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(1992, декемвери 5) ВМ на ВЛ Югославия НВУ Бр. Ненезич самостоятел (без ВЛЮ) формира ВЛ на България (ВЛБ) с 

първи Велик Майстор НВУ Бр. Георги Крумов. ВЛЮ непризнава ВЛнаБ и по-късно изключва НВУ Бр. Ненезич. 

(1992, май 29) ОВЛи на Германия започват да приемат Българи в с.л. 700 (в състава на ВЛССПЗГ), от които 

по-късно българските братя формират 3 съюзни ложи в България. 

(1994, ноември) Първо Общо Събрание на ВЛБ в манастир Св. Кирик, Пловдивско. Мнозинството от Братя 

неодобряват нерегулярните действия на НВУ ВМ Бр. Георги Крумов и фактът, че НВУ Бр. Ненезич от ВЛЮ поддържа 

немасонските действия на НВУ Бр. Георги Крумов. 

(1994, юни 24-25) ВЛССПЗГ като част от ОВЛГ инсталира 3 съюзни ложи в България с български братя с 

пат. номера 1001, 1002, 1003. 

(1995, март) На Извънредно Общо Събрание на ВЛБ, НВУ ВМ Бр. Георги Крумов отказва да подаде оставка и заедно с 

2 майстор-масони напуска събранието. Останалите членове на ВЛБ - 36 майстор-масони избират нов Съвет на 

Велики Сановници, оглавен от нов Велик Майстор НВУ Бр. Иван Ставрев Тогава през май 1995 г. НВУ Бр. Ставрев има 

2 срещи в Белград и София с все още действащия ВМ на ВЛЮ Бр. Ненезич. НВУ Бр. Ненезич продължава да подкрепя 

нерегулярните действия на СВМ Бр. Георги Крумов, който продължава да претендира, че е ВМ на ВЛБ. Имайки това 

предвид, ВЛБ, предвождана от НВУ ВМ Бр. Иван Ставрев инициира контакти с немските ложи в България - 1001, 

1002, 1003. 

(1996, ноември 10) ЕДИНЕНИЕ - Българското масонство по 2те линии имат Общо събрание, на което взимат решение за нов Съвет на Великите Светлини, който да работи за бъдещето внасяне на Светлина във Велика ложа на старите 

свободни и приети зидари в България. Избират за първи Велик Майстор НВУ Бр. Иван Ставрев. 

(1996) ВЛССПЗГ като част от ОВЛГ инсталира още 2 съюзни ложи в България с български братя с пат. 

номера 1012, 1013. 

(1997, април 26) Конвентът (Сенат) на Обединените Велики ложи на Германия, на свое заседание в Хамбург, приема решение за инсталирането на самостоятелна и регулярна Велика ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари в България. 

(1997, април 27) Великият майстор на Обединените Велики ложи на Германия Бр.: Райнер Шике уведомява писмено избрания за Велик майстор на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари в България Бр.: Иван Ставрев за 

взетото решение за инсталиране на Великата ложа С.С.П.З. в България. 

(1997, юли 23) Обединените Велики ложи на Германия уведомяват с меморандум всички регулярни масонски формирования в света, че предстои инсталирането в България на регулярна и независима Велика ложа ССиПЗ. 

(1997, август 23-24) 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 в България. 

 

(1997, сеп 20) 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 в България – инсталирана е първата регулярна и призната Велика Ложа след промените от 1989 г. За пръв Велик майстор е въведен Иван Ставрев. Ритуалът е воден от 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. На тържествения Ритуал присъстват представителни делегации на Великите Ложи 

на Германия, Австрия, Италия и Гърция.   

 

(2000, януари 07) ВЛССПЗБ на ООС приема решение с даване на мандат на НВУ ВМ Бр Иван Ставрев за започване на работа по инсталиране на Върховен Съвет 33° на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България. 

(2000, юли 01) ВС33 на СПШР на Ориент НАТО посещава България и започва работа с Братята от ВЛССПЗБ. 

