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Най-високоуважаеми,
Много високоуважаеми,
Високоуважаеми,
Уважаеми и обични Братя:
На днешния 243 A∴L∴ 6011 [22.02.2011 н.е.], само преди няколко часа в О∴ Денвър,
В∴О∴ Колорадо, Северна Америка, завърши Работата си и представи своя 57-и годишен
пред Конференцията на Великите Майстори Масони в Северна Америка, Комисията за
информация по Признанията. Като зная Вашия жив интерес, незабавно ви предоставям за
сведение оригиналния текст на Доклада (преамбюла и констатациите [findings] по отношение на В∴О∴ България), който прилагам към тази Циркулярна Плоча.
Позволете ми само някои бележки по Доклада, без каквито и да е претенции за изчерпателен анализ и детайлно тълкувание на този важен за нас Масонски текст.
Моят общ извод от първия прочит на Доклада е, че за първи път след схизмата от A∴L∴
6001 [2001 н.е.] Комисията разглежда и двете Велики Ложи в България като равнопоставени, на една и съща плоскост. Това е чисто Символична позиция, тъй като двете Велики
Ложи очевидно не са равнопоставени, доколкото О∴В∴Л∴Б∴ актуално се Признава от
голям брой Братски Велики Ложи, а Признанието на оригиналната Велика Ложа на
българските Свободни Зидари, В∴Л∴С∴С∴ П∴З∴Б∴ остава не-Потвърдено.
1. Подобно на Доклада за A∴L∴ 6001 [2001 н.е.], отново най-важното в текста е онова,
което липсва в него: за разлика от всички досегашни Доклади, в тазгодишния липсва
експлицитно Потвърждение на фактическото Признание на О∴В∴Л∴Б∴ Доколкото за
него се говори, то се говори в минало време. За жалост, засега Комисията не се произнася
и за Потвърждаване на още по-ранното Признание на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴
2. Щастлив съм да отбележа, че за първи път в седемгодишната практика на Комисията,
имаме безусловно и пряко Признание за Регулярността на Работата на В∴Л∴С∴С∴
П∴З∴Б∴: «Двете Велики Ложи практикуват Регулярно Масонство». По този начин Комисията преценява, че В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ отговаря на последния от трите (изрично изброени в преамбюла) критерия за Признание. Така се отхвърлят познатите ви не-Масонски
твърдения на обичани наши Братя в О∴В∴Л∴Б∴, че в България съществувало някакво
«не-Регулярно пространство», откъдето се извеждаха мисионерските претенции на
О∴В∴Л∴Б∴ да «регуляризира» Братя, зърнали Светлината в Съюзните Ложи на

2

В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ (включително онези, които са били Гаранти или като Братя Майстори навремето са дали Светлината на Масонството на Братята, претендиращи да ги «регуляризират»).
3. С голяма радост забелязвам, че Комисията за пръв път се е върнала назад в историята и
е потвърдила факта, че «двете Велики Ложи имат общ произход, докато настъпва разкол
през 2001 [г. н.е. A∴L∴ 6001].» С това Комисията изрично потвърждава, че В∴Л∴С∴С∴
П∴З∴Б∴, оригиналната Велика Ложа в България отговаря на първия от трите (изрично
изброени в преамбюла) критерия за Признание. Ненужно е да подчертавам пред Братята
Майстори Зидари, че с това Комисията отхвърля не-Масонското тълкувание, според което
«по волята на Великата Ложа – Майка Светлината последвала Н∴В∴У∴ Бр∴ Борислав
Сараднев, лишавайки от Светлина и произход оригиналната Велика Ложа, в която е била
Внесена.»
4. Подчертана е подкрепата на Комисията, а тя изразява и мнението на Братята Масони от
Великите Ложи в Северна Америка, за Единението на българското Масонство. Тази подкрепа е безусловна – други алтернативи на Единението («Единение или за сключване на
договор за поделяне на юрисдикцията», «... Братята в България [да] постигнат някакъв вид
съгласие»), Комисията не посочва.
5. Ясно е подчертана този път коя е причината и чия е вината за продължаващата схизма
на Братството в България («няма интерес от страна на Обединената Велика Ложа на България да встъпи в разговори с Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в България за Единение или за
сключване на договор за поделяне на юрисдикцията»).
Надявам се, бих се радвал заедно с всички вас, ако след това произнасяне на Комисията,
нашите обични Братя от О∴В∴Л∴Б∴ се върнат на истинския Масонски път, ако застанат
на плоскостта на Либелата и най-сетне, след десетгодишно лутане, приемат Братски
протегнатата им от нас ръка за Единение, без предварителни условия, без унижение за
никой Брат и без коварни, неприсъщи на Масонството помисли към никой Брат.
Но не изпитвам прекомерен оптимизъм. Защото е било и друг път мъдрите заключения на
Комисията да се тълкуват превратно, а нашият зов за Братство и Единение да се отхвърлят
с не-Масонско високомерие.
Възможно е отново да чуем «победни» тълкувания, например на заключителната фраза в
констатациите на Комисията за България «този въпрос няма да бъде разглеждан отново,
докато Братята в България постигнат някакъв вид съгласие», което според някои Братя в
О∴В∴Л∴Б∴ значело, че Комисията навеки отказва да разглежда справедливото искане
на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ да бъде Потвърдено даденото ни Признание като първата и
Регулярна Велика Ложа в България. С което мълчаливо се признавал суверенитетът на
О∴В∴Л∴Б∴ върху Масонската юрисдикция в България. Нищо такова не казва тази фраза,
Братя. Този текст е само израз на безсилието на Комисията като проучващ и съветващ
орган да подпомогне двете страни в разрешаването на проблема с Единението на
българското Братство. С тези думи Комисията «вдига ръце» от проблема и предоставя
Решението на Конференцията на Великите Майстори, пред които справедливо излага
констатациите си. Аз не се съмнявам, че Братските Велики Ложи могат и ще вземат
справедливо Решение.
Както добре знаят Братята, внимателно следили Работата на Комисията за информация по
Признанията, Комисията не за първи път «вдига ръце»: буквално същата фраза, дори в
значително по-мрачна конотация, Комисията вече използва в заключение на констата-
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циите за България в своя Доклад за A∴L∴ 6009 [2009 г. н.е.]. Но противно на неверните
тълкувания, че по този начин Комисията окончателно и вовеки спирала да се интересува
от проблемите в България, и като признавала, че тези проблеми били «в суверенитета и
под изключителната юрисдикция на О∴В∴Л∴Б∴», тя отказвала вече да се занимава с тях,
вие добре знаете, че и на миналогодишната си сесия в О∴ Арлингтън, и на тазгодишното
си заседание в О∴ Денвър, Комисията радушно, Братски и с все по-голям интерес изслушва двете български Велики Ложи, които приема като равнопоставени, еднакво Регулярни и
с общ произход, като не крие своята безусловна подкрепа за Единение на българското
Братство.
Затова нямам никакво съмнение, че ние можем да разчитаме на Братята и в Северна
Америка и навсякъде по света да се възстанови справедливостта и единството на
Свободните Зидари в нашата Родина. Надявам се ние сами, заедно с нашите Братя от
О∴В∴Л∴Б∴ най-сетне – и сами, без чужда намеса, - да постигнем нашето Единение. Това
ще е голямо постижение, ще е чест за българските Масони и ще се приеме с въодушевление от всички Братя по света.
Така, както отново настоява от името на многомилионното Братство на Масоните в
Северна Америка тяхната Комисия за информация по Признанията.

С Братски поздрави

Емил Хърсев
Велик Секретар
Приложение 1: Доклад на Комисията за информация по Признанията по отношение на
Великия Ориент България.
Приложение 2: Избрани моменти от Работата на делегацията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴на
Конференцията на Великите Майстори на Северна Америка

GRAND LODGE

ВЕЛИКА ЛОЖА

OF THE ANCIENT FREE & ACCEPTED MASONS

НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ

OF BULGARIA
CHANCERY OF THE GRAND SECRETARY

В БЪЛГАРИЯ
КАНЦЕЛАРИЯ НА ВЕЛИКИЯ СЕКРЕТАР

243 A∴ L∴ 6011 [22.02.2011 C.E.] O∴ Denver

243 A∴ L∴ 6011 [22.02.2011 C.E.] O∴ Денвър

The Conference of Grand Masters of Masons
of North America
Commission on Information for Recognition

