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Най‐Високоуважаеми Братко Велик Майстор, 
Най‐Високоуважаеми Братя Стари Велики Майстори, 
Много Високоуважаеми Братя Велики Сановници, 
Високоуважаеми Братя Майстори на стол, 
Уважаеми Братя представители на Съюзните Ложи, 
всички обични Братя, които четете тази Плоча, 

дано,  достигайки  до  вас,  това  скромно  наше  послание  ви  намира  в  мир,  в  душевна 
хармония, телесно благосъстояние и материално изобилие, защото в прослава на Великия 
Архитект  на  всички  светове  се  обръщаме  към  вашата Мъдрост  за  да  крепне  Силата  на 
нашето Братство и Красота да увенчае нашия Градеж. 

В  края  на  тази 6013  година  на  истинската  Светлина  нашата  Велика Ложа  ССПЗ  в 
България ще стигне края на един важен период от своята история, който отбеляза отдавна 
чакания поврат на нашето завръщане в световната общност на Признатите Зидари. Закон‐
ът  на  нашето  Братство  повелява  на  идния  Еньовден  Най‐Високоуважаемият  Велик Май‐
стор да предаде чука на Великата Ложа на следващия избран от нейния висш орган. Зато‐
ва се явяваме пред това Велико Общо събрание да поискаме от вас Мандат1) да продъл‐

жим  Градежа  и  да  водим  през 6014  и 6015 AL  делата  на  Великата  Ложа  нататък  по 
същия път. 

От чие име искаме вашия Мандат? Разбира се, ние заставаме пред вас със собствените си 
имена и Масонско достойнство, но и от името на Братята Майстори от Съюзните Ложи, из‐
дигнали нашите номинации. Сред тях са и Братята от Ложите, в които членуваме. Те най‐
добре  познават  както  ограничените  физически  и  умствени  сили  на  всеки  от  нас,  така  и 
чисто човешките ни слабости и несъвършенства и затова тяхното доверие най‐дълбоко ни 
задължава.  Но  ние  също  така  представяме  пред  вас,  пред  Великото  Общо  събрание 

(ВОС)  и  пред  цялата  Гилдия2  позиции  и  идеи  за  развитието  на  Великата  Ложа, 
споделени от едно широко мнозинство от Братя,  с  които се  срещнахме през последните 
няколко  седмици  –  специално  да  обсъдим  как  най‐добре  да  се  развива  оригиналната 
Велика Ложа на българските Свободни Зидари през периода на следващия Мандат.  

Ние сме убедени, че без да са гласувани, нито дори предварително съгласувани, идеите и 
мненията, които ще представим в тази Плоча, се приемат от мнозинството в действащия 

                                            
1 Мандат [mandatum (лат.)] заповед, поръчение; от mando, ‐are, разпореждам, възлагам, доверявам. 

2 Макар да полагаме Мандатната плоча пред ВОС, с този Градеж се обръщаме към всички Братя във 

ВЛССПЗБ, но и към Братята в ОВЛБ, към Странстващите във Великия Ориент България 
Свободни  Зидари,  както и  към Братята  в  Регулярните и Признати Велики Ложи,  за  които  представените  в 
Мандатната плоча идеи и намерения представляват интерес. 
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Съвет на Великите Сановници (СВС). Сигурни сме, защото представената тук Скица на 
политиката,  която  ще  се  стремим  да  следваме  през  годините  на  следващия  Мандат,  е 
логично продължение на политиката, водена от Великия Майстор и Великите Сановници 

след 6010 AL Затова централно място в този Градеж заема Приемствеността. 

Същите принципи и идеи възприемат и мнозина, според нас ‐ повечето Братя, номинира‐
ни  от  Съюзните  Ложи  за  участие  в  предстоящия  избор  за  Масонските  длъжности  за 

периода  6014‐6015  AL  Това  ни  дава  основание  да  сме  уверени,  че  в  резултат  от 

предстоящите  избори  във  ВОС  ще  може  да  се  състави  достоен  и  работоспособен 
екип от Велики Сановници единомишленици.  

В този смисъл тази Плоча е наш авторски Градеж, но в същото време и продукт на широк 

консенсус в Движението ССПЗ в България. И ако намерите несъвършенства в този 
текст, ако той не изразява или непълно отразява съществуващия между Братята консенсус 
за бъдещето на Великата Ложа, търсете причината за това в нашето неумение да намерим 
верния словесен изказ, но не и в Братята, които с ентусиазъм участваха в обсъждането на 
принципите на този Градеж и които ценим като съавтори.  

Колкото и да се получи несъвършен, този текст ще е не по‐малко важен за Братството, за 
да постави – дори и несръчно – жалоните, които ще ни насочват и по които ще се стараем 
да нивелираме Градежа на Великата Ложа през следващите години. А Майсторът знае, че 
едва когато се побият жалоните могат да се употребят Отвеса и Либелата, да се провери 
дали вярно са поставени маркерите,  за да се установят и отстранят допуснатите неволно 
или  от  незнание  грешки.  Но  ако  липсват  жалоните  и  най‐прецизните  земемерски 
инструменти ще останат безполезни. 

Драгоценна е традицията кандидатите да заемат най‐високата Масонска длъжност на Ве‐
лик Майстор да  полагат  своя Мандатна  плоча  пред изборното  събрание.  Сигурно има и 

друг, по‐лесен начин Братята, които се изправят пред ВОС за да поискат доверието 
на делегатите, да представят своите идеи как и накъде ще водят Движението на Свобод‐
ните Зидари, ако получат Мандат. Но verba volant, scripta manent3 и запазват неизменимо 
казаното.  Не  само  като  паметник,  от  който  Братята,  идващи  след  нас,  ще  проследяват 
историята  на  Великия  Градеж,  ще  съпреживяват  нашето  Странстване,  ще  преценяват 
нашето  лутане  и ще  се  учат  от  нашите  грешки.  Положените Мандатни  плочи  са  и  неиз‐
личим белег. Всеки Брат може винаги да се върне към тях,  за да сравни дали и доколко 
избраните да водят делата на Великата Ложа спазват обещаното и следват ли пътя, пред‐
начертан в Плочата, с която са се обърнали да поискат Мандат. 

Преди да се превърне в част от историята, по всяко време докато е в сила даденият Ман‐
дат, положената Мандатната плоча има предназначението да служи като пробен камък, с 
който  всеки Брат може  сам да  отмери  какво  от  обещаното  сме  свършили и докъде  сме 
стигнали по избрания път. Тя ще е през следващите две години отправната точка, с която 
Майсторите Зидари неотклонно ще сравняват нашия Градеж, за да се уверят, че не сме се 
отметнали  от  положения  обет,  не  сме  го  занемарили,  не  сме  се  отклонили  от  вярната 
посока. И да ни подканят, ако се бавим или да ни върнат в правия път, ако свърнем встра‐
ни. Неизбежни са повратите в Странстването на нашето Братство. Пред нас са стръмнини и 

                                            
3 Verba volant, scripta manent (лат.) Думите отлитат, написаното остава. 
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препятствия,  някои  от  тях  отсега  виждаме,  но  други  са  отвъд  нашия  взор.  Затова  сме 
длъжни да положим тази Мандатна плоча като ориентир. 

Тази Мандатна плоча неизбежно ще е непълна. Извън човешките възможности е да про‐
зрем всички превратности, пред които ще ни изправи бъдещето. Древната премъдрост ни 
предупреждава: 

tempora mutantur et nos mutamur in illis4 

често  шеметно,  но  по‐често  незабележимо;  понякога  ненадейно,  понякога  обозримо  се 
вие  пред  нас  ὁδὸς  ἄνω  κάτω5,  пътят  на  нашите  земни  Странствания.  Спокоен  и  сигурен 
Масонът  следва  този път,  защото  се  уповава на Братството. Огромна е  отговорността на 
избраните  да  водят  Движението.  Единствено  на  общата  Мъдрост  и  опит,  събрани  във 
Великата Ложа, в нейното Общо събрание, разчитаме да компенсират оскъдните познания 
в благородните Науки и в Царското изкуство. 

Не  можем  да  предначертаем  всички  стъпки,  които  животът  ще  ни  наложи.  Извън 
компетенциите и на Великия Майстор и на Великите Сановници са стратегията за развитие 
на Движението и най‐важните решения на Великата Ложа. Затова тази Плоча е единствено 
израз на нашите възгледи, желания и мечти. Тя е едно предложение, което може да служи 
като отправна точка в предстоящите дискусии, в които се надяваме да се включат всички 
Съюзни Ложи и всички Братя Майстори. Съдбовните решения може да вземе единствено 
нашият висш орган, Общото събрание. 