(2000, ноември 21) При провеждане на ОИВОС 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 21.12.2000г. 

решава, че изборите са опорочени и се насрочват нови избори. До тяхното провеждане на 05.12.2001 г е решено да остане стария Велик Майстор и старите Велики Сановници.  Недоволни от решението на Великия Братски Съд, 50-60 братя, 

начело с Бр. Борислав Сарандев, без да дочакат провеждането на нови избори, на 31.12.2000 г. се отделят от Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България, като основават юридическо лице с почти същото име с 

разликата на думата “в” е заменена с “на” (Велика ложа на старите свободни и приети зидари НА България) и по-късно се обединяват с нерегулярната Великата Ложа на България инсталирана от Швейцарската Велика Ложа и обявена на 

няколко пъти от Обединените Велики Ложи на Германия за нелегитимна. Заради действията на Бр. Борислав Сарандев, изборите за нов състав на ВЛССПЗБ се провеждат по-рано: март 2001 г. 

(2001, януари 07) Инсталиране на Върховния съвет, 33°на България от Върховния съвет, 33° на Южната юрисдикция на САЩ (Върховния майчин съвет). Церемонията е оглавена от Заместник Върховния Командир на Върховния Съвет Майка 

на Съветите в страните-членки на НАТО - Върховния и Уважаем Бр Робърт Удуърд 33°. Присъстват делегации, оглавявани от Върховните и Суверени Командири на Върховните съвети, 33°на Гърция и Турция и представителни делегации на 

Унгария и Русия. Церемониал-майстор на събитието е Суверения Върховен Лейтенант-Командир на Върховния съвет 33° на Португалия Бр Марио Джиа, 33°. Получено е поздравително писмо от Върховния съвет, 33° на Германия от 

подписано от Най-Могъщия и Почитаем Суверен Върховен Командир Бр. Хуберт Кууп, 33°.  На церемонията по инсталиране на Върховния съвет, 33 °  на България се подписва договор за взаимоотношенията и запазването независимостта и 

суверенитета между новия Върховния съвет 33° и Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България. 

(2001, март 22) Избран за Велик майстор на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България е Петър Горновски, който трябва да стъпи в длъжност на Еньовден същата година. През този период много съюзни ложи на 

Великата ложа С.С.П.З. в България се побратимяват с Братски Ложи от други национални Ориенти, както следва: Ложа “Светлина” Пат.№002 с Ложа “Pikanze di Ponza Hot” в Ориент-Рим/Италия; Ложа “Сердика” Пат. №004 с Ложа “Lessing zum 

flammenden Stern” в Ориент-Мюнхен/Германия; Ложа “Зора” Пат.№001 с Ложа “Zur Kette” в Ориент-Мюнхен/Германия; Ложа “Заря” Пат. №004 с Ложа “А.С.Пушкин” от Ориент-Русия. 

(2001, април 24) В съответствие с масонските принципи ВЛССПЗБ неконтактува с не-масонски субекти и нежелае да контактува с други Велики ложи по въпросните действия на Борислав Сарандев, които са обявени за нерегулярни и в 

частност свързани с профанска немасонска структура. 

(1995-1997) ВЛнаБ съществува от тук насетне само като 

профанска немасонска организация (всъщност не е 

масонски субект, а неправителствена организация с 

нестопанска цел - сдружение, което обаче дублира по 

име съюзът на зидарски ложи ВЛБ) и провежда 

нерегулярни действия като СВМ Бр. Георги Крумов 

продължава да твърди, че той е ВМ на ВЛБ и 

продължава заедно с още 2ма Братя да провежда 

ритуали с немасони и да ги приема за такива. 

((1997) Така нареченото сдружение с нестопанска цел 

ВЛнаБ (профанска немасонска структура) провежда 2 

годишни отчетно-изборни общи събрания с 2 

последователни избора за председатели на сдруженията 

си както следва: г-н Стоян Райчевски и г-н Янко Бонев. 

