксите за битови отпадъци с въвеждането на 

подъплнителна трета такса към съществуващите. 
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[4.03] Разходите за лихви включват лихвите по текущото финансиране за придобиване на Дом 

Яворов при действащия кредитен договор и план за погасяване на ползваното финансиране. 

[5.01] Бюджетната позиция «Придобиване на дълготрайни активи със собствени средства» включва 

разходите, предвидени за 2012 г. за: 

Разходи за основен ремонт на Дом Яворов 300,000.00 лв 

Разходите за основен ремонт на Дом Яворов са бюджетирани въз основа на съставената от 

Работната група, назначена от С∴В∴С∴ бюджет за основен ремонт. Назначената от С∴В∴С∴ 

Работна група обаче е предложила значително по-мащабен основен ремонт, който 

предвижда разрушаване на съществуващата сграда и изграждане на нова със значително 

увеличение на РЗП. Прогнозираната разлика е бюджетирана в новоотделената позиция 5.97 

«Резерв за капиталови разходи». 

[5.04] Като увеличение на депозити и финансови инвестиции е посочен резерв за евентуално 

участие на Великата Ложа в благотворителни институции съвместно с чуждестранни Велики 

Ложи и други Масонски организации. Такива проекти са в процес на работно обсъждане, но 

се намират на твърде начална фаза, за да бъдат докладвани за вземане на решение от страна 

на сомпетентните органи на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ 

[5.06] Бюджетната позиция «Погашение на ползвано финансиране» включва частта, припадаща се 

за погашения в анюитетните вноски по текущото финансиране за придобиване на Дом Яворов 

при действащия кредитен договор и план за погасяване на ползваното финансиране, 

увеличени с предлаганото с проектобюджета нетно предплащане. 

[5.97] Предвиден е резерв за капиталови разходи, които могат да бъдат възникнат, ако бъде прието 

предложението на Работната група по проектиране и управление на основния ремонт на Дом 

Яворов. 

[6.01] Основното приходно перо на Великата Ложа, «Задължителни вноски на Съюзните Ложи» се 

бюджетира по текущите членски вноски на Съюзните Ложи във Великата Ложа, а именно 

120.00 лева на Брат за година при очакван средносписъчен членски състав от 2,000. Братя. 

[6.02] Предвидени са минимални приходи от отдаване на зали и Работни помещения по време на 

конференции, срещи и пр.  

[6.03] Предвидени са минимални приходи от продажба на Масонска литература и други информа-

ционни материали на Великата Ложа, както и постъпления от продажба на Масонските 

паспорти по 100.00 лв. за 1,000. Братя, които предстои да получат своитеМасонски Паспорти 

през финансовата 2012 г. 

[6.04] В перото «Други постъпления от собствена стопанска дейност» са бюджетирани очакваните 

нетни приходи от отчисления в полза на Великата Ложа от трети лица, извършващи стопанска 

дейност по продажба на Масонски регалии, сувенири и пр. 

[6.06] Преходният остатък от предходни финансови години представлява неизразходваните през 

текущата 2012 финансова година собствени приходи на Великата Ложа. 

[7.01] Като Получени дарения на Съюзните Ложи и Братята бюджетираме очакваните целеви 

дарения по кампанията за финансиране на придобиването на Дом Яворов и Масонските 

паметници при консервативен и реалистичен сценарий за развитие на дарителската качпания. 

[8.05] В перото «Получено финансиране» за финансовата 2012 година е предвидено рефинансиране 

на част от погашението, припадащо се в анюитетните вноски за придобиване на на «Дом 

Яворов». 

[9.01] Бюджетната позиция «Дарения, поети от Великия Майстор и Великите Сановници» отчита 

сумата на разходите на Великата Ложа, за която Великият Майстор е заявил пред О∴ О∴ С∴, 

че ще поеме за собствена сметка (респ. очаква Великите Сановници да поемат за собствена 
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сметка), без възстановяване от Великия Ковчег. Разшифровката на сумата по тази бюджетна 

позиция включва: 

Плакети и др. възпоменателни предмети [2.03] 5,000.00 

Посрещане на чуждестранни гости [2.05] 24,000.00 

Разходите за командировки в чужбина [2.06] 80,000.00 

[9.99] Резултативната позиция «Балансиращи дарения от В.: Майстор, В.: Сановници» е 

математическата разлика между разходната и приходната програма на проектобюджета. Тя 

показва трайния финансов недостиг, за който не са посочени [други] източници в приходната 

програма на бюджета. Великият Майстор и Великите Сановници или трябва да привлекат 

допълнителни дарения (извън планираните в позицията 7.01 «Получени дарения на Съюзните 

Ложи и Братята»), или трябва сами да дарят тази сума, или трябва да я рефинансират 

(увеличавайки сумата по бюджетна позиция 8.05 «Получени банкови, др. финансови заеми и 

др. финансирания»). 

В∴∴∴∴ Л∴∴∴∴ С∴∴∴∴ С∴∴∴∴ П∴∴∴∴ З∴∴∴∴ Б∴∴∴∴ 

Съвет на Великите Сановници 

 

 

 

 

Великият Майстор Великият Секретар 
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