Конференцията на Великите Майстори Масони
в Северна Америка
Комисията за информация по Признанията

REPORT OF THE COMMISSION
ON INFORMATION FOR RECOGNITION

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА
ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЗНАНИЯТА
22 февруари 2011
[243 A∴
∴L∴
∴ 6011]

February 22, 2011
TO THE CONFERENCE OF THE GRAND MASTERS
OF MASONS IN NORTH AMERICA:

ДО КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ВЕЛИКИТЕ МАЙСТОРИ
НА МАСОНИТЕ В СЕВЕРНА АМЕРИКА:

MOST WORSHIPFUL BROTHER
CHAIRMAN:

НАЙ-ВИСОКО УВАЖАЕМИ БРАТКО
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

MOST WORSHIPFUL AND
RIGHT WROSHIPFUL BRETHREN

НАЙ-ВИСОКО УВАЖАЕМИ И
МНОГО ВИСОКО УВАЖАЕМИ БРАТЯ

It is my honour and privilege as Chairman of this
Commission to present the 57th report of the
Commission on Information for Recognition. I am
pleased to present the other members of this
Commission in the order of length of service:

Моя чест и привилегия като Председател на
тази Комисия е да представя 57-я доклад на
Комисията за информация по Признанията. Имам удоволствието да представя другите членове на тази Комисия по реда на техния Стаж:

M∴W∴ M. William Holsinger, Past Grand Master Н∴В∴У∴ М. Уилям Холсингър, Стар Велик
of California;
Майстор на Калифорния;
M∴W∴ Scott J. Krieger, Past Grand Master of Н∴В∴У∴ Скот Дж. Крийгър, Стар Велик МайсNebraska;
тор на Небраска;
W∴ Pierre G. Normand, Past Master in Texas;

В∴У∴ Пиер Дж. Нормънд, Стар Майстор [на
стол] в Небраска;

M∴W∴ James D. Woodward, Past Grand Master Н∴В∴У∴ Джеймс Д. Удуърд, Стар Велик Майсof Utah;
тор на Юта;
M∴W∴ Clayton J. Borne, III, Past Grand Master of Н∴В∴У∴ Клейтън Дж. Борн ІІІ, Стар Велик
Louisiana;
Майстор на Луизиана;
M∴W∴ John M. Colligas, Past Grand Master of Н∴В∴У∴ Джон М. Колигaс, Стар Велик МайсNew Jersey;
тор на Ню Джърси;
M∴W∴ Curtis N. Lancaster, Past Grand Master of Н∴В∴У∴ Къртис Н. Ланкастър, Стар Велик
Utah, Secretary-Treasurer;
Майстор на Юта, Секретар-Ковчежник;
and I am M∴W∴ Terence Shand, Past Grand и аз съм Н∴В∴У∴ Терънс Шaнд, Стар Велик
Master of Ontario, Canada, and Chairman.
Майстор на Онтарио, Канада, и Председател.
Since the delegates to this Conference change Тъй като делегатите на тази Конференция се
each year, I would like to repeat the standards for сменят всяка година, аз бих желал да повторя
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recognition adopted for our guidance when this
Commission was formed in 1952. These are the
guidelines used to evaluate the regularity of a
Grand Lodge, and thereby determine whether it is
worthy of consideration for recognition by our
member Grand Lodges. This Commission provides
this data for use by our Grand Lodges, and does
not attempt to influence or recommend what
action should be taken. The Commission serves
you in an investigative and advisory capacity only.

стандартите за Признание, приети за да ни ръководят, когато тази Комисия бе основана през
1952 [г. н.е. A∴L∴ 5952]. Това са принципите,
използвани за преценка на Регулярността на
една Велика Ложа, и по които се определя дали
тя е достойна за обсъждане на Признание от
нашите членки Велики Ложи. Тази Комисия
представя тези данни за ползване от нашите
Велики Ложи и не се стреми да влияе или да
препоръча какво действие следва да се предприеме. Тази Комисия служи на вас само в качеството да обследва и съветва.

The standards for recognition are summarized as Стандартите за Признание са обобщени както
follows:
следва:
1. Legitimacy of origin.

1. Легитимност на произхода.

