
Хронология на разединяването на единението 

Спорът за Единението е многопластов и като такъв за съжаление не е основно на масонска основа, а на 

административна. Твърденията от 2те страни почиват основно на бюрократични въпроси, а не върху 

енергията на масонските трудове и работи, макар да има и частица езотерични гласове и позиции от 

едната страна по отношение на Единението. Предлагам на вниманието ви една хронологична справка с 

твърдения на ВЛССПЗБ и ОВЛБ, надеждно документирани. За начало е приета годината 1991 г. В 

последствие предлагам визуална съпоставка на 1 актуална структура тип схема на РЕГУЛЯРНОТО 

МАСОНСТВО В БЪЛГАРИЯ, взета от сайта на ОВЛБ и сравнена с официални документи. Разликите оставям 

да откриете сами. Важното е да знаете, че ВЛССПЗБ твърди за ОВЛБ и ОВЛБ твърди за ВЛССПЗБ, че 

ДРУГАТА ложа е взела името й. 

Година ВЛССПЗБ твърди: ОВЛБ твърди: 

1991 Още през 1991 г., в Ложи, работещи на 
територията на бившата ФР Югославия, са 
Посветени в Масонството няколко български 
граждани.  
(http://grandlodgebg.com/about-us)  

 

1992 
 

Велика Ложа в България (от трите Ложи от 
Послушанието на Великата Ложа на 
Югославия). Инсталирана и Светлина - 5 
декември 1992 г., Велик Майстор - Брат 
Георги Крумов. ВЛБ учредява: 

Заря с Патентен номер 001 
Сговор с Патентен номер 002 

Зора с Патентен номер 003 
 (http://grandlodgebg.com/about-us) 
За основоположници на новото регулярно 
франкмасонство в България се счита групата 
български граждани посветени през месец 
май 1992 г. в немската Ложа 
"Лесинг"(Мюнхен, Германия). Изключителна 
настоятелност и активност пред 
западноевропейските регулярни масонски 
изповедания, за възраждането на 
франкмасонството в България, проявява 
високопоставеният и с огромен авторитет в 
немското масонство, българинът-емигрант д-
р Иван Войнов. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=3)  

Великата Ложа на Югославия внася Светлина 
в три български Ложи: „Светлина”, „Сговор” и 
„Заря” и Светлина във ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА 
БЪЛГАРИЯ, формирана от въпросните Ложи. 
За Велик Майстор е инсталиран НУ Брат 
Георги Крумов. 
Ложа „Лесинг към пламтящата звезда” – 
Ориент Мюнхен от състава на Великата Ложа 
на ССПЗ на Германия (съставна на ОВЛГ) 
създава депутационна Ложа “Зора” в Ориент 
София 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf)  

 ГОРЕ ИМА ЯВНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ В ИНФОРМАЦИЯТА! 

1993   

1994 В средата на ноември 1994 г. се провежда 
първият Велик събор на Великата Ложа на 
България в манастира “Св. Кирик” край 
Пловдив. 
(http://grandlodgebg.com/about-us) 
Възникват първите противоречия между 
болшинството български Братя-майстори и 
Великата ложа на Югославия в лицето на 
нейния Велик майстор Бр. Зоран Ненезич. 
Противоречията са във връзка с това, че 
Великият майстор Ненезич подкрепя 
нерегулярни действия на Великия майстор на 
България, Бр. Георги Крумов. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=41)  

Посветените в Ложа "Лесинг" българи много 

Великата Ложа на ССПЗ на Германия 
(съставна на ОВЛГ) учредява Ложите 
„Светлина”, „Сердика”, „Зора”, „Заря” и 
„Черноморски приятели”, работещи на 
територията на България. 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 
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бързо усвояват изкуството на сдружаване на 
Братя в една свободнозидарска общност и 
след завръщането си в България основават 
през 1994 г. София ложите: "Светлина", 
"Зора" и "Сердика". 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=3)  

 

  ПО ТАЗИ ЛОГИКА ЛОЖА СВЕТЛИНА СЕ 
УЧРЕДЯВА ЗА 2ри път или 2ра ложа със 

същото име??? 

1995 Март – Свиква се извънреден Велик събор на 
Великата ложа на България вследствие на 
изострилите се отношения между Братята-
майстори и Великият майстор, Бр. Георги 
Крумов. Болшинството от делегатите на 
събора искат доброволното оттегляне на 
Великия майстор от поста и нов избор. 
Великият майстор, заедно с още двама Бр.-
майстори напуска демонстративно събора. 
Останалите 36 Бр.-майстори избират нов 
състав на Великата ложа с Велик майстор Бр. 
Иван Ставрев. 
Май – Новоизбраният Велик съвет на 
Великата ложа търси контакти с Великата 
ложа на Югославия. Последователно са 
проведени срещи в Белград и София. На тези 
срещи Великият майстор на Югославия Бр. 
Зоран Ненезич заявява, че подкрепя 
напусналият Великата ложа, Бр. Георги 
Крумов. Буди недоумение позицията на Бр. 
Зоран Ненезич, тъй като той прекрасно знае, 
че около Бр. Георги Крумов няма 
необходимият брой от 7 Бр.-майстори. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=41) 
Убедени в безпринципната позиция на 
Великата ложа на Югославия, Великата ложа 
на България, водена от Великият майстор Бр. 
Иван Ставрев установява контакт с 
работещите по това време в България Ложи 
от състава на Обединените Велики ложи на 
Германия. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=41) 

Група Братя от формираната през 1992 г. 
Велика Ложа на България индивидуално 
преминават в Ложите „Светлина”, „Сердика”, 
„Зора”, „Заря” и „Черноморски приятели”. 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 

  ОТ КЪДЕ? 

1996 Две години по-късно, през 1996 г. в столицата 
е инсталирана и Ложа "Заря", както и първата 
българска извънстолична Ложа "Черноморски 
приятели" в гр. Варна. Скоро са отворени и 
масонски огнища в градовете Шумен, Русе и 
Добрич, с цел тяхното прерастване в 
пълноправни Ложи. До основаването на 
независима Велика ложа на България, тези 
пет Ложи легитимират своята редовност с 
патент на Обединените Велики ложи на 
Германия. Немските масони оказват 
съществена помощ на по-младите си 
български Братя в овладяването на 
изкуството на истинското Свободно 
зидарство, изучаването на неговата същност, 
принципи и цели, както и поставянето му в 
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услуга на цялото човечество. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=3)  
 

10 ноември - Българските масони провеждат 
Общо събрание на което избират Велик 
майстор (Бр.: Иван Ставрев) и състав на Съвет 
на Великите сановници на бъдещата 
независима Велика ложа на Старите 
Свободни и Приети зидари на България. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28)  

1997 26 април 1997 г.  
Конвентът на Обединените Велики ложи на 
Германия, на свое заседание в Хамбург, 
взема решение за инсталирането на 
самостоятелна и редовна, национална Велика 
ложа на Старите, Свободни и Приети зидари 
на България.  
 
27 април 1997 г.  
Великият майстор на Обединените Велики 
ложи на Германия Бр.: Райнер Шике 
уведомява писмено избраният за Велик 
майстор на Великата ложа на Старите 
Свободни и Приети зидари на България Бр.: 
Иван Ставрев за взетото решение за 
инсталиране на Великата ложа С.С.П.З. на 
България.  
 
23 юли 1997 г.  
Обединените Велики ложи на Германия 
уведомяват с меморандум всички регулярни 
масонски формирования в света, че предстои 
инсталирането в България на редовна и 
независима национална Велика ложа.  
 
23 - 24 август 1997 г.  
Великият майстор на Обединените Велики 
ложи на Германия Бр.: Райнер Шике 
посещава Ориент-България във връзка с 
подготовката за инсталиране на Великата 
ложа на Старите Свободни и Приети зидари 
на България.  
 
19 септември 1997 г.  
Излиза от печат първия брой на българското 
масонско списание “Светлина”.  
 
20 септември 1997 г.  
В България е инсталирана Велика ложа на 
Старите, Свободни и Приети зидари на 
България. За Велик майстор е въведен Иван 
Ставрев. Българската Велика ложа обединява 
в съюз Ложите: “Светлина”; “Зора”; 
“Сердика”; “Заря” от Ориент/София и 
“Черноморски приятели” от Ориент/Варна.  
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28) 
На 20 септември 1997 г. е Инсталирана 
Великата Ложа на Старите Свободни и Приети 
Зидари в България. Ритуалът е воден от 

Великата Ложа на България избира и 
инсталира за Велик Майстор НУ Брат Стоян 
Райчевски.  
 
Великата Ложа на България избира и 
инсталира за Велик Майстор НУ Брат Янко 
Бонев (към края на календарната 1997 г.) 
 
Обединените Велики Ложи на Германиа 
внасят Светлина във ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА 
ССПЗ НА БЪЛГАРИЯ. За Велик Майстор е 
инсталиран НУ Брат Иван Ставрев. 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 

http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=3
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28
http://www.grandlodge-bulgaria.org/images/history_bg.pdf
http://www.grandlodge-bulgaria.org/images/history_bg.pdf


Великия Майстор на Обединените Велики 
Ложи на Германия Брат Райнер Шике и 
Великия Майстор на Великата Ложа на 
Старите Свободни и Приети Зидари в 
Германия Брат Клаус Хорнефер. За пръв 
Велик Майстор на Великата Ложа на Старите 
Свободни и Приети Зидари в България е 
въведен Брат Иван Ставрев. На тържествения 
Ритуал присъстват представителни делегации 
на Великите Ложи на Германия, Австрия, 
Италия и Гърция. 
(http://grandlodgebg.com/about-us) 
На 20 септември 1997 г, в свой собствен Храм 
в София, петте български Ложи: "Светлина"; 
"Зора"; "Сердика"; "Заря" от Ориент-София и 
"Черноморски приятели" от Ориент-Варна, 
провъзгласяват обединяването си в съюза на 
Великата ложа на Старите, Свободни и 
Приети зидари на България. За неин пръв 
Велик майстор е въведен Брат Иван Ставрев. 
Издаден е първият брой списанието 
"Светлина", като орган на новосформираната 
Велика ложа. Основаването на Великата ложа 
на България става със съгласието и 
значителното съдействие на Ложата-майка на 
до този момент действащите в нейния състав 
пет български Ложи, а именно Обединените 
Велики ложи на Германия. Специалният 
тържествен ритуал се води от немските 
зидари, начело с Великият майстор на 
Обединените Велики ложи на Германия, Брат 
Райнер Шике. 
На 22 септември 1997 г. Обединените Велики 
ложи на Германия разпространяват до всички 
регулярни свободнозидарски сили по света, 
информационен меморандум с който 
препоръчват на редовните франкмасонски 
изповедания да признаят регулярността на 
българската Велика ложа и да установят 
Братски контакти с нея. 
Великата ложа на Старите, Свободни и 
Приети зидари на България получава 
признание и влиза в официални контакти с 
близо сто Велики ложи и Велики Ориенти от 
цял свят. Нейни делегации вземат участие във 
всички значими международни срещи и 
прояви на редовното франкмасонство. 
Възроденото българско франкмасонство 
добива подобаващ международен авторитет. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4)  

22 септември 1997 г.  
Обединените Велики ложи на Германия 
разпространяват Меморандум за 
инсталираната в България Велика ложа на 
Старите, Свободни и Приети зидари, с който 
молят всички редовни Велики ложи и Велики 
Ориенти по света да признаят регулярността 
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на Великата ложа на България.  
 