Поради всички посочени условности не е възможно тази Плоча да бъде толкова подробна 
и  конкретна,  че  да  опише  цялата  сложност  на  Градежа,  с  който  се  захващаме  през 
следващите години. Тя ще остане само бегла Скица, която ще се изпълни с живот в самия 
процес на нашата Работа. 

Тази Плоча съдържа пет раздела, всеки от които е опорна точка на неделимите елементи 
на предстоящия Градеж: Последование, Послушание, Единение, Взаимодействие и Благо‐
деяние.  Майсторите  в  Занаята  познават  Символичния  смисъл  под  този  наслов.  Този 
смисъл  ще  се  разкрие  пред  Братята  Калфи  и  Чираци,  когато  на  свой  ред  изкачат 
следващите  стъпала на Храма.  Тези части  са еднакво важни и като  ги подреждаме в из‐
броения  ред,  ние  само  следваме  тяхната  Символична  последователност,  без  да  се 
опитваме да степенуваме техния приоритет. Великият Градеж остава неделим. 

                                            
4 Tempora mutantur et nos mutamur in illis (лат.) Времената се променят и ние се променяме с тях. 

5  Ȯδὸς  ἄνω  κάτω  [hodōs  anō  katō]  (гр.)  Пътят  нагоре‐надолу.  Диоген Лаерций  (Διογένης  Λαέρτιος, Diogenes 
Laërtius)  в Diels, Hermann A., Die Fragmente der Vorsokratiker, 6. Aufl.,  rev. Walther Kranz, Berlin, Weidmann, 
1952, DK B60. 
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Последование 

Quid est sapienta?  Какво е Мъдрост? 
Semper idem velle  Винаги да се стремим към едно и също 
atque idem nolle.  и винаги да отхвърляме едно и също. 
Lucius Annaeus Seneca (Minor)  Луций Аней Сенека (Младият) 

(ca. 3996 ‐:‐4065 AL [ca. 4 BC – AD 65])  (ок. 3996 ‐:‐4065 AL [ca. 4 BC – AD 65]) 
Epistulae morales ad Lucilium, XX, 5  Нравствени писма до Луцилий, XX, 5 

Τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.  Всичко тече, нищо не остава [същото]. 
[Tà pánta rheî kaì oudèn ménei]  Хераклит Тъмния от Ефес 

Ἡράκλειτος ὁ Σκοτεινός ὁ Ἐφέσιος  (ок. 3465 ‐:‐ 3525 AL) 
[Hērákleitos ho Skoteinós ho Ephésios]  [ок. 535 ‐:‐ ок. 475 пр. н.е.] 

Изтичат последните дни от един успешен Мандатен период. Преживяхме трудни години, 
които ще оставят трайна следа в Свободнозидарската история на България. 

Великата Ложа ССПЗ в България направи решителна крачка към приоритетната си 
цел:  възстановяване  на  Признанието  на  оригиналната  Велика  Ложа  на  българските 
Масони и нейното място в Братската верига на Регулярните и Приети Велики Ложи в света. 
Великият Майстор и Великите Сановници ще отчетат с  гордост стореното. Но ‐ колкото и 
да  са  важни,  ‐  не  броят  на  получените Признания  от  Братски  Велики Ложи  и  отделните 
Знаци,  с  които Братята Свободни  Зидари  в  света  потвърждават нарасналия  авторитет на 
нашата Велика Ложа. Според нас най‐същественото достижение е, че схизмата в българ‐
ското Братство е във фокуса на вниманието на световните Масонски авторитети 

 „българският  въпрос“  не може  вече  да  бъде  скрит,  омаловажаван  и  пренебрегнат, 
Братските Велики Ложи в света настояват на схизмата в България да се сложи край; 

 със своята Резолюция от 239 AL 6013 [18.02.2013  г. н.е.] Комисията за информа‐
ция по признанията на Конференцията на Великите Майстори на Масоните в Северна 

Америка (КИП) без уговорки подкрепи позицията на ВЛССПЗБ, че 
единствено  с  взаимно  съгласие между двете  Регулярни Велики Ложи  в  България  е 
възможно да бъде намерено решение на разкола на Гилдията в България; 

 с  това  становище  КИП  без  коментари  отхвърли  предлаганата  и  едностранно 

прилагана  от  Обединената  Велика  Ложа  на  България  (ОВЛБ)  политика  и 
практика на т.нар. „регуляризация“; 

 имплицитно,  но недвусмислено КИП  постанови,  че  българските Велики Ложи 
отговарят  на  стандартите  за  Признание,  доколкото  съгласието  между  тях  е  един‐
ственото условие, поставено от Комисията за възстановяване на Братското общение с 
българското Братство; 

 преодоляването  на  схизмата  в  България  се  разглежда  като  принципен  въпрос  на 
световното Масонство и установява нов стандарт за начина, по който в бъдеще ще се 
търси решение на раздорите в други Свободнозидарски юрисдикции. 
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В  годините на изтичащия Мандат бе направено много  за организационното развитие на 
Великата Ложа.  

 вече разполагаме с ефективна система за комуникация и координация между Ложи‐

те и Канцеларията на Великия Секретар (КВС), надлежна и пълна документация 
на Великата Ложа; 

 нашите Масонските  паспорти  се  доказаха  като  удобно  удостоверение  за  легитима‐
ция на Братята и вече се ползват като прототип от Братски Велики Ложи; 

 установена  бе  систематична  практика  за  съставяне  и  изпълнение  на  бюджета  на 
Великата Ложа; 

 наложен е ясен ред и професионална счетоводна и данъчна отчетност на приходите, 
разходите и имуществото; финансовите отчети се проверяват и заверяват след над‐
лежен независим финансов одит; 

 Великата  Ложа  разполага  вече  със  съществено  движимо  и  недвижимо  имущество, 
както и паричните наличности по банковите й сметки. 

Трудна задача е управлението на едно доброволно сдружение на свободни и свободолю‐
биви мъже, каквото е Великата Ложа. Само ако бъде одобрен с консенсус на Братята Май‐
стори  –  като  осъзната  необходимост,  ‐  който  и  да  е  акт  на  нейните  колективни  органи 
може да намери желания отклик и да разчита на устойчиво приложение. Затова държим 
да отбележим приемането на  система от Правила като  стойностно достижение на изми‐

наващия Мандатен период.  Сред приетите от Съвета на Великите  сановници  (СВС) 
регулации безспорно се открояват по значимостта си Правилата за вноските и финасовата 

отчетност (ПВ ФО) и Правилата за Роене на Светлината (ПРС). И макар че все 

още Ложите не успяват да се справят с всички изисквания на ПВФО6, постигнатото 
е твърде обнадеждаващо, особено като се вземе пред вид, че през настоящия Мандатен 
период Великата Ложа фактически Работи без Велик Ковчежник. 

С  гордост  от  постигнатото  и  със  стремеж  да  продължим  започнатото,  в  тази  Мандатна 
плоча нашето главно послание е Приемственост. Водещият подтик да поемем номинации‐
те на нашите Ложи за Масонските Длъжности,  съответно на Велик Майстор и Велик Сек‐

ретар и основен мотив да искаме Мандат чрез избора на ВОС е Приемствеността. В 
нашата Работа през следващите 6014 и 6015 години на Светлината, ако получим Мандат от 
Братството, ще си поставим една главна цел: Приемственост. Ние сме дълбоко убедени, че 

                                            
6  Не  се наемаме да  съдим до  каква  степен Ложите прилагат разпоредбите на ПВФО  досежно    въ‐
трешната финасова отчетност. Поради негласния, но последователен мълчалив отказ на Великия Ковчежник 
и на Председателя на Комисията на Великите Ревизори да изпълняват задълженията си, не можем да преце‐
ним  доколко  вярно  Ложите  изчисляват  Задължителните  вноски  във  Великия  Ковчег.  В  крайна  сметка  и 
въпреки забавите , с които се плащат дължимите Вноски във Великия Ковчег, правилата за разчетните отно‐
шения между Ложите и Великата Ложа се прилагат последователно. Не са приложени на практика разпоред‐

бите на ПВФО за консолидираната финансова отчетност на Великата Ложа. А само въз основа на ин‐
формация  от  Съюзните  Ложи  Великата  Ложа  може  да  състави  консолидиран  бюджет  и  отчет  (в  който  се 
включват не само приходите и разходите на общите органи на Великата Ложа, но и съвкупните приходи и 

разходи на Ложите и техните Масонски предприятия). От влизането на ПВФО в сила отчетна инфор‐
мация за финансовата 2010 година са подали само 2 Ложи, с информация за приетите бюджети на Ложите за 

финансовата 2011 и 2012 г. КВС изобщо не разполага.  
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древното и благородно Братство на Свободните Зидари е оцеляло през вековете, успяло е 
да съхрани до днес и ще пази до края на времето великото Царско изкуство, тъкмо защото 
е  изповядвало  свещения  принцип  на  Приемствеността.  Няма  да  е  преувеличено,  ако 
обобщим, че Масонство и Приемственост са неотделими. 

