
Доклад по създаването на Масонски  Храм на бул. „Черни Връх” № 53 
 

 
В началото на лятото на 2007 г. посетих новите помещения на „Зеления Алианс” и 
„Зеления Кръст на България”, намиращи се на бул. Черни Връх № 53. Те вкючваха:  една 
голяма приемна, свързана със заседателна зала, три по-големи и една по-малка канцеларии. 
Тези помещения бяха напълно оборудвани и вече функциониращи като офиси. 
 
След заседателната зала се намираха следните помещения: 2 коридора; малка стаичка с 
преградени боксове; помещение, предвидено за барче и голяма празна зала, за която 
сметнах, че би могла да бъде превърната в Храм. Научавайки от няколко Братя, работещи в 
Храма на ул. Съборна, че там Ложите ще трябва скоро да напуснат, проведох разговори с 
ръководството на Зеления Алианс дали има възможност помещенията, които са във 
втората (задната) част от етажа, заеман от тях, да се трансформират в Масонски Храм. 
Зеленият Алианс даде съгласие, но беше необходимо до началото на есента да бъдат 
извършени редица строително-монтажни работи: затваряне на части от стените, за да 
бъдем изолирани от института, прокарване на електричество и монтиране на осветителни 
тела, измазване на стени, инсталиране на електрически радиатори, настилане на пода с 
балатум и слагане на лайсни, основно почистване от извършения ремонт. 
Тези дейности продължиха до Коледните празници и в края на 2007 г. Зеленият Алианс 
предостави цялата задна част на етажа, за да може от нея да се направи Масонски Храм. С 
братята, чиито Ложи проявиха интерес да ползват този Храм, установихме, че е 
необходимо да се направи проект и по него да се извърши допълнителна декорация на 
помещението, където ще се извършва ритуалната работа, като и допълнения в барчето и 
стаята за Търсещи. 
 
Ложите Сговор, Светлина, Бенджамин Франклин и Лафайет внесоха по 7000 лв.  
Направихме разчет, според който всички 4 Ложи (без Захари Стоянов) трябваше да вложат 
по 7000 лв, за да може с общата сума от 28 000 лв да се извърши:  

• Декорацията и обзавеждането на помещението за ритуална работа, състоящи се от: 
подиум, завеси, колони по южната  и северната страна на Храма, въжета, колоните 
J и B, тронове за Майстора на Стол и двамата Надзиратели, 5 катедри, чукове, 
столове за южните и северните колони, 7 картини в запада, осветителни тела, 
таван и звезден свод с планетите. 

• Обзавеждане на барчето: маси и столове, барплот, мивка, кафемашина, бойлер, 
хладилник, шкаф за посуда зад барплота, библиотеки, картини в барчето и в 
коридора, посуда за барчето. 

• Обзавеждане на стаята за Търсещи: 5 гардероба за всяка Ложа, стенни закачалки за 
дрехи (в стаята за Търсещи и в коридора).  

 
Ложа Захари Стоянов се включи в ползването на Храма, след като той беше обзаведен до 
първата гореописана точка. Поради факта, че Ложата беше закупила вече собствен 
реквизит, първоначално беше предвидено тя да плаща само месечен наем. Тъй като беше 
много сложно и внасяше трудности смесването при използването на техен реквизит и 
реквизит на другите Ложи, постигнахме споразумението Ложа Захари Стоянов да включи 
техен реквизит за постоянно ползване.  Освен това трябваше да се закупят допълнителни 
столове, музикална уредба и да се доуреди тъмната стая. Това бе поето от Ложа Захари 
Стоянов.  Плазмен телевизор с шкаф и DVD-плейър бяха закупени от 2 Ложи: Бенджамин 
Франклин (1304.79 лв.) и Захари Стоянов ( 500 лв.). Всичко това се зачисли като дял на 
Ложа Захари Стоянов в общата инвестиция от по 7000 лв на Ложа. 
 



Така направените до този момент разходи бяха: 
 
1. Декорация на залата за ритуална работа................................................... 13250 лв 
2. Столове, катедри, олтар, чукове, библиотека, бар плот, гардероби........10100 лв 
3. Материали, бойлер, рамкиране на портрети..................................................762 лв 
4. Плазмен ТВ (с шкаф и DVD), столове, хладилник, кафемашина..............4093 лв 
5. Канаваци за портрети (платени на Брат Иван Саздов) ................................ 600 лв 
                                                                                                                 Общо: 28805 лв 
(от които Ложа Захари Стоянов е платила 500 лв за плазмения телевизор) 
   
 След като всички Ложи започнаха редовно да работят в Храма, се установи, че ни е 
необходим климатик. Ложите Захари Стоянов и Сговор закупиха и монтираха такъв, като 
той струваше 22 570 лв. Сумата беше разпределена така: Ложа Сговор – 5000 лв, Ложа 
Захари Стоянов – 17 570 лв.  
За да бъдат равно разпределени разходите по инсталиране на климатика, който се ползва 
от всички, беше направена окончателна калкулация, в която на Ложа Захари Стоянов 
трябва да се възстановят 11 296 лв, а на Ложа Сговор – 926 лв. Респективно Ложите 
Лафайет, Светлина и Бенджамин Франклин трябва да доплатят по 4074 лв.  
 
От февруари - март 2008 г. всяка  Ложа започна да плаща месечен наем от 300 лв (с 
изключение на месеците юли и август), който се изплащаше на „Зеленият Кръст на 
България”, тъй като той имаше подписан договор с института ИКХТ, собственик на 
сградата. Основание за искания месечен наем беше да започне възвръщане на вложените 
средства от Зеления Кръст на България за извършените подобрения на наетата сграда, за 
което са приложени снимки от първоначалното й състояние. 
 
 
 

         
 



 
 

     
 



 
  
 
Освен това Зеленият Кръст плащаше от тези суми за почистването на Храма. 
Събраният от Ложите депозит-гаранция (по 600 лв за Сговор, Светлина и Лафайет, по 300 
лв за Захари Стоянов и Бенджамин Франклин) също беше предаден на Зеленият Кръст, тъй 
като евентуални бъдещи повреди и ремонти също трябваше да се поемат и извършат за 
сметка на Зеления Кръст.  
 
От Ложа Светлина за периода 01.02. 2008 до 01.03. 2009........ 3600 лв. наем 
От Ложа Сговор за периода 01.02. 2008 до 01.03. 2009............ 3600 лв. наем 
От Ложа З.Стоянов за периода 01.02. 2008 до 01.03. 2009........3600 лв. наем 
От Ложа Лафайет за периода 01.04. 2008 до 01.03. 2009 ..........3000 лв. наем 
От Ложа Б.Франклин за периода 01.04. 2008 до 01.03. 2009.....3000 лв. наем 
                                                                     Общо получени.......16800 лв. наем 
Депозит от всички Ложи общо получен..................................... 2400 лв.  
Предадени на „Зеления Кръст” общо.........................................19200 лв. 
Чистачка 8 месеца по 200 лв. платени                                      -  1600 лв. 
Останали на „Зеления Кръст .......................................................17600 лв. 
 
 
С братски поздрав, 
 
 
 
Савино Батанов                                                                        София, април 2009 г. 