30 октомври 1997 г.  
Представители на Великата ложа на Старите, 
Свободни и Приети зидари на България 
взимат участие в редовното заседание на 
Конвента на Обединените Велики ложи на 
Германия, където българската Велика ложа е 
официално представена на Великите 
майстори от Европа, Северна и Южна 
Америка.  
 
14 ноември 1997 г.  
Великата ложа на България взима участие в 
Международния симпозиум “Свободата и 
Свободното зидарство в един променящ се 
свят”, проведен в Рим, Италия.  
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28) 

1998 14 април - Софийският градски съд 
регистрира “СЪЮЗ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА 
СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В 
БЪЛГАРИЯ” с председател Великият майстор 
Бр.: Иван Ставрев. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28)  

Решение на Софийски градски съд от 21 
април 1998 г., съгласно законите на 
Република България, Великата ложа на 
Старите Свободни и Приети зидари на 
България е регистрирана в съдебните 
регистри под парт.№ 6778 т.2 рег. V стр.68, 
като законно функциониращо в страната 
сдружение с идеална цел. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28)  

 
Съдебни регистрации получават и всички 
Ложи-учредителки на Великата ложа на 
Старите Свободни и Признати зидари на 
България. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=28&limit=1&limitstart=2) 

 
2 май - Великата ложа на България участва 
като редовен член в регулярния Световен 
масонски конгрес, проведен в Ню Йорк, САЩ. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28)  

 
  

 

1999 юни 1999 г.  
Делегация на Великата ложа на България 
взема участие в тържествен ритуал по случай 
50-годишнината от основаването на Великата 
ложа на Старите, Свободни и Приети зидари 
на Германия, състоял се във Франкфурт.  
 
11 септември 1999 г.  
Великата ложа на Старите, Свободни и 
Приети зидари на България провежда “кръгла 
маса” на тема: “Актуални проблеми на 
развитието на масонското движение в 
България”.  
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октомври 1999 г.  
Делегация на Великата ложа на България 
взима участие в траурен ритуал в Прага, 
Чехия.  
 
ноември 1999 г.  
Великата ложа на България взима участие в ІV 
Световна масонска конференция в Сан Пауло, 
Бразилия.  
 
ноември 1999 г.  
На свой годишен събор Великата ложа на 
Старите, Свободни и Приети зидари на 
България отчита установяването на 
официални двустранни отношения и 
взаимното признаване с 30 национални 
Велики ложи и Велики Ориенти от Световния 
съюз на регулярното франкмасонство. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28)  

2000 От началото 2000 г. Великият майстор, Бр. 
Иван Ставрев, след съгласуване със Съвета на 
Великите сановници, предприема действия 
за доизграждане на съвършената пирамидата 
на българското масонство чрез въвеждането 
на регулярната високостепенна система на 
Стария и Приет Шотландски ритуал на база 
синята Велика ложа С.С.П.З. на България. 
Действията в тази посока протичат в следния 
хронологичен ред: 
 
07 януари 2000 г. – Великата ложа С.С.П.З. на 
България взема решени и дава мандат на 
Великия Майстор, Бр. Иван Ставрев за 
регулярното въвеждане на Стария и Приет 
Шотландски ритуал в Ориент-България. 
 
Януари-март 2000 г. – Великият майстор, Бр. 
Иван Ставрев провежда разговори с Великите 
майстори на Германия, Италия и с 
ръководителя на структурите на Скотиш Райт 
в Ориент-НАТО. 
 
Март 2000 г. – Великият на Великата ложа 
С.С.П.З. на България, Бр. Иван Ставрев 
изпраща писмо до Суверенния Върховен 
командир на Върховния съвет на Южната 
Юрисдикция на Скотиш Райт, Южна 
Каролина, САЩ, Бр. Фред Клайнкнехт с което 
го уведомява за желанието на регулярното 
българско масонство да се въведе в Ориент-
България Стария и Приет Шотландски ритуал. 
 
Април 2000 г. – Суверенният Върховен 
Командир, Бр. Фред Клайнкнехт отговаря с 
писмо положително на желанието 
българските Братя за въвеждането на Стария 
и Приет Шотландски ритуал и препоръчва за 

Великата Ложа на ССПЗ на България избира и 
инсталира за Велик Майстор НУ Брат 
Борислав Сарандев. 
 