В същото време ние не можем да премълчим очевидният факт на вредоносните процеси 
на  разединение  в  нашата  Велика  Ложа,  които  наблюдаваме  с  болка.  Те  ескалираха  до 
подписка  за  освобождаване  на  Великия Майстор  от  длъжност  и  макар  да  са  затихнали 

след вота на доверие на извънредното ВОС към Великия Майстор, ние ясно съзна‐
ваме, че в Братството тлеят радикални мнения за посоката на развитие и начина на ръко‐
водство на Великата Ложа. Ние, разбира се, имаме собствено мнение за същността и при‐
чините за тези разногласия. Но според нас не е мястото в тази Мандатна плоча да споде‐
лим собствените си виждания и оценки7. Вместо това ние тържествено поемаме ангажи‐
мент да Работим с всички сили в нашата Велика Ложа трайно да се установи духът на раз‐
бирателство,  приятелство,  толерантност  и  Братска  Любов  –  вечната  спойка  на  Великия 
Градеж. Тук трябва да посочим как ще Работим за това. 

 Преди всичко искаме да заявим нашата готовност да изслушаме с разбиране и с Ма‐
сонска толерантност всяко мнение и всяка критика, да търсим и отстраняваме греш‐
ките, които се крият в самите нас.  

 Ние не си въобразяваме, че имаме готов отговор на всички въпроси и не заставаме 
пред  Братството  с  подготвени  решения.  Нямаме  никакво  намерение  да  налагаме 
никому  нашите  собствени  възгледи  и  идеи.  Не  таим  гняв  и  озлобение  към  никой 
Брат. Решения на всяко разногласие трябва да намерим всички заедно с Мъдростта 
на Занаята и със Силата на логиката. Само с разум, взаимно доверие и диалог можем 
да стигнем до осъзнато взаимно разбиране и съгласие. 

 Ето защо ние ще организираме откровено обсъждане на всички проблеми, разногла‐
сия и предложения. Мястото на това обсъждане е в едно открито Обикновено Общо 

събрание  (ООС)  на  Великата  Ложа,  на  което  трябва  да  бъдат  поканени  и  да 
получат възможност да изразят мнения и предложения всички Братя, които желаят.  

 Всички стратегически Решения са в компетенциите на Общото събрание на Великата 

Ложа. Ако ООС намери това за нужно (а според нас е тъкмо така), то може да 
избере вещи в Занаята Братя и да им възложи да подготвят проект за изменения в 

Основния закон  (ОЗ), които да отразят постигнатото общо съгласие. Разбира се, 

че ООС  взема своите Решения с вишегласие  (обикновено мнозинство), но ис‐
крено се надяваме да изгладим различията с консенсус. 

                                            
7  Клетвен дълг на Великия Майстор е да пази  хармонията  във Великата Ложа и да олицетворява нейното 
единството,  а  Древно  задължение  на  Великите  Сановници  е  да  го  подкрепят.  Нашето мнение  по  същест‐
вуващите във Великата Ложа проблеми е едно от всички други становища на Братята. С тази Мандатна плоча 
ние искаме Мандат на доверие. Да предпоставим нашите собствени виждания и преценки по сложни и не‐

решени проблеми,  които ни разединяват,  би означавало да поискаме от ВОС  да  заеме  страна.  Това 
само би разпалило жаравата на тлеещите различия. Братята засега не са готови да ги преодолеят. Тепърва 
трябва да Работим с упорство,  за да изгладим острите ръбове на разногласията между нас. В Мандатната 
плоча ние сме длъжни да кажем как ще Работим за това. 
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 Изменения и допълнения в ОЗ са възможни и нужни. Не е възможно обаче да на‐
правим компромис с Основния закон, нито с Древните Ландмарки, Древните задъл‐

жения, правилата и обичаите на Свободните и Приети Зидари,  които ОЗ  трябва 
да отразява. Иначе всички вкупом ще престанем да бъдем Свободни Зидари и ще се 
превърнем в някаква друга обществена организация.  

Убедени сме, че това е начинът да се върнат на Градежа всички Братя и всички Ложи, кои‐

то  днес  изразяват  несъгласие  с  една  или  друга  разпоредба  в  ОЗ,  с  решения  на 

ООС, на Великия Майстор, на СВС или на когото и да било, и затова са Стран‐
стващи или Приспани.  Защото всички  сме положили Клетвата на Свободните Зидари и  с 

нея сме приели ОЗ, положили обет да се подчиняваме на общата воля и ударите на 
Майсторския чук. Дано са малцина онези, които не намерят в себе си сили да спазят своя‐
та Масонска Клетва и различните им убеждения им наложат да останат встрани от Вери‐
гата на Братското единство. 

С тази Мандатна плоча обещаваме да Работим така, че чукът на Великия Майстор винаги 

да отмерва общата воля на Братството, отразена в ОЗ и Решенията на Майсторите на 
стол. Нека бъдем съдени според делата си. 

Фундаментът на тази Мандатна плоча, принципът на Приемствеността, не отхвърля необ‐
ходимостта от промени. Напротив, Масонският Занаят ни учи как да се усъвършенстваме. 
Да се усъвършенстваме означава да се променяме. Непрекъснато да се променяме. Всич‐
ки. Към добро.  

Единението на всички Регулярни Свободни Зидари остава главната непосредствена цел на 
Великата Ложа и през следващия Мандатен период. На него е посветена изцяло третата 
част на тази Мандатна плоча, където ще Скицираме бъдещите крачки, които ще предприе‐
мем и които се надяваме да ни отведат до Единението, така желано от всички нас, Братята 
във Великата Ложа в България. Тези крачки ще следват пътя, проправен от Великия Май‐
стор през трудните години на предходния и текущия Мандатен период. Принципите, кои‐

то ще ни напътстват, са вдълбани в Становището на ВЛССПЗБ за бъдещето на 

българското Масонство, прието с Решение на ООС (РООС) 1308314.  

Като важен приоритет на нашата Работа през следващия Мандатен период ние разглеж‐
даме развитието  на  самия  Занаят,  качеството  на  практикуване на Масонството  в  нашата 
Велика Ложа. Водени от стремежа да върнем заслуженото международно Признание на 
Великата Ложа, притиснати от необходимостта да укрепим организационната структура на 
Градежа,  увлечени в желанието да пръскаме Светлината в нови Ориенти и Ложи,  криво‐

разбрано като „състезание“ с ОВЛБ, през последните 10 години ние поставяхме на 
заден  план  Работата  по  повишаване  на  качеството  на  Ритуалната  Работа  и  изобщо  на 
уменията на Братята в Занаята. Тази важна дейност бе оставена изцяло на грижите на от‐
делните  Ложи,  сред  които  преобладават  новосъздадените  и  неопитните.  Намерения  да 
Работят за усъвършенстване на Ритуалната Работа са заявявали при своя избор всички Ве‐
лики Майстори, Велики Сановници, Председатели и членове на Великата Ритуална коми‐
сия. За съжаление съществен успех не можем да отчетем.  

Великата  Ложа  трябва  активно  да  се  ангажира  с  усъвършенстването  на  Ритуалната  дей‐
ност.  Братството  само ще  спечели,  ако  всеки  от  нас може  да  се  докосне  до Мъдростта, 
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скрита в древните Масонски Ритуали, които не се практикуват в нашата Велика Ложа. Се‐
риозна крачка в това отношение бе Инсталирането, съвместното с Великата Ложа на Перу, 

на  Изследователската  и  по  Изключение  Ложа  Виктор  Раул  Ая  де  ла  Торе  П  065,  О 
България,  с което по Регулярен ред получихме достъп не само до тайнството на Ритуала 
Йорк  в  Символичните  Степени,  но  и  до  Ритуала  на Инсталирания Майстор  на  стол.  Сега 
тази Изследователска и по Изключение Ложа трябва да Заработи във всички Символични 
Степени, за да даде възможност на Братята да преживеят Ритуала Йорк в цялото му богат‐
ство. Ритуалът на Инсталирания Майстор на стол, важна част от английската Ритуална сис‐
тема, трябва да се наложи в нашата Велика Ложа. Той не само ще обогати нашата Масон‐
ска  практика,  но  и  ще  промени  из  основи  обичая  при  смяна  на Майсторите  на  стол  (а 
според нас ще въведе ред и ще вдъхне дълбок Символизъм на този важен за всяка Ложа 

акт).  Нищо  не  пречи  да  добавим  в  Ритуалната  система  на  ВЛССПЗБ  т.нар. 
«допълнителни Степени» (appendant Degrees), които съществуват в рамките на Символич‐
ното Масонство,  например в юрисдикциите на Обединената Великата Ложа на Англия и 
Великата Ложа на Шотландия. 