2. Exclusive territorial jurisdiction, except by 2. Изключителна териториална юрисдикция, осmutual consent and/or treaty.
вен при взаимно съгласие и/или договор.
3. Adherence to the Ancient Landmarks –
specifically, a Belief in God, the Volume of the
Sacred Law as an indispensable part of the
Furniture of the Lodge, and the prohibition of the
discussion of politics and religion.

3. Спазване на Древните Ландмарки – особено,
Вяра в Бог, Книгата на Светия Закон като задължителна част от Обзавеждането на Ложата, и
забрана за обсъждането на политика или религия.

Applying these standards to the request of several Приложили тези стандарти към исканията на
Grand Lodges during our deliberations, we now няколко Велики Ложи по време на нашите обshare the following information:
съждания, ние сега споделяме следната информация:
...

...

Bulgaria

България

There continues to be no progress in the unificati- Продължава да няма напредък в Единението на
on of Freemasonry in Bulgaria.
Свободното Зидарство в България.
Since they have previously been determined to
meet the standards for recognition, there is no
interest on the part of the United Grand Lodge of
Bulgaria in entering discussions with the Grand
Lodge AF&AM of Bulgaria, either for unification, or
for establishing a treaty to share the jurisdiction.

Откак в миналото е било прието, че тя отговаря
на стандартите за Признание, няма интерес от
страна на Обединената Велика Ложа на България да встъпи в разговори с Великата Ложа
С∴С∴П∴З∴ в България за Единение или за
сключване на договор за поделяне на юрисдикцията.

Both Grand Lodges practice regular Masonry and Двете Велики Ложи практикуват Регулярно Маboth Grand Lodges have a common origin, until a сонство и двете Велики Ложи имат общ произsplit occurred in 2001.
ход, докато настъпва разкол през 2001 [г. н.е.
A∴L∴ 6001].
This Commission has urged the two Grand Lodges
to resolve their differences for the past seven
years to no avail; therefore this issue will not be
addressed again until the brethren in Bulgaria
reach some type of agreement.

Тази Комисия е настоявала двете Велики Ложи
да разрешат техните различия без резултат
през последните седем години; затова този въпрос няма да бъде разглеждан отново, докато
Братята в България постигнат някакъв вид съгласие.
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243 A∴ L∴ 6011 [22.02.2011 C.E.] O∴ Денвър

РАБОТА НА ДЕЛЕГАЦИЯТА
НА В∴
∴Л∴
∴С∴
∴С∴
∴П∴
∴З∴
∴Б∴
∴
НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ВЕЛИКИТЕ МАЙСТОРИ
НА МАСОНИТЕ В СЕВЕРНА АМЕРИКА

Н∴В∴У∴ Володя Лозанов с Н∴В∴У∴ Брадфорд Алън Гьобел, Велик Майстор на
Великата Ложа на Свободните и Приети Зидари на Охайо и Председател на
Конференцията на Великите Майстори на Масоните от Северна Америка, по време
на официалното представяне на делегацията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ при
откриването на заседанието на Конференцията 241 A∴ L∴ 6011 [20.02.2011 C.E.] в
O∴ Денвър
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Първото заседание на Конференцията на Великите Майстори на Масоните от
Северна Америка – 241 A∴ L∴ 6011 [20.02.2011 C.E.] в O∴ Денвър

Н∴В∴У∴ Володя Лозанов с Н∴В∴У∴ Глен Мийнс, Стар Велик Майстор на Великата
Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на Мисури и Изпълнителен секретарковчежник на Конференцията на Великите Майстори на Масоните от Северна
Америка
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След представянето на позицията на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ пред Комисията по
информация за признанията към Конференцията на Великите Майстори на
Масоните от Северна Америка (отляво надясно): М∴В∴У∴ Томас У. Джаксън, Стар
Велик Секретар на Великата Ложа на Свободните и Приети Зидари на Пенсилвания;
Н∴В∴У∴ Володя Лозанов; Н∴В∴У∴ Томас К. Джаксън, Стар Велик Майстор на
Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на Минесота.

След представянето на доклада на Комисията по информация за признанията за
2011 г. пред Конференцията на Великите Майстори на Масоните от Северна
Америка: Н∴В∴У∴ Терънс Шанд, Стар Велик Майстор на Великата Ложа на
Старите Свободни и Приети Зидари на Онтарио и Председател на Комисията и
Н∴В∴У∴ Володя Лозанов