24 декември  Великият Майстор НУ Брат 
Борислав Сарандев приспива 5 Ложи от 
Състава на ВЛ на ССПЗБ на България: 
“Светлина”, “Заря”, “Сердика”, “Черноморски 
приятели”, “Асен Златаров”, както и 25 Братя 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 
 
24 ноември 2000 г. - Провежда се Общо 
събрание на ВЛССПЗБ. Поканени са като гости 
всички Велики ложи с които ВЛССПЗБ е в 
установени Братски отношения. Общото 
събрание се провежда с участието на 
всичките 12 Ложи-членки на ВЛССПЗБ. С 
право на глас са 11 (единадесет) Ложи. 
За Велик майстор е избран Бр. Борислав 
Сарандев с резултат от гласуването 6 гласа 
"за" и 5 гласа "против", което е обявено 
тържествено от стария ВМ - Брат Иван 
Ставрев пред всички участници и гости на 
Общото събрание. 
Впоследствие Брат Иван Ставрев и група 
масони около него оспорват резултатите от 
Общото събрание и тъй като желаят 
преждевременно изграждане на структура на 
"Шотландски Ритуал" в България, се отделят в 
нерегулярна формация, носеща същото име - 
ВЛССПЗБ.  
http://web.archive.org/web/20060111055348/http://www.grandlodge-bulgaria.org/Bulgarian/history_1990_bg.htm  

http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28
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http://www.grandlodge-bulgaria.org/images/history_bg.pdf
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тази цел те да се обърнат към Заместника на 
Върховния съвет във Ориент-НАТО, Бр. 
Робърт Удууърд. Великата ложа С.С.П.З. на 
България изпраща официално писмо до Бр. 
Робърт Удуърд. 
 
Май-юни 2000 г. – Великият майстор Бр. Иван 
Ставрев провежда срещи в Брюксел с 
ръководителя на Скотиш Райт в Ориент-НАТО, 
Бр. Р. Удуърд на които се уточняват 
процедурите по въвеждането на Стария и 
Приет Шотландски ритуал в България. 
 
01 юли 2000 г. – В Ориент-България пристига 
делегация на Скотиш Райт в Ориент-НАТО, 
която извършва ритуал по посвещаването в 
ритуала на първата група регулярни 
български масони, членове на Великата ложа 
С.С.П.З. на България. 
 
Юли-септември 2000 г. – в Ориент-България 
се извършва градежна работа (цикъл от 
лекции на Братя от Ориент-НАТО, по 
усвояването на Стария и Приет Шотландски 
ритуал от българските Братя. 
 
5/6 октомври 2000 г. – група български 
масони са посветени в Стария и Приет 
Шотландски ритуал във Виченца /Италия. Там 
се взима решение за инсталиране на 
Върховен съвет на тридесет и трета и 
последна степен на Стария и Приет 
Шотландски ритуал. За Суверенен Върховен 
Командир е избран Бр. Петър Калпакчиев, 
33°. Избран е 8 членен състав на Върховния 
съвет, 33°на България.Насрочва се дата за 
инсталирането на Върховния съвет, 33° на 
България. 
(http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=28&limit=1&limitstart=5)  

21 ноември 2000 - из Нотариално заверена 
Декларация (дата 20 ноември 2007 г. - 
приложена) със съгласието, подкрепата и 
мнението на 38 майстори на стол на 38 
съюзни ложи в състава на ВЛССПЗвБ: „При 
провеждане на редовни избори за Велик 
Майстор и Велики Сановници на 21.11.2000 
год. са допуснати сериозни нарушения и се 
компрометира тайната на избора. 
Висшият Братски съд с декрет №4 от 
21.11.2000г. решава, че изборите са 
опорочени и се насрочват нови избори. До 
тяхното провеждане на 05.12.2001 год. 
остава стария Велик Майстор и старите 
Велики Сановници.  
Недоволни от решението на Великия 
Братски Съд, 50-60 братя, без да дочакат 
провеждането на нови избори, на 

http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=28&limit=1&limitstart=5


31.12.2000 г. се отделят от Великата 
Ложа на Старите Свободни и Приети 
Зидари в България и се обединяват с 
Великата Ложа на България инсталирана 
от Швейцарската Велика Ложа и обявена 
на няколко пъти от Обединените Велики 
Ложи на Германия за нелегитимна.” 
 
Вследствие на противоречията, възникнали 
около избора и встъпването в длъжност на 
Великия Майстор и Великите Сановници, 
започва разцеплението в българското 
масонство. Днес у нас работят две регулярни 
ложи - Великата Ложа на Старите, Свободни и 
Приети Зидари в България и Обединена 
Велика Ложа на България. 
(http://grandlodgebg.com/about-us) 

2001  
22 март - Избран за Велик майстор на 
Великата ложа на старите свободни и приети 
зидари в България е Петър Горновски. 
 
12 май – във връзка с публикацията: „Две 
масонски ложи се обединиха на тържествен 
ритуал в столичния парк-хотел "Москва" в 
събота. Великата ложа на старите, свободни и 
приети зидари на Борислав Сарандев се сля с 
Великата ложа на Янко Бонев.” 
(http://novinar.bg/news/svobodnite-zidari-se-
darliat-koj-e-po-po-naj_MjQxOzIz.html) то е 
вложена следната информация в следващия 
документ - из Нотариално заверена 
Декларация (дата 20 ноември 2007 г. - 
приложена) със съгласието, подкрепата и 
мнението на 38 майстори на стол на 38 
съюзни ложи в състава на ВЛССПЗвБ: 
„Новообразуваната Велика Ложа дублира 
името на съществуващата Великата 
Ложа на Старите Свободни и Приети 
Зидари в България с разликата, че тя се 
регистрира в съда от три физически лица 
работещи в частна полза, а не от Съюзни 
Ложи. (20.07.2001г.)”. 
 