На нашите виждания по отношение на Ритуалната Работа  във Великата Ложа и  възмож‐
ностите за повишаване на нейното качество е отредено място в следващата втора част от 
Мандатната плоча. 

Четвъртата част от Мандатната плоча, наречена «Взаимодействие» сме отредили за пред‐
стоящата Работа по  усъвършенстване на организационната  структура,  общуването и  съв‐
местната Работа във Великата Ложа, неразривната връзка между Ложите и Братята от раз‐
личните Ложи. В тази част представяме и нашите виждания за необходимостта от измене‐
ния в Основния закон и развитие на системата Правила на Великата Ложа. 

Масонството не остава бездушно към неволята в света,  който ни обгражда. Под наслова 
«Благодеяние» в петата част от тази Мандатна плоча обединяваме намеренията за разви‐
тие на практиката на Братската взаимопомощ и Масонската благотворителност. Не случай‐
но тази част е последна, завършекът на Градежа в тази Скица. Именно действията на Брат‐
ството за благото на нуждаещите се Братя, на околните и цялото общество –  в името на 
хуманността, ‐ увенчава цялата наша Работа на Великия Градеж. 

Във всички посоки, в който ни водят нашите Задължения, на които сме се посветили като 
Свободни Зидари, с тази Мандатна плоча заявяваме намерение последователно да след‐

ваме същите посоки и принципите, застъпвани от Великата Ложа ССПЗ в България 
от  създаването  й  до  днес.  Да  развием  постигнатото  и  да  го  усъвършенстваме,  като  го 
променим за добро, е наша обща цел. Даваме си сметка, че задачите,  които ще набеле‐
жим нататък,  далеч надхвърлят  краткия  срок на  следващия Мандатен период.  Но Скица 
като тази ще е безполезна, ако се стреми да посочва само къси крачки и непосредствени 
цели без да се опита да начертае перспектива далеч напред във времето. 
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Послушание 

風向轉變時, Когато духа вятърът на промяната, 

有人築牆, някои хора строят стени  
有人造風車 други хора строят вятърни мелници. 
Fēng xiàng zhuàn biàn shí,  Древна китайска  
yǒu rén zhú qiáng,  пословица 
yǒu rén zào fēng chē.   

Понятието „Послушание“ (Obedience) обхваща цялото и съвкупно практикуване на Занаята 
в  суверенната  Масонска  юрисдикция:  структурата,  принципите  и  обичаите,  изобщо  ‐ 
практикуването  на  Масонството  във  Великия  Ориент,  под  управлението  на  отделната 
Регулярна и Призната Велика Ложа. В основата на тази практика е установената Ритуална 
система. Древният и благороден Масонски Занаят е толкова многообразен, че не можем 
да открием дори две еднакви Послушания, дори да принадлежат към едно и също семей‐
ство (например многолюдния род на Старите Свободни и Приети Зидари). И въпреки това 
Занаятът  е  един  в  дълбоката  си  същност.  Точно  тази  многолика  единосъщност  прави 
Царското  изкуство  толкова  жизнено  и  стойностно,  затова  векове  наред  е  пленявало  и 
вдъхновявало  най‐възвишените  умове,  най‐благородните  души,  най‐доблестните  сърца, 
Майсторите  Строители  на  свободното  гражданско  общество.  От  нас  самите  зависи  дали 
ще черпим пълноценно от цялото богатство на Масонското познание или ще се затворим в 
една застинала на място, втвърдена обредност.  

В  дългогодишната  и  незатихнала  дискусия  дали  Ритуалът  трябва  да  се  „унифицира“,  та 
всички Ложи да Работят в един и същи Ритуал или пък напротив – всяка Ложа да има пра‐
вото да избира Ритуала, в който Работи, ние застъпваме тезата, която ще определим като 
„Регулярен либерализъм“:  всяка Ложа може да Работи в Ритуала,  който е избрала,  стига 
тайнството  на  този  Ритуал  да  й  е  било  предадено  по  надлежен  и  Регулярен  ред.  „Регу‐
лярен“ в случая означава 

 избраният  Ритуал  да  е  някой  от  древните  Ритуали,  практикувани  от  Свободните  и 
Приети Зидари; скептично се отнасяме към възможността за авторско творчество на 
нови Ритуали; свободата за избор на Ритуал не бива да се тълкува като възможност 

Ложи в състава на ВЛССПЗБ да практикуват примерно ко‐Масонски Ри‐
туали, Ритуали на кландестинското Масонство или дори на Регулярни и Приети Ма‐

сонски  Велики  Ложи,  които  не  принадлежат  към  семейството  на  ССПЗ  (на‐
пример на Шведското Масонство); 

 предаването на тайнството на Ритуала да става в съответствие с древните Масонски 
правила и обичаи, от Майстори Свободни и Приети Зидари, действащи в съгласие и в 
съответствие със законите на тяхната собствена юрисдикция. 

Образец за такъв Регулярен ред на предаване на тайнството на Ритуала Йорк и Ритуала на 

Инсталирания  Майстор  на  стол  в  ИИЛ  Виктор  Раул  Ая  де  ла  Торе  П  065,  О 

България, с надлежна санкция на Великия Майстор на ВЛССПЗБ и на Великия 
Майстор на Великата Ложа на Перу, в Ритуал с участието на седмина Велики Майстори от 
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пет Масонски юрисдикции и съответно на осмина Братя Регулярно Инсталирани Майстори 
на стол. Това е Регулярният ред, който ще се стремим да следваме и в бъдеще. 

Богатство  на  нашата  Велика  Ложа  са  всички  Ритуали,  които  се  практикуват  под  нейната 
юрисдикция. Към момента те са четири. Наред с Ритуала Шрьодер, предаден ни от Вели‐
ката  Ложа  –  майка,  в  нашите  съюзни  Ложи  се  практикува  Старият  Шотландски  Ритуал, 

Ритуалът Йорк ‐ в ИИЛ Виктор Раул Ая де ла Торе П 065, О България, а Приспа‐

ната в момента Л Арке П 040, О София – Ритуалът Емюлейшън. 

Огромен  е  броят  на Масонските  Ритуали.  Според  ВУ  Бр  Кент  Хендерсън  „над  100 
различни Ритуали на Занаята се ползват в Регулярния Масонски свят“8. Най‐известните и 

разпространени сред Ритуалите на ССПЗ, които не се практикуват в нашата юрис‐
дикция  са  Древният  Английски  Ритуал,  Поправеният  Шотландски  Ритуал,  Ритуалите 
Мемфис,  Мемфис‐Мизраим,  Адонирам,  Стабилност,  Логика,  Бенефактум,  Ритис 
Оксониенсис,  Мюнстер,  Уест  Енд  (Тейлър),  Бристол,  Фон  Хунд  ...  В  самата  Велика  Ложа 

ССПЗ  в  Германия са запазени десетки древни Ритуали. Всъщност Ритуалът Шрьо‐

дер е написан по поръчка на ВЛССПЗГ от Братята Фридрих Шрьодер и Игнац 
Аурелиус Феслер, за да служи като опростен и осъвременен Масонски Ритуал за нуждите 
на реформираното  германско Масонство и днес  е  общоприетият  Ритуал,  в  който Работи 

самата  Велика  Ложа  ССПЗ  в  Германия.  Ние  ще  се  стремим  Братята  да  получат 
максимално  широк  достъп  до  практикуваните  Масонски  Ритуали  в  света.  За  това  не  е 
нужно  те  да  бъдат  Регулярно  предадени  и  да  се  практикуват  в  юрисдикцията  на 

ВЛССПЗБ Достатъчно е да разполагаме с една обширна сбирка и постепенно 
да превеждаме на български език това безценно Свободнозидарско наследство.  

Великата Ложа вече е натрупала сериозно количество Масонска литература, включително 
Ритуални требници и Градежи, аудио и видео дискове. Ние имаме намерение да органи‐
зираме една виртуална Масонска библиотека, до която да имат достъп всички желаещи 
Братя. Важният въпрос,  който  трябва да решим обаче,  са авторските права върху  тексто‐
вете в нашата Масонска библиотека, защото е недопустимо Великата Ложа по какъвто и да 
е начин да нарушава законите на гражданското общество. 