(2000 лятото) Така нареченото сдружение с нестопанска 

цел ВЛнаБ (профанска немасонска структура) успява да 

осъществи контакт с ВУ Бр. Джеймс Даниел (ВС на ОВЛА) и 

НВУ ВМ Бр. Алфред Коска (ОВЛГ) относно ситуацията в 

България и успешно ги въвежда в заблуждение, че ВЛнаБ 

трябва да получи признание от ОВЛА. Представителят на 

ОВЛА иска от така нареченото сдружение с нестопанска 

цел ВЛнаБ (профанска немасонска структура) първо да 

има обединение на българското масонство и след това да 

получат признание от ОВЛА. 

(2000, декември 31) Бр. Борислав Сарандев отказва да се 

подчини на решението на Великия Братски Съд и заедно с 

50 братя от близо 600 напуска ВЛССПЗБ и на 31 декември 

2000 г. създава сдружение с нестопанска цел ВЛССПЗнаБ 

(профанска немасонска структура) със същото име с малка 

разлика: поставя вместо "в" то "на" България в името на 

новото сдружение. Тази нова структура е заклеймена на 

няколко пъти като нелегитимна и провъзгласена за 

невалидна от ОВЛи на Германия. Така нареченото 

сдружение с нестопанска цел ВЛССПЗнаБ (профанска 

немасонска структура) забранява на членовете си работа 

във високостепенни масонски структури - това е валидно 

до ден днеше. Защо е тази забрана НЕ Е ЯСНО! Тази 

структура наема стария офис на регулярната ВЛССПЗБ. 

(2001, март 22) Бр. Борислав Сарандев заедно с няколко Братя 

Майстор-Масони самопровъзгласяват ВЛССПЗ "на" България и се 

самоинсталира за Велика Майстор на същата - това не е Велика 

Масонска Ложа или изобщо масонска структура. Това е сдружение с 

нестопанска цел ВЛССПЗнаБ (профанска немасонска структура), 

която никой не е признал. Въпреки това множество писма с 

информативен характер са изпратени до всички Велики Ложи по 

света, с твърдението, че Борислав Сарандев е Велик Майстор на 

ВЛССПЗБ, въпреки, че това няма нищо общо с истината и той просто 

сам се титулува "Велик Майстор" на сдружение с нестопанска цел 

ВЛССПЗнаБ (профанска немасонска структура). 

(2001, април 23) Бр. Борислав Сарандев и г-н Янко Бонев подписват протокол на база на по-рано подписан меморандум (11 

февруари 2001 г.) с цел единение на 2те профански немасонски структури (сдружения с нестопанска цел) в 1 юридическо лице. 

Сдружението с нестопанска цел ВЛнаБ престава да съществува след като се влива в сдружението с нестопанска цел ВЛССПЗнаБ 

(поради това, че с наемането на стария офис на регулярната ВЛССПЗБ, то ВЛССПЗваБ е прихванала пощенските пратки и 

съответно признанията от чуждестранни Велики ложи и е комуникирала за смяната на имената на регулярните ВМ НВУ Бр. Иван 

Ставрев и ВМ НВУ Бр. Петър Горновски с името на Бр. Борислав Сарандев и на ВС ВСУ Бр. Александър Витанов с името на така 

наречения "Велик секретар" на немасонското сдружение с нестопанска цел ВЛнаБ. 

(2004, март 10) Профанското немасонско сдружение с нестопанска цел ВЛССПЗнаБ сменя името си на Обединена Велика Ложа 

на България (но запазва статута си на сдружение, като отделно от това никога не е внесена Светлината в тази структура от страна 

на друг Велик и регулярен масонски субект), като първият така наречен Велик Майстор се титулува отново Борислав Сарандев. 

(2007, ноември 23) Профанското немасонско сдружение с нестопанска цел ОВЛБ има ОИОС и преизбира за 2ри мандат за така 

наречената позиция на Велик Майстор, а всъщност само за председател, лицето Янко Бонев - кога за първи път е избран за 

председател или Велик Майстор не е ясно от сайта на сдружение ОВЛБ. 