 
24 юни - Избраният на 22 март Велик майстор 
на Великата ложа на старите свободни и 
приети зидари на България Петър Горновски 
встъпи в длъжност на специален ритуал, 
който по канона на братството трябва да бъде 
на Еньовден - деня на лятното слънцестоене. 
Горновски е 46-годишен бизнесмен в сферата 
на козметичния бранш, женен с две деца, 
майстор трета степен по така нареченото 
синьо масонство. 

23 април - ОБЕДИНЕНИЕ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА 
НА БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКАТА НА ССПЗ НА 
БЪЛГАРИЯ. Обединителният протокол е 
подписан от НУ Брат Янко Бонев и НУ Брат 
Борислав Сарандев. Името на обединената 
Масонска структура е ВЕЛИКА ЛОЖА НА 
СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА 
БЪЛГАРИЯ. Велик Майстор – НУ Брат 
Борислав Сарандев. Заместник Велик 
Майстор – НУ Брат Янко Бонев. 
 
8 май - Висшият Масонски Съд изключва 5 
Ложи: “Светлина”, “Заря”, “Сердика”, 
“Черноморски приятели”, “Асен Златаров”, 
както и 25 Братя 
 
Учредява се т.нар. „Велика Ложа на ССПЗ в 
България”, понастоящем ръководена от г-н 
Володя Лозанов - 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 

ВЛССПЗвБ е от 1997 г. – Горното твърдение 
от сайта на ОВЛБ е документална лъжа и 

попада под юрисдикцията на чл.209 – чл.213 
от НК на РБ. 

2002   

2003  От т.нар. ВЛ на ССПЗ в България в състава на 

http://grandlodgebg.com/about-us
http://novinar.bg/news/svobodnite-zidari-se-darliat-koj-e-po-po-naj_MjQxOzIz.html
http://novinar.bg/news/svobodnite-zidari-se-darliat-koj-e-po-po-naj_MjQxOzIz.html
http://www.grandlodge-bulgaria.org/images/history_bg.pdf
http://www.grandlodge-bulgaria.org/images/history_bg.pdf


ВЛ на ССПЗ на България са регуляризирани 8 
Ложи: “Светлина”, “Македонска зора”, 
“Пълдин”, “Сердика”, “Акад. Михаил 
Арнаудов”, “Светлината на Траките, ”Кабиле” 
и „Заря” 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 
НАЛИ СА ИЗКЛЮЧЕНИ през 2001 г.??? 

2004 31 декември 2004 - из Нотариално заверена 
Декларация (дата 20 ноември 2007 г. - 
приложена) със съгласието, подкрепата и 
мнението на 38 майстори на стол на 38 
съюзни ложи в състава на ВЛССПЗвБ: 
„Неофициалната Великата Ложа на 
Старите Свободни и Приети Зидари в 
България на 31.12.2004г. си връща старото 
име Велика Ложа на България, като добавя 
„обединена”...” 
 

На свое Редовно отчетно-изборно събрание 
през ноември ВЛ на ССПЗ на България избира 
и инсталира за Велик Майстор НУ Брат Петьо 
Пенков.  
 
Името на Великата Ложа е променено на 
ОБЕДИНЕНА ВЕЛИКА ЛОЖА НА БЪЛГАРИЯ 
(ОВЛБ), съгласно обединителния протокол от 
2001 г. 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 

  НАЛИ ПИШЕ, ЧЕ Е ДРУГО ИМЕТО през 2001? 

2005   

2006  От т.нар. ВЛ на ССПЗ в България в състава на 
ОВЛБ е регуляризирана Ложа „Перлата на 
Сливен” (индивиди) 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 

  ЦЯЛАТА ЛОЖА ИЛИ САМО ОТДЕЛНИ 
БРАТЯ??? 

2007   

2008  На свое Редовно отчетно-изборно събрание 
през ноември ОВЛБ избира и инсталира за 
Велик Майстор НУ Брат Григорий Вазов. 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 

2009   

2010  Създава се структурата „Велика Ложа на 
България”, ръководена от г-н Савино Батанов. 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 

2011  От т.нар. ВЛ на ССПЗ в България в състава на 
ОВЛБ е регуляризирана Ложа „Августа 
Траяна” (индивиди) 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 

ЦЯЛАТА ЛОЖА ИЛИ САМО ОТДЕЛНИ 
БРАТЯ??? 

На свое Редовно отчетно-изборно събрание 
през май ОВЛБ избира и инсталира за Велик 
Майстор НУ Брат Иван Сариев. 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 

2012  От т.нар. ВЛ на ССПЗ в България в състава на 
ОВЛБ е регуляризирана Ложа „Сговор” 
(индивиди) 
(http://www.grandlodge-
bulgaria.org/images/history_bg.pdf) 
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ЦЯЛАТА ЛОЖА ИЛИ САМО ОТДЕЛНИ 
БРАТЯ??? 

2013   

2014   

2015   

 

Схема на РЕГУЛЯРНОТО МАСОНСТВО В БЪЛГАРИЯ, взета от сайта на ОВЛБ и сравнена с официални 

документи: 

Оригинал от сайта на ОВЛБ – вижте предоставения от ОВЛБ оригинал и направете съпоставка с 

генерираната схема, спрямо историческата действителност и факти за масонството в България. 