Разбира се, ще направим всичко възможно, доколкото ни позволяват установените Работ‐
ни контакти с Братските Велики Ложи по света, щото максимален брой Братя да посещават 
техните юрисдикции и да участват в Ритуална Работа в различни Ложи и във всички Симво‐
лични  Степени.  Нееднократно  Братя  са  организирали  Масонски  пътешествия  в  чужде‐
странни юрисдикции  със  съдействието  на  Великата  Ложа.  Тази  дейност  си  остава  обаче 
епизодична,  а  не  бива.  Затова  ще  поемем  инициативата  да  учредим  един  постоянно 
действаш Клуб на друмника Зидар като мрежа, чрез която Братята да организират и споде‐
лят Масонски пътешествия. Ще сторим нужното този Масонски клуб да получи достъп до 
аналогични  организации  за  Свободнозидарски  туризъм  в  чужбина.  Нашата  цел ще бъде 
този клуб не само да организира екскурзии в чужбина, но и да предлага Масонски пъту‐
вания в юрисдикцията на нашата Велика Ложа. Масонските пътувания са полезен канал за 
разширяване и задълбочаване на контактите ни със Свободните Зидари от цял свят. 

                                            
8 Henderson, Kent W., The Masonic World Guide, Lewis Masonic, London‐ Richmond VA, 1984. 
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Братята от ВЛССПЗБ ще продължават и през следващия Мандатен период да 
страдат от последствията на несправедливо наложената ни екскомуникация в следствие от 
схизмата  в  оригиналната  Велика  Ложа  на  българските  Свободни  Зидари.  Наред  с 
контактите  с  официалните Масонски  власти  на  Братските  Велики  Ложи,  ние  ще  търсим 
Признание във всяка достъпна за нас възможност и форма на Масонско общение. В това 
включваме: 

 активна Работа на нашата Велика Ложа като член на Асоциацията «Масонски Мемо‐
риал Джордж Вашингтон»; 

 участия в международни Масонски форуми и конференции; 

 участия в международни Масонски проекти; 

 двустранни срещи с Братски Велики Ложи и участие в техни и в двустранни Масонски 
проекти; 

 Побратимяване  на  Ложи  и  развитие  на  връзките  на  наши  Съюзни  Ложи  с  чужде‐
странни Ложи. 

Заявеният основен принцип в нашата Работа през следващия Мандатен период, Приемст‐
веността, ще определя Братското общение между Великата Ложа и древния и почитаем 
Стар и Приет Шотландски Ритуал, най‐популярният измежду Масонските Ритуали9, нари‐

чани „Високостепенни Масонски системи“. За нас СПШР в България е неоценимо 
важно достижение на българското Масонство и висша школа за усъвършенстване на Бра‐
тята Майстори. Затова ще пазим нерушимата връзка между Занаята и Ритуала, както пове‐

лява договорът между Великата Ложа и Върховния Съвет 33 и последна Степен на СП 

ШР в България. Ние разбираме, че схизмата в Занаята неминуемо се отразява и върху 

Ритуала. Нашата неуморна Работа за Единение на Занаята ще е в полза и на СПШР 

Наред с грижата ни за Братското общение със СПШР в България ние приветстваме 
и в пределите на Задълженията и компетенциите, произтичащи от Масонските длъжности, 
за които искаме Мандат, ние ще подпомагаме Инсталирането и развитието в България на 
всеки  друг  Масонски  Ритуал,  Приет  от  световното  Регулярно  Масонство.  Такива  са,  на‐
пример  (Високостепенните)  Ритуали  Йорк,  Древният  и  Примитивен  Ритуал  на  Мемфис‐
Мизраим, Ритуалът на Стриктното Съблюдение и пр. Всеки от тези Ритуали е достопочтена 
част от Масонската култура, всеки от тях пренася до нас от древността своя собствен стил в 
Царското изкуство, своите дълбоко нравствени учения и свой специфичен път към висшето 
човешко съвършенство.  

Но  радушната  ни  готовност  да  съдействаме  за Инсталирането  на  нови  (Високостепенни) 
Ритуали във Великия Ориент България не бива в никакъв случай да се разбира като склон‐
ност  към  съучастие  в  „контрабанден  внос“  на  Високостепенни  системи.  Нека  са  ясни  ус‐
ловията нов Високостепенен Ритуал да получи съгласие за Инсталиране и самостоятелна 

                                            
9 Известно объркване внася използването на една и съща дума в българския език за две твърде различни в 
Масонската  лексика  понятия: Масонските  Ритуали  (Masonic Rituals),  отделните обредни церемонии,  които 
практикуваме в Ритуална Работа в трите Символични Степени и Приетите Масонски Ритуали (Masonic Rites), 
цялостни  Масонски  системи,  обединени  от  единна  структура  на  поученията  на  Занаята,  върху  които 
акцентира,  както и от обща сюжетна линия,  която се развива в рамките на Ритуалната Работа в отделните 
Степени. 
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Работа под юрисдикцията на ВЛССПЗБ (Тези условия са известни на Братята 
и затова ще ги повторим в резюме, за пълнота.) 

 Регулярност. Ние ще допускаме и ще подкрепяме Инсталирането единствено на Ма‐
сонски Ритуали, които са Признати и работят в Братска Любов и под юрисдикцията на 
Регулярните и Признати Велики Ложи в страните, където са разпространени. 

 Легитимност.  Ние ще допуснем в България да бъдат Инсталирани  само автентични 
организации на Масонските Ритуали, които ще се Инсталират правомерно, по реда и 
при условията, определени от върховните органи на Ритуала, и които ще бъдат Приз‐
нати от другите национални организации на Ритуала, които Работят под юрисдикци‐
ята на Регулярни и Признати Велики Ложи. 

 Подчинение. Условие за Инсталирането на който и да е Масонски Ритуал е безуслов‐

ното му и неограничено подчинение на ОЗ  и на върховната Масонска Власт на 

Великата Ложа ССПЗ в България. 

Очакваме  всеки  Масонски  Ритуал,  който  ще  се  Инсталира,  най‐малкото  да  отговаря  на 

условията за учредяване на нова Съюзна Ложа, поставени от ОЗ, да поиска и да получи 

съгласие за Инсталиране по реда, приложим за нови Ложи съобразно ПРС  

А перманентно условие за Работата на всеки Ритуал, за което Великата Ложа като суверен‐
на Масонска власт ще следи, без да се намесва в делата на Ритуала, е стриктното спазване 

на  ОЗ,  условията  на  даденото  от  Великата  Ложа  съгласие,  както  и  на  собствените 
закони и правила на самия Ритуал. Правилото за ненамеса не е пречка да Приспим всеки 
Високостепенен Ритуал, който нарушава това условие. 

Нека да е ясно, че «високите Степени» не са нищо повече от Символичната Степен Май‐
стор и израз на достигнатото в съответния Ритуал усъвършенстване на Братя Майстор. Ни‐
коя длъжност във Високостепенен Ритуал, както и да се нарича и каквито и права да дава в 
организацията на този Ритуал, не носи на Брата каквито и да е други права във Великата 
Ложа и в Съюзните Ложи, освен правата на Майстор Свободен Зидар и дадени му по сила‐
та на избора на неговите Братя Майстори.  

Както досега ще търсим възможност в България да бъдат Инсталирани и други Масонски 
организации  (Регулярни Масонски Ордени, международни Масонски асоциации) и пара‐
Масонски  формации  ‐  Братски  клубове  за  взаимопомощ  като  Грото,  Древния  Египетски 
Орден на Хиосяните,  Братски  социални клубове като Високите Кедри на Ливан и Олтара 
(Shrine, Древния Арабски Орден на Благородните от Мистичния Олтар), изследователски 
ордени  като  Обществото  на  Филалетите,  смесени  светски  ордени  на  Братя  и  техните 
Сестри  като  Ордена  на  Източната  Звезда,  ордени  на  Сестрите  като  Дъщерите  на  Нил, 
Амарант и ордени на децата като Международния Орден на Дъщерите на Йов, Междуна‐
родния Орден на Дъгата за Момичета, Масонската скаутска организация ДеМоле Интерне‐

шънъл. За съжаление проблемът с Признанието на ВЛССПЗБ  засега препят‐
ства нашия стремеж. 

Всичко казано за условията на Инсталиране и Работа на Масонските Ритуали под юрисдик‐

цията на ВЛССПЗБ се отнася за Ордените, другите Масонски организации и 

предприятия.  Всяко различно  третиране противоречи на ОЗ  и поставя под  съмнение 

Признанието  на  самата  Велика  Ложа  ССПЗ  в  България  от  световното  Регулярно 
Масонство. 
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Мечтаем за деня,  когато  земята на най‐древната европейска държава,  съществуваща до 
днес  под  историческото  си  име,  България,  ще  роди  нови Масонски  Ордени.  Даваме  си 
сметка колко е трудно това. 

Наред  с  глобалните  Ритуали  и  Ордени,  които  пазят  и  обогатяват  универсални  човешки 
ценности, Масонството е вдъхнало живот и в други,  ‐  специфични за няколко нации или 
само за един народ. Такива са скандинавските Масонски Ордени, германският Свободно‐
зидарски  Орден  (Великата  Ландесложа  на  Свободните  Зидари  на  Германия).  Те  черпят 
Мъдрост и Сила от културата и вярванията, от преданията и сказанията на своите народи, 
пазят техни уникални ценности и традиции без да прекрачват Древните Ландмарки. Далеч 
по‐древна,  самобитна  и  изобилна  от  наследството  на  повечето  европейски  страни, 
българската култура има много да даде на Свободните Зидари. 