(2008, ноември 27-28) Профанското немасонско сдружение с нестопанска цел ОВЛБ има ОИОС и избира за така наречената 

позиция на Велик Майстор, а всъщност само за председател, Бр. Григорий Вазов (Брат от ВЛССПЗБ, който се е отцепил заедно с 

Борислав Сарандев през 2000 г.) 

(2011, май 13) Профанското немасонско сдружение с 

нестопанска цел ОВЛБ има ОИОС и избира за така 

наречената позиция на Велик Майстор, а всъщност само за 

председател, г-н Иван Сариев. 

(2007, февруари) Комисията по Информация за Признание на КВММСА докладва  “Състоянието на Свободното зидарство в България не се е променило съществено спрямо миналогодишния доклад. Обединената Велика 

Ложа на България предложи план да „регуляризира” тези членове на Великата Ложа AF&AM на България, които желаят отново да се присъединят към Обединената Велика Ложа на България. Тази покана бе 

отхвърлена. Впоследствие Великата Ложа AF&AM на България предложи план за създаване на организация „чадър”, под името Обединени Велики Ложи на България, която би обхванала и двете Велики Ложи, но 

Обединената Велика Ложа на България отказа да разгледа тази възможност, като оповести, че не възнамерява да споделя  юрисдикцията с друга Велика Ложа. Изглежда, че единението на Свободното 

зидарство в България няма да бъде факт в обозримо бъдеще. Становището на Комисията е, че Обединената Велика Ложа на България продължава да е единствената Велика Ложа, която отговаря на всички 

стандарти за официално признание и е считана за такава от повечето регулярни Велики Ложи по света.”  

(2007, септември 20) ВЛССПЗБ официално издава и пуска в обръщение пощенска марка, за да почете 10 години от инсталацията на единствената регулярна Велика ложа в България. 

(2010, май 17) 3 съюзни ложи изпълняват масонските си задължения спрямо 

ВЛССПЗБ и по канона се отделят с намерението да възстановят Великата ложа на 

България (инсталирана от ВЛ на Франция на 9 юни 1917 и спряла да съществува 

през 1940 г.). Първият избран Велик Майстор е Бр. Савино Батанов: български 

гражданин, започнал своя масонски път в ложа, част от ОВЛГ. Инсталацията на ВЛБ 

е проведена на 17 октомври 2010 г. от ВЛ на Франция. 

(2010, февруари) Комисията по Информация за Признание на КВММСА докладва  “Нов Велик Майстор, Володя Лозанов, беше избран и инсталиран във Великата Ложа на ССПЗ в 

България. От името на своята Велика Ложа, той спешно поиска съдействие за равно (бел. прев. – думата в текста е “справедливо”, но смисълът е на “равно”) преодоляване 

на спънките за единение на Свободното Зидарство в България. Комисията, в продължение на изминалите пет години, безрезултатно се застъпваше пред двете Велики Ложи 

за предприемане на действия за единение. Великият Майстор Лозанов поиска назначаването на международни посредници за спомагане на този процес. За да се случи това, 

Обединената Велика Ложа на България, която сега се ръководи от Великия Майстор Григорий Вазов, трябва да се съгласи да участва в такъв процес. Няколко членове на 

европейски Велики Ложи, а именно Националната Велика Ложа на Франция, Обединената Велика Ложа на Германия и Обединената Велика Ложа на Англия заявиха готовност 

за участие в този опит. Уместно е да се предприеме такова действие в европейската Масонска общност, което без съмнение ще бъде от полза за Масонството в Европа, 

ако се случи.”  

(2003, юни 24) ВЛССПЗБ има нов Велик Майстор (избран на ВОС на 23 март 2003 г.), който стъпва в длъжност: НВУ Бр. Румен Ралчев 

(2003, декември 22) Издадена е марката "10 години възстановено масонско пространство в България" 

(2005, юни 24) ВЛССПЗБ има нов Велик Майстор (избран на ВОС на 26 март 2005 г. в Ориент Велико Търново), който стъпва в длъжност: НВУ Бр. Никола Александров 

(2009, юни 27) ВЛССПЗБ има нов Велик Майстор, който стъпва в длъжност: НВУ Бр. Володя Лозанов 

(2011, февруари) Комисията по Информация за Признание на КВММСА докладва “Продължава да няма напредък в eдинението на Свободното Зидарство в България. Откак в миналото 

е било прието, че те отговарят на стандартите за признание, няма интерес от страна на Обединената Велика Ложа на България да встъпи в разговори с Великата Ложа 

ССПЗ на България или за eдинение или за сключване на договор за споделяне на юрисдикцията. Двете Велики Ложи практикуват Регулярно Масонство и двете имат общ 

произход, до разделянето им през 2001 г. ”  

(2014, май 30-31) Профанското немасонско сдружение с 

нестопанска цел ОВЛБ има ОИОС и преизбира за 2ри 

мандат за така наречената позиция на Велик Майстор, а 

всъщност само за председател, г-н Иван Сариев. 

(2014, януари 24) ВМ на ВЛБ НВУ Бр. Атанас 

Ялъмов признава ВЛССПЗБ, ОВЛБ и ВЛСПШРБ (3 

месеца по-късно) и всички Братя, членуващи в 

тях за масони. 

(2013, юни 22) ВЛССПЗБ има нов Велик Майстор, който стъпва в длъжност: НВУ Бр. Валери Митков 

(2013, март 09) ВОС на ВЛБ изключва ВМ НВУ 

Бр. Савино Батанов за профански и немасонски 

постъпки, които противоречат на Конституцията 

на ВЛБ. Новият ВМ на ВЛБ е НВУ Бр. Атанас 

Ялъмов. ВЛ Франция признава Бр. Атанас 

Ялъмов. 

(2013) Вече изключен от ВЛБ Бр. 

Савино Батанов 

самопровъзгласява нова структура 

със същото име с малка разлика 

ВЛ "В" България. По-късно той е 

наследен от лицето Славейко 

Господинов. 

(2014, октомври) Братя от много съюзни ложи искат оставката на НВУ ВМ Бр. Валери Митков, заради 

профанските му дела (на 1 октомври 2014 г., негова собствена фабрика за оръжия и амуниции се 

взривява и загиват 15 човека. Отчетено е, че предпазните мерки не са били дори на изискуемият 

минимум.) 

(2014, декември 14) На Велико Общо Събрание някои ложи гласуват за обединение, чрез вливане в 

ОВЛБ. Това обаче може да стане съгласно Конституцията на ВЛССПЗБ с допълнително 2ро гласуване на 

второ ВОС (последователно). Такова 2ро последователно ВОС не е проведено и предложението отпада. 

Несъгласни братя напускат ВЛССПЗБ и преминават в други ВЛи. 

(2013, юни 06) Братя, част от 4 съюзни ложи се отделят от ВЛССПЗБ и прокламират, че 

ще възстановят ВЛ СПШР в България. 

(2013, ноември 11) Великата ложа на стария и приет шотландски ритуал в България е 

възстановена от 4 съюзни ложи. Велик Майстор е НВУ Бр. Николай Станчев.  

(2015, май 30) На Извънредно ОИВОС в ориент Пловдив, поради оставката на НВУ ВМ Бр Валери Митков 

от ВЛССПЗБ и напускането на масонството като цяло, документиран акт от 20 април 2015 г. се избира за 

нов НВУ ВМ Бр. Пламен Матеев с пълно мнозинство. Из между приетите решения е създаването на 

Споделен Обединен Български Ориент, чрез асоциация съюз на Велики ложи с име "Национални 

Обединени Велики ложи на България". 

(2016, юни 18) ВЛССПЗБ, ВЛСПШРБ и ВЛБ се обединяват в асоциативен съюз на 

Велики Масонски ложи с име "Национални Обединени Велики Ложи на България". 

Съюзът е отворен към ОВЛБ за членство от тяхна страна. 

(2015) ВЛвБ и ОВЛБ се опитват да 

създадат съюз, но той е отхвърлен 

от мнозинството членуващи лица 

и Братя. 