Според ОВЛБ – виж следващата страница 

 



 

Според ОВЛБ 

 



СХЕМА НА ИСТОРИЯТА НА МАСОНСТВОТО СПОРЕД СЪБРАНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

 Схемата е налична във високо качество тук: 

http://www.grandlodgebulgaria.org/bg/wp-content/uploads/2016/01/HistoryOfBulgarianMasonry-BG.pdf 

 

Схема и история на ложите, преминали от ВЛССПЗБ в ОВЛБ – информацията е взета от официалните 

интернет страници на 2те ложи, както и от страницата ОТВЕС. Направени са съпоставки на 

информацията, която дават 2те ложи, където тя не съвпада. Причините, светлината ще изясни. 

Ложа във ВЛССПЗБ Вн Светлина Действие Ложа в ОВЛБ 

Пат. №001,"Зора"  24 юни 1994 г. 
(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

28 август 2004 
г.- реактивация 
http://web.archive.org/web/20081029072650/http://www.zora.freemasonry.bg/  

? Патентен № 001 
Дата на учредяване: 

24.06.1994 
Ориент София 

Пат. №002,"Светлина" 24 юни 1994 г. 
(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) ? "СВЕТЛИНА СОФИЯ 

94" 
Патентен № 023 

Дата на учредяване: 
24.06.1994 

Ориент София 

Пат. №003,"Сердика" 25 юни 1994 г. 
25 юни 1994 г. 
(http://otves.org/bg/index. php?option=com_content &task=view&id=376 &Ite mid=2 8)  

(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

? "СЕРДИКА" 
Патентен № 003 

Дата на учредяване: 
24.06.1996 

Ориент София 

Пат. №004,"Заря" 3 август 1994 г. ? "ЗАРЯ - 92" 

http://www.grandlodgebulgaria.org/bg/wp-content/uploads/2016/01/HistoryOfBulgarianMasonry-BG.pdf
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://web.archive.org/web/20081029072650/http:/www.zora.freemasonry.bg/
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html


3 август 1994 г. 
(http://otves.org/bg/index. php?option=com_content &task=view&id=376 &Ite mid=2 8) 

(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) Патентен № 015 
Дата на учредяване: 

28.10.1992 
Ориент София 

Пат. №005,"Черноморски приятели" 4 август 1996 г. 
4 август 1996 г. 
(http://otves.org/bg/index. php?option=com_content &task=view&id=376 &Ite mid=2 8) 

(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

?  

Мадара 6 – нефигурира в сайта на 
ВЛССПЗ 

6 декември 
1997 г. 
(http://otves.org/bg/index. php?option=com_content &task=view&id=376 &Ite mid=2 8)  

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 
(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

? "МАДАРА" 
Патентен № 006 

Дата на учредяване: 
06.12.1997 

Ориент Шумен 

Дунавска звезда 7 – нефигурира в сайта 
на ВЛССПЗ 

6 юни 1998 г. 
(http://otves.org/bg/index. php?option=com_content &task=view&id=376 &Ite mid=2 8)  

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 
(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

http://web.archive. org/web/2008 06090 9274 5/http://www.dunavska-zvezda. free masonry.bg/  

? "ДУНАВСКА ЗВЕЗДА" 
Патентен № 007 

Дата на учредяване: 
06.06.1998 

Ориент Русе 

Пат. №008,"Морска звезда" 05 май 1999 г. 
15 май 1999 г. 
(http://otves.org/bg/index. php?option=com_content &task=view&id=376 &Ite mid=2 8) 
(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

? "МОРСКА ЗВЕЗДА" 
Патентен № 008 

Дата на учредяване: 
15.06.1999 

Ориент Варна 

Пат. №009,"Звездата на София" 23 януари 2000 
23 януари 2000 
г. 
http://otves. org/bg/i nde x.php?option= com_ conte nt&task=view &id=4 0&Ite mid= 99999 999 &limit=1 &li mitstart=4 

(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

? "ЗВЕЗДАТА НА 
СОФИЯ" 

Патентен № 009 
Дата на учредяване: 

25.03.2000 
Ориент София 

Пат. №010,"Тан Нак Ра" 30 септември 
2000 г. 
30 септември 
2000 г. 
http://otves. org/bg/i nde x.php?option= com_ conte nt&task=view &id=4 0&Ite mid= 99999 999 &limit=1 &li mitstart=4 

(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 
http://web.archive. org/web/2008 12102 3510 5/http://www.tan -nak-ra. free masonry.bg/  

?  

Пат. №011,"Проф. Асен Златаров" 2 октомври 
2000 г. 
4 ноември 2000 
г. 
http://otves. org/bg/i nde x.php?option= com_ conte nt&task=view &id=4 0&Ite mid= 99999 999 &limit=1 &li mitstart=4 

(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

?  

Мизия 12 – нефигурира в сайта на 
ВЛССПЗ 

11/12 ноември 
2000 г. 
(http://otves.org/bg/index. php?option=com_content &task=view&id=42 &Itemi d=28 &limit= 1&li mitstart=2)  

http://otves. org/bg/i nde x.php?option= com_ conte nt&task=view &id=4 0&Ite mid= 99999 999 &limit=1 &li mitstart=4 

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 
(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

? "МИЗИЯ" 
Патентен № 012 

Дата на учредяване: 
11.11.2000 

Ориент Плевен 

Пат. №013,"Светлината на траките" 
Пат. №013,"Светлина на траките" 

18 януари 2001 
г. 
17 януари 2001 
г. 
http://otves. org/bg/i nde x.php?option= com_ conte nt&task=view &id=4 0&Ite mid= 99999 999 &limit=1 &li mitstart=4 

(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

? "СВЕТЛИНАТА НА 
ТРАКИТЕ" 

Патентен № 028 
Дата на учредяване: 

18.01.2001 
Ориент София 

Пат. №014,"Понтика" 22 септември 
2001 г. 
22 септември 
2001 г. 
http://otves. org/bg/i nde x.php?option= com_ conte nt&task=view &id=4 0&Ite mid= 99999 999 &limit=1 &li mitstart=4 

(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

?  