В недрата на България  се  крие изобилие от древни култове и  тайнства,  с  единствена по 
рода си Символична мощ и духовна енергия. Не е случаен изводът на световноизвестния 
историк и хуманитарист акад. Дмитрий Лихачов, че «България е държавата на Духа»10. От 
тази благословена държава на Духа нахлу към Европа възродителният полъх на моралното 
възкресение.  

Светлината,  запалена  от  богомилите  блести  в  учението  и  обредите  на  катарите  (от  гр. 
καθαροί  [katʰarý]  „чистите“),  наричани  още  албигойци,  бугри,  патарени,  валденси  и  с 
десетки  други  имена  на  Bulgarorum  haeresis,  българската  ерес,  заляла  цяла  Европа  и 
положила  началото  на  Ренесанса.  Тази  Светлина  блести  и  сега,  привлича  и  до  днес 
любопитството на многобройни изследователи11 на трансцеденталното познание и окулт‐
ните тайнства.  

Вярно е, че тайното познание, обреди и символизъм12 на катарите са един от най‐древни‐
те източниците на вдъхновение на Масонството13. Каква част и в каква дълбочина обаче 
Масоните изследователи са проучили и докъде са проникнали в тайните на богомилите, в 
оригиналните им храмове, скрити в земите ни? И само техните тайни ли се крият в Бълга‐
рия?  Корените  на  гностицизма  са много  по‐дълбоки  от  самото  богомилство,  още  в  най‐
ранната  българска  християнска  литература.  Идеята  за  дуализъм  на  сътворението,  за 
женско  божествено  начало,  срещаме  в  апокрифи,  по‐древни  от  коптския  свитък  Πίστις 
Σοφία  [Пистис  София, Мудрост  Вѣры].  Павел  от  Тарс,  светият  апостол,  е  проповядвал  по 
българското Черноморие и Беломорие векове преди Константин от Мананали да създаде 
павликянството. Масонската херменевтика има много Работа у нас. 

                                            
10 Лихачов, Д., Писма за доброто и прекрасното, 2 разш. и доп. изд., Варна, Славена, 6010 AL 

11 Например Блум, Ж., Тайното учение на катарите, София, Мириам, 6002 AL; Блум, Ж. и Р. Нели, Послед‐

ните  еретици.  Тайното  учение на  катарите —  философия,  легенди,  апокрифи,  София, 6005 AL;  Ран, О., 

Кръстоносният поход срещу Граала. История на Албигойците. София, 6007 AL; Burnham, S., The Treasure 

of Montsegur: A Novel of the Cathars, San Francisco, 6002 AL 

12 Ето и пример: Знакът на катарите‐валденси е запалена свещ в свещник, поставен на кубичен камък с седем 
петолъчни звезди околовръст лъчите, пръскани от свещта, а мотото им: Lux lucet in tenebris (Светлина свети в 
тъмнината). 

13 Baigent, M., R. Leigh and H. Lincoln, Holy Blood, Holy Grail, Jonathan Cape, London‐New York 5982‐6006 AL; 

Barber, R., The Holy Grail, The History of a Legend, Penguin Books, London 6004 AL); Chaumeil, J.‐L., La Table 

d'Isis ou Le Secret de  la Lumière, Editions Guy Trédaniel, Paris, 5994 AL; Бейджънт, М., Р. Лии, Х. Линкълн, 

Светата кръв и свещеният Граал, Хермес, София 6009 AL 
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България е страната на неизучени още древни знания и много още мистични потайности. 
Посветителските  традиции  на  тракийските  племена  по  нашите  земи  предхождат 
значително  добре  познатите  през  класическата  Античност  Елевзински  мистерии.  Не  по‐
малко тайнства крият орфизмът и тангризмът. 

В  по‐ново  време,  бихме могли  да  изброим  десетки Масонски Ордени,  изградени  върху 
ценностите  на  католицизма  и  протестантското  християнство.  Има  Масонски  Ордени,  в 
които изповядват юдаизма. Без да отричат общите принципи на Свободните Зидари и като 
запазват  толерантността  си към всички Братя  с различна вяра докато Работят в широкия 
кръг на Символичното Масонство, членовете на тези Ордени се събират в един по‐тесен 
кръг  от  Братя  от  едно  и  също  религиозно  изповедание,  чиито  ценности  те  следват  и 
изследват  със  средствата  на  Царското  изкуство.  Нещо  повече,  има  отделни  Масонски 
Послушания, в които изповядването на една обща вяра е условие за Посвещение. Такова е 
Послушанието  под  юрисдикцията  на  германския  Свободнозидарски  Орден  (FO,  Der 
Freimaurer Order, Великата Ландесложа на Свободните Зидари на Германия). Аналогично и 
православието може да стане основа на Масонски Ордени, в които членуват единствено 

Масони, които в същото време са православни християни. От трудовете на ВУ Бр Лев 
Николаевич,  граф  Толстой  научаваме,  че  са  съществували  православни  Масонски 
Послушания и дори съжителски Масонски общини. Те са унищожени от близо цял век.  

Всички споменати дълбоки и древни учения са недокоснати още от Свободното Зидарство 
извори на познание. А те се коренят и са живи или тлеят в недрата на българската култура 
и вяра. Те са там за нашите и чуждестранни Братя, които решат да потърсят съберат тези 
древни богатства,  да  ги  възпроизведат и да  ги  съхранят  за Братството в новонаписаните 
Ритуали на бъдещи новоучредени от тях Масонски Ордени.  
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Единение 

Ecce quam bonum et quam iucundum  Колко хубаво и колко приятно е  
habitare Fratres in unum!  Братя да живеят наедно! 
Psalm 133:1  Псалом 132:1 

In fine autem omnes unanimes,  Най‐сетне, бъдете всички едномислени,  
compatientes, Fraternitatis amatores,  състрадателни, братолюбиви, милосърдни, 
misericordes, humiles.  дружелюбни, смиреномъдри. 
1 Peter 3:8  1 Петр. 3:8 

Всички Братя от Великата Ложа ССПЗ в България повече от десетилетие тежко и бо‐
лезнено преживяват наложените ни  коварно и  силом раздяла от нашите Братя от Съюз‐
ните Ложи, напуснали нашата оригинална Велика Ложа, за да създадат отделна организа‐

ция, известна днес като ОВЛБ, анатема от нашата Велика Ложа – Майка и изолация 
от Регулярното Масонство в света. Томове спомени и обяснения са изписани вече за това 
как се е стигнало до разцеплението на оригиналната Велика Ложа и как се е случило то. 
Безброй пъти са преразказани думите и действията на всеки от неколцината преки участ‐
ници в тези събития, в които никой от нас нито е участвал, нито дори е присъствал. Затова 
няма да се впуснем в преразказ. Въпреки всичко написано,  все още не са разкрити дъл‐
боките причини и не са посочени движещите сили на разкола. Не в тази Мандатна плоча е 
мястото на такъв анализ. Не на далечната история, а на непосредствено близкото бъдеще 
на Великата Ложа е посветена тя. 

От момента на схизмата нашата Велика Ложа болезнено я преживява,  защото Братското 
единство е дълбокият смисъл на Свободното Зидарство. От този момент упоритият стре‐
меж да преодолеем разкола е неизменна част от живота на Великата Ложа. Наричаме го 
Единение,  за да подчертаем,  че  говорим за  същността,  която може да приеме различни 
форми. И през следващия Мандат Единението си остава нашата главна цел. И ще остане 
на челно място в дневния ред, докато не го постигнем. В тази посока исканият от нас Ман‐
дат  предвижда  пълна Приемственост  на  стабилната  политика,  водена  от  Великата Ложа 

ССПЗ в България. Принципите на тази политика са определени от Висшия орган на 

Великата  Ложа  с  РООС  1308314  в  Становището  на  ВЛССПЗБ  за 

бъдещето на българското Масонство. Този акт на ООС обвързва всички нас, незави‐
симо  кой  Брат  на  каква Масонска  длъжност  ще  бъде  избран  да  служи  през  следващия 
Мандатен период.  