Пат. №015,"Хаджи Димитър" 
 
"Перлата на Сливен"15 - нефигурира в 

20/22 октомври 
2001 г. 
(http://otves.org/bg/index. php?option=com_content &task=view&id=42 &Itemi d=28 &limit= 1&li mitstart=2)  

http://otves. org/bg/i nde x.php?option= com_ conte nt&task=view &id=4 0&Ite mid= 99999 999 &limit=1 &li mitstart=4 

Създадена от 

Според ОВЛБ, 
индивидуално братя 

са преминали към 

"ПЕРЛАТА НА 
СЛИВЕН" 

Патентен № 039 

http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://web.archive.org/web/20080609092745/http:/www.dunavska-zvezda.freemasonry.bg/
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=28
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://web.archive.org/web/20081210235105/http:/www.tan-nak-ra.freemasonry.bg/
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=28&limit=1&limitstart=2
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=28&limit=1&limitstart=2
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4


сайта на ВЛССПЗ ВЛССПЗвБ под 
името ХАДЖИ 
ДИМИТЪР 
(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

 

ОВЛБ – 2006 г. Дата на учредяване: 
24.06.2006 

Ориент Сливен 

Кабиле 16 - нефигурира в сайта на 
ВЛССПЗ 

2 март 2002 г. 
http://otves. org/bg/i nde x.php?option= com_ conte nt&task=view &id=4 0&Ite mid= 99999 999 &limit=1 &li mitstart=4 

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 
(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml) 

? "КАБИЛЕ" 
Патентен № 030 

Дата на учредяване: 
15.11.2003 

Ориент Ямбол 

Пълдин 17 - нефигурира в сайта на 
ВЛССПЗ 

27 април 2002 г. 
http://otves. org/bg/i nde x.php?option= com_ conte nt&task=view &id=4 0&Ite mid= 99999 999 &limit=1 &li mitstart=4 

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 
(http://web.ar chive.org/we b/20 0208 14091 451/http://www. free masonry.bg/struktura/struktura.ht ml)  

? "ПЪЛДИН" 
Патентен № 026 

Дата на учредяване: 
14.06.2003 

Ориент Пловдив 

18 - нефигурира в сайта на ВЛССПЗ Създадена от 
ВЛССПЗвБ 

?  

19 - нефигурира в сайта на ВЛССПЗ Създадена от 
ВЛССПЗвБ 

?  

Пат. №020,"Боляри" 30 ноември 
2002 г. 

?  

Пат. №021,"Одесос" 29 ноември 
2003 г. 

?  

Шумен 22 - нефигурира в сайта на 
ВЛССПЗ 

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 

?  

Пат. №023,”Аугуста Траяна” 13 март 2004 г. 
13 март 2004 г. 
http://otves. org/bg/i nde x.php?option= com_ conte nt&task=view &id=4 0&Ite mid= 99999 999 &limit=1 &li mitstart=4 

Според ОВЛБ, 
индивидуално братя 

са преминали към 
ОВЛБ – 2011 г. 

 

Пат. №024,”Слънце” 24 април 2004 г. ?  

Пат. №025,”Ятрус” 26 юни 2004 г. ?  

Пат. №026,”Хирам” 25 септември 
2004 г. 

? "ХИРАМ" 
Патентен № 037 

Дата на учредяване: 
08.04.2006 

Ориент София 
Англоговоряща 

Ложа 

Пат. №027,”Екзарх Стефан” 09 октомври 
2004 г. 

?  

Пат. №028,”Дръстър” 13 ноември 
2004 г. 
19 ноември 
2004 г. 
http://web.archive.org/web/20080609092720/http://www.druster.freemasonry.bg/  

?  

Лудогорие 29 - нефигурира в сайта на 
ВЛССПЗ 

КЪМ 26 август 
2009 г. 
Фигурира към 
ВЛССПЗвБ 
http://web.archive. org/web/2009 08260 8091 8/http://www.fre emasonry.bg /lodge s.html  

? "ЛУДОГОРИЕ" 
Патентен № 065 

Дата на учредяване: 
13.10.2012 

Ориент Разград 

Пат. №030,”Светлината на Нове” 02 юли 2005 г. ?  

Пат. №031,”Кракра Пернишки” 12 ноември 
2005 г. 

?  

Братство 32 - нефигурира в сайта на 
ВЛССПЗ - група майстори от ложа 
"Проф. Ас.Златаров" 

20 юли 2005 г. 
Създадена от 
ВЛССПЗвБ 
http://web.archive.org/web/20080301231239/http://www.bratstvo.freemasonry.bg/  

На 20.07.2005 
година ложа 

"Братство" е приета 
за пълноправна 
съюзна ложа на 

"БРАТСТВО" 
Патентен № 041 

Дата на учредяване: 
15.04.2007 

Ориент София 

http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4
http://web.archive.org/web/20020814091451/http:/www.freemasonry.bg/struktura/struktura.html
http://otves.org/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=4
http://web.archive.org/web/20080609092720/http:/www.druster.freemasonry.bg/
http://web.archive.org/web/20090826080918/http:/www.freemasonry.bg/lodges.html
http://web.archive.org/web/20080301231239/http:/www.bratstvo.freemasonry.bg/


В.Л.С.С.П.З.Б с 
патент №032. 