В  Становището  сме  заявили  ясно  принципите  за  Единение,  зад  които  заставаме.  Те  са 
справедливи и честни. Нашите сърца остават отворени, ръцете ни са протегнати за Едине‐

ние с нашите Братя от ОВЛБ Ние сме готови за споразумение с ОВЛБ без 
да поставяме предварителни условия и сме заявили нашата  готовност да приемем всяка 

форма на Единение, приемлива за ОВЛБ Тази наша позиция не е израз на слабост, 
а  зов  за  разум,  за  разбирателство  въз  основата  на  Древните  Ландмарки  и  обичаи  на 
Свободното  Зидарство.  Не  се  притесняваме  първи,  дори  едностранно,  да  направим 
решителни  крачки  към  такова  разбирателство.  Но  унижение  не  ще  приемем.  Ясно  сме 
посочили границите, отвъд които разбирателството е невъзможно, защото се превръща в 
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унижение, недостойно като отношение на Братя към Братя.  Как ще живеем заедно след 

това? И ако Братята в ОВЛБ не са готови да ни приемат като Братя, значи не сме 
изминали пътя до Единението. Спокойни ще продължим да се стремим към него. 

Нека повторим още веднъж какво разбираме под справедливо споразумение. То включва: 

 Запазване на достойнството на всеки Брат. Унижения като «регуляризация», «повтор‐
но Посвещение» и всякакъв «прием» са недостойни за Свободния Зидар. 

 Запазване на Ложите. Всяка Ложа е независима Свободнозидарска общност със своя 
идентичност,  история,  традиции,  ценности,  обичаи,  гордост  и  достойнство.  Те  са 
плод  на  Братска  любов  и  изстрадана  доверие.  Не  може  да  бъде  предусловие  за 
Единение никакво «разпускане», «реструктуриране» и външна намеса в Ложите, като 
«преценка на списъка» и «отстраняване на нежеланите» или на «недостойните». Има 
ред за Масонско правосъдие, известен на всички.  

 Запазване на Съграденото. Няма да допуснем да се поставя като условие за Едине‐

ние «закриване» на сдружението, което персонифицира Великата Ложа ССПЗ 

в България в гражданскоправния мир, на СПШР, или на която и да е жива ор‐
ганизационна структура. 

За нас има огромно морално значение подкрепата на КИП за принципната политика 

към Единение, водена от ВЛССПЗБ Без намек за злорадство, а напротив, със 
загриженост за запазване на престижа на българското Масонство по света ще сторим вси‐
чко по силите си, за да предупредим не само Великия Майстор и Великите Сановници на 

ОВЛБ, че Единението на българското Масонство няма алтернатива. Упорството на 

водачите може да нанесе тежки морални вреди на Братството, включително и на ОВ 

ЛБ  Немислимо  е  Заключенията  на  КИП,  един  от  най‐авторитетните  органи  на 
Регулярното Масонство, да не са предварително и деликатно консултирани с другите ав‐
торитети в световното Масонство. Наивно е да се очаква,  че позицията на Североамери‐
канската  Масонска  Конференция  към  българското  Масонството  ще  остане  в  изолация. 
Въпрос единствено на време е тя да бъде подкрепена и възприета от Интерамериканската 

Масонска  Конфедерация  (CMI),  Световната  Конференция  на  Масонските  Велики 

Ложи  (W C MGL),  от  Обединената  Велика  Ложа  на  Англия  (ОВЛА)  и  от 
Великите Ложи в Братско общение с нея. Лекомислено е да се мисли, че препоръките на 

КИП  от  239  AL  6013  [8.02.2013  г.  н.е]  ще  са  последната  мярка,  предприета  от 
Регулярното Масонство в света в подкрепа на Единението на българското Братство; ясно е, 
че  ако  не  даде  резултат,  тя  ще  бъде  последвана  от  следващи  крачки  в  същата  посока. 
Лесно е да се досетим какви могат да бъдат тези мерки. 

С тази Мандатна плоча заявяваме нашето убеждение и  готовност да търсим разбирател‐

ство с Братята от ОВЛБ във всички възможни посоки. Това включва 

 преди  всичко  пряк  диалог  с  легитимните  органи  на  ОВЛБ,  с  нейния  Велик 
Майстор и Велики Сановници; 

 като приветстваме и насърчаваме общуването между Братята и Ложите в състава на 
двете Велики Ложи във всеки Ориент и там, където животът ги среща; 

 подкрепа за светски и благотворителни организации и проекти, в които се срещат и 
Работят заедно Братя от двете Велики Ложи; 
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 всички  съвместни  светски  събития,  които  могат  да  събират  Братя  от  двете  Велики 
Ложи колкото може по‐често, защото е трудно е да търсиш Единение с Брат, когото 
не познаваш, а са ти сочили като опонент, дори враг; 

 да  търсим  съдействие от  чуждестранните Братски Велики Ложи като медиатори на 

бъдещия градивен диалог с ОВЛБ 

Ние не се съмняваме в далновидността на Братята, избрани да ръководят ОВЛБ, в 
тяхното Масонско Майсторство и уменията им деликатно да смекчат досегашната си твър‐
да  позиция  на  упорство  в  схизмата.  В  същото  време  досегашният  ни  опит  не  ни  вдъхва 

особен оптимизъм. Досега всички писма и покани до ОВЛБ остават без отговор. Не 

можем да отхвърлим опасението, че афишираната им враждебност към ВЛССП 

ЗБ може да надделее и да ескалира. За такова упорство в Книгата на Светия Закон е 
казано 

Lapidem quem reprobaverunt Aedificantes, 
hic factus est in caput anguli. 
Psalm 118:22 

Камъкът, който отхвърлиха Зидарите, 
той стана глава на ъгъла. 
Псалом 117:22 

Великата Ложа ССПЗ в България е готова да заеме мястото си на крайъгълен камък 
във вечния и нерушим Градеж на българското Масонство. Наше задължение е да обрабо‐
тим този камък така, че когато дойде моментът да е готов да заеме мястото си като глава 
на ъгъла във Великия Градеж на Свободните Зидари в България. 

Дългът  ни  да  постигнем  разбирателство  с  Братята,  отделили  се  от  оригиналната  Велика 

Ложа  в  България  и  Работещи  сега  в  ОВЛБ,  безспорно ще  е  най‐важната  задача, 
която ще легне върху плещите на новоизбраните Велик Майстор и Велики Сановници. Но 
потребността от Единение не изчерпва с отхвърлянето на схизмата. То е далеч по‐обхватен 
процес,  който  достига  до  дълбините  на  Занаята  и  се  простира  до  далечните  хоризонти, 
докъдето стига Братската верига. 

Единението  на  Братството  започва  от  хармонията  в  Масонската  Ложа,  която  изключва 
дрязгите и дребнавите интриги. Ложите, в които Братската любов е силна и Братята живеят 
в дружба и приятелство, винаги намират Сила да преодолеят всички раздори. Длъжни сме 
да търсим начин да помогнем да се възстанови спойката на Ложите, чиито собствени сили 
не стигат и в които Светлината е помръкнала. Длъжни сме да запалим отново Светлина в 
Ориентите, където тя е угаснала. Ще споменем с горчивина Русе, Плевен, Шумен, Ямбол и 
Стара Загора.  

Великата Ложа има нужда от дълбоко вътрешно Единение, от осъзнато съгласие и искрени 
отношения между Ложите и в целия Ритуален и организационен живот на Великата Ложа. 
Те  са  предпоставка  и  смисъл  на  нашето Движение.  Съзнаваме  колко  е  важна  ролята  на 
общите органи и всеки от Великите Сановници в  този постоянен процес и поемаме теж‐
ката отговорност да подтикваме и активизираме контактите между Ложите и да подтик‐
ваме  и  подкрепяме  всяка  инициатива  за  съвместна  Работа.  Съвместната  Работа  не  се 
изчерпва с общите събори на Великата Ложа, още по‐малко с Общите събрания, където се 
събират Майсторите на стол и делегати на Ложите.  
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Наша задача е да подбуждаме интереса към съвместна Работа, към все по‐чести срещи на 
Ложите. В  следващата част от  тази Мандатна плоча ще споделим няколко наши инициа‐
тиви за разширяване на взаимодействието между Ложите. 

Все по‐важна през  годините ще  става нашата Работа  за  Единение  в  глобален план.  Ние, 
българските  Свободни  Зидари  тепърва  ще  се  учим  как  да  заемем  своето  собствено  и 

достойно място на великия Градеж. За Братята от Великата Ложа ССПЗ в България 
Работата по широкия свят е ключов императив. Ние ще аргументираме и ще поставим на 

дневен ред в ООС няколко почина в това отношение: 

 приемане на ясен регламент за Признанията на чуждестранни Велики Ложи, Масон‐

ски Ордени и други организации –  чрез допълнения в ОЗ,  алтернативно –  чрез 
утвърждаване на Правила в развитие на оскъдните действащи норми; 

 създаване на постоянна  комисия,  която да  координира международната Работа на 
Великата  Ложа,  включително  процедурите  за  даване  на  Признания,  съгласия  за 
Побратимяване на Ложи, приемане и делегиране на представители; 

 въвеждане на ред и  условия  за широко и пряко участие на Ложите в международ‐
ната  дейност;  задача  на  Великия  Секретар  е  да  установи  и  информира  Братята  за 
предстоящите Масонски събития в света, но ще очакваме Ложите да заявят и осигу‐
рят, включително финансово, участието на Братя Майстори в делегациите; 

 организиране  на  визити  в  европейските  Велики  Ориенти  на  Великия  Майстор  и 
делегации  от  Братя;  особено  важни ще  са  визитите  в  Германия,  Англия,  Русия  и  в 
съседните страни. 

Разбира  се,  приоритет  в  международната  дейност  ще  е  развитието  и  укрепването  на 
изградените Братски взаимоотношения с Регулярните Велики Ложи в Северна Америка и 
Латинска Америка. Важна задача е разширяването на географския обхват на тези контакти 
към Азия, Африка и Австралия. 

Ще посрещнем с желание всички идеи на Братята, които жадуват Единение. 
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Взаимодействие 

Wir leben immer in einer Welt,  Ние винаги живеем в света, 
die wir uns selbst bilden.  който сами си Градим. 

Br Johann Gottfried von Herder  Бр Йохан Готфрид фон Хердер 

(5744 – 5803 AL [1744‐1803 CE])  (5744 – 5803 AL [1744‐1803 г. н.е.]) 
Übers Erkennen und Empfinden  За разпознаването и усещането 

in der menschlichen Seele (5774 AL)  в човешката душа (5774 AL) 

Ẻν ὀλιγίστοις κεῖται τὸ εὐδαιμόνως βιῶσαι  Много малко е нужно да сторим 
[En oligístois keítai tó e̓v̱daimóno̱s vió̱sai]  за да живеем щастливо 
Μάρκος Αυρήλιος  Марк Аврелий 

(4121 – 4180 AL [121‐180 CE])  (4121 – 4180 AL [121‐180 г. н.е.]) 
Τὰ εἰς ἑαυτόν [Tá eis eafṯón], VII, 67  Медиации, VII, 67 

Взаимодействието  между  Братята  и  Ложите  е  същинският,  ежедневният  живот  на  Дви‐
жението,  смисълът  заради  който  съществува  Великата  Ложа.  Чрез  това  общение  се 
проявява на повърхността както дълбокият смисъл на умозрителния Градеж, така и всички 
наши  човешки  несъвършенства.  В  Братското  общение  искри  радостта  от  споделеното 
приятелство и от постигнатите успехи на общия Градеж, в него обаче горчат и натрупаните 
проблеми  и  разочарования.  То  е  външният  израз  на  Единението,  доколкото  сме  го 
постигнали, но и на разногласията, които ни пречат да го достигнем. 

От една страна сме щастливи да отбележим, че през последните години възможностите на 
нашата организация се увеличиха много. Днес разполагаме с професионално организира‐
на  администрация,  установен  ред,  технология  и  процедури  на  комуникация,  стабилни 
финанси.  Всичко  това  създава  комфортна рутина. Добрата организация  създава нужните 
удобства за да работи ефективно едно доста многолюдно общество, каквото вече е Брат‐
ството.  Само преди няколко  години  създаването на ефикасна администрация беше  сред 
приоритетите на Великата Ложа. Задачата ни за следващия Мандатен период е да съхра‐
ним и утвърдим постигнатото. 

От  друга  страна  ние  не  можем  да  пренебрегнем  проблемите,  пред  които  е  изправена 
Великата  Ложа,  като  ги  припишем  на  злонамерени  към  Великата  Ложа  вътрешни  и 
външни за Братството сили. Както споделихме във въведението към тази Мандатна плоча, 
ние  не  вярваме,  че  всички  възникнали  разногласия  могат  да  бъдат  решени  в  името  на 
вътрешното  Единение  във Великата Ложа.  Посочихме и начина,  по  който ще  търсим ре‐
шение – в открита и честна дискусия в открито за всички Братя Общо събрание.  

Слабо е още Братството в България,  със  съвсем малки изключения всички принадлежим 
към първото поколение Масони. Повечето Ложи са на детска възраст и едва прохождат. 
Средният Масонски стаж на Братята е по‐малък от годините, на които учениците започват 
да сричат. И ние, неопитните пишещи, и всички ние, Свободните Зидари в България, все 
още сричаме азбуката на Занаята.  Знаем Ритуалните формули за  толерантност и Братска 
любов, но колцина от нас могат с ръка на сърцето да кажат, че са ги приели в душата си? 
Изпълнени  с  гордост,  надменност  и  високомерие,  ние  трудно  изслушваме  думите  на 
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другия,  камо  ли  да  осмислим  добронамерено  чуждото  мнение,  да  превъзмогнем  сует‐
ността и предубежденията си, да си признаем собствените си грешки и да проявим търпи‐
мост  дори  към  възгледите  на  Брата,  които  противоречат  на  нашите  собствени.  Все  още 
срещаме  „на  нож“,  с  нескрита  враждебност  гледища,  в  които  съзираме  и  най‐дребната 
колизия с изказаните от  самите нас. Всички най‐добре знаем колко свои недостатъци се 
опитваме да укрием сами от себе си, колко много Работа с Островърхия чук ни предстои. 

Всеки от нас живее в един озъбен и все по‐озлобен Профански свят, бори се с нелоялна и 
често дива конкуренция. Нашето общество е болно от омраза, най‐често немотивирана и 
безпричинна. Да  си hater  е модерно,  престижно,  начин на живот  за мнозина отчаяни от 
безизходицата си българи. Хейтърството е самозащитна реакция на опустошената, лишена 
от мечти душа, то я спасява от признанието, че е looser, несретник или просто декласиран 
неудачник,  ден  след  губещ  битката  с  живота.  Незаглъхналите  още  улични  безредици, 
които доведоха до падане на правителството, разпускане на парламента и остра полити‐
ческа криза показаха дълбоки аномалии в социалната антропология и  тежка персонална 
психопатология.  Какво друго да разчетем в отрицанието на  всички авторитети –  полити‐
чески и професионални (дори и на висшия клир), в демонстративното самоунищожение – 
за  10  дни  трима  самозапалили  се,  двама  обесили  се,  един  скочил  от  Аспаруховия мост 
протестиращи. Такова ниво на агресивност е без прецедент в историята на нашата древна 
нация. 

Вярно, българските Свободни Зидари (поне значителното мнозинство от Братята) са преус‐
пяващи хора. Ние оцеляваме и постигаме успехи, защото сме се научили да се борим, да 
нападаме, да поемаме удари и да отвръщаме с двойно повече и по‐силни удари. За жа‐
лост не винаги успяваме да оставим пред вратата на Храма агресията и отрицанието, които 
ни обграждат в живота и неизбежно проникват в нас. Така внасяме в Братството Профан‐
ство и то днешното настървено и онагляло до крайна нетърпимост Профанство. Цяло чудо 
е,  че  Ложите  успяват  да  запазят  толкова  много  жизненост  в  себе  си  и  толкова  много 
доброжелателност към другите във Великата Ложа. Те крепят духа на Великата Ложа.  

В  трудните  времена  на  дълбока  икономическа,  а  вече  и  социална  криза,  която  нацията 
преживява,  наш дълг  е да  запазим организацията. Няма да е лесна  задача,  защото днес 
Великата Ложа и цялото Братство е обект на масирана публична атака (на същата атака са 
подложени обаче и всички,  които се отличават от безличната маса с каквото и да било). 
Потърсете съчетанието „масони“ и „България“ в интернет. Ще ви залее лавина от клевети 

и лъжи, списъци на масони и копия на документи от ВЛССП ЗБ Достоверната 
част  от  тези  списъци  и  документи,  очевидно  са  публикувани  от  ренегати,  напуснали 

нашите Съюзни Ложи и «регуляризирани» в ОВЛБ14 Такава грамада от пошлост и 
злоба, та чак е смешна. Наред с осветените имена на много Братя „разкритията“ обявяват 

                                            
14 Не можем да не изпитваме гордост, че досега никой от Братя от нашата Велика Ложа ССПЗ в Бъл‐
гария не се е подвел „да плати със същата монета“, като престъпи Масонската клетва и публикува в клюкар‐

ските сайтове документи и списъци на Братя от ОВЛБ Изригналият вулкан от „разкрития“ (предимно 

клевети)  и  долнопробни  клюки,  одумки  и  лъжи,  насочени  срещу  ВЛССПЗБ  е  най‐ярко 

доказателство колко безмислена е политиката, следвана поне от 5 години насам от ОВЛБ и особено 
настъпателната  кампания от  последната  година  за  активно  привличане  и  придумване  на  Братя  от  нашите 

Ложи по пътя на т.нар. «регуляризация». Тази политика няма да разруши ВЛССПЗБ, но ще сри‐
не авторитета на Масонството в гражданското общество. 