Верните приятели 33  - нефигурира в 
сайта на ВЛССПЗ 

14 октомври 
2005 г. 
http://web.archive. org/web/2008 03012 3130 6/http://www.vernite-priateli.free masonry.bg/    

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 

?  

Стратеш 34  - нефигурира в сайта на 
ВЛССПЗ 

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 

?  

Пат. №035,”Софийски приятели” 28 януари 2006 
г. 

?  

Пат. №036,”Слънцето на Тракия” 
дъщерна ложа на ложа "Светлината на 
Траките" ориент "София". 

26 ноември 
2005 г. 

?  

Виделина 37  - нефигурира в сайта на 
ВЛССПЗ 

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 

?  

Пат. №038,”Седемте хълма” 28 ноември 
2006 г. 

?  

Пат. №039,”Тримонциум” 28 ноември 
2006 г. 

?  

Пат. №040,”Арке” 
основана в София като самостоятелна 
Ложа от група италиански Братя през 
пролета на 2005 година. 

19 декември 
2006 г. 
19 ноември 
2006 г. 
http://web.archive. org/web/2009 03171 1193 4/http://www.arke.free masonry.bg/  

?  

Пат. №041,"Сговор" 19 декември 
2006 г. 

Според ОВЛБ, 
индивидуално братя 

са преминали към 
ОВЛБ – 2012 г. 

"СГОВОР - 92" 
Патентен № 019 

Дата на учредяване: 
05.12.1992 

Ориент София 

Пат. №042,"Пауталия" 7 юли 2007 г.   

Пат. №043,"Ехнатон" 19 октомври 
2007 г. 

Според ОВЛБ, 
индивидуално братя 

са преминали към 
ОВЛБ – 2014 г. 

СПРАВКА: 9 от 59 в 
началото (40 към 1 
февруари 2015 г) 

"ЕХНАТОН" 
Патентен № 078 

Дата на учредяване: 
26.03.2015 

Ориент София 
БЮЛЕТИН март 

2015, стр.29 

Пат. №044,"Акация" 28 септември 
2007 г. 

? "АКАЦИЯ" 
Патентен № 035 

Дата на учредяване: 
01.12.2005 

Ориент София 

Пат. №045,"Бургос" 6 октомври 
2007 г. 

?  

Пат. №046,"Проватон" 12 октомври 
2007 г. 

?  

Пат. №047,"Атанас Буров" 5 април 2008 г. ?  

Пат. №048,"Захари Стоянов" 26 януари 2008 
г. 

? "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" 
Патентен № 070 

Дата на учредяване: 
20.04.2013 

Ориент Русе 

Пат. №049,"Ветвинов" 24 ноември 
2007 г. 

?  

Круни 50  - нефигурира в сайта на 
ВЛССПЗ 

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 

?  

Бенджамин Франклин 50а  - Създадена от ?  

http://web.archive.org/web/20080301231306/http:/www.vernite-priateli.freemasonry.bg/
http://web.archive.org/web/20090317111934/http:/www.arke.freemasonry.bg/


нефигурира в сайта на ВЛССПЗ ВЛССПЗвБ 

Пат. №051,"Лафайет" 21 март 2008 г. ?  

Пат. №052,"Морски сговор" 19 април 2008 г. ?  

Боян Абаджиев 53  - нефигурира в 
сайта на ВЛССПЗ 

Създадена от 
ВЛССПЗвБ 

?  

Пат. №054,"Орфей" 31 май 2008 г. ? "ОРФЕЙ" 
Патентен № 021 

Дата на учредяване: 
21.06.2002 

Ориент София 

Пат. №055,"Перун" 14 юни 2008 г. ?  

Пат. №056,"Хоталич" 28 юни 2008 г. ?  

Пат. №057,"Проф. Андрей Николов" 25 април 2009 г. ?  

58  - нефигурира в сайта на ВЛССПЗ Създадена от 
ВЛССПЗвБ 

?  

Пат. №059,"Перперикон" 15 май 2010 г. ?  

Пат. №060,"Възраждане" 24 април 2010 г. ?  

Пат. №061,"Истър" 18 септември 
2010 г. 

?  

62  - нефигурира в сайта на ВЛССПЗ Създадена от 
ВЛССПЗвБ 

?  

Пат. №063,"Слънце 1921" 25 юни 2010 г. ?  

Пат. №064,"Монтана" 12 ноември 
2011 г. 

?  

Пат. №065,"Виктор Раул Ая де ла Торе" 24 юни 2012 г. ?  

Пат. №066,"Кардам" 21 септември 
2012 г. 

?  

Пат. №067,"Тракия" 31 май 2013 г. ? "ТРАКИЯ" 
Патентен № 048 

Дата на учредяване: 
18.10.2008 

Ориент Пазарджик 

Пат. №068,"Петко Йовчев" 20 април 2013 г. ?  

Пат. №069,"Златен век" 15 ноември 
2014 г. 

?  

 

По-важният въпрос, чийто отговор трябва да се разпространи в България и по света е: 

 „КОЙ Е ЗАКОННИЯ НАСЛЕДНИК НА ИВАН СТАВРЕВ”? 

„Единението не е място, а състояние.” – ММ Бр. ДМ СЛ Ехнатон (12 април 2015 г.) 

  

 

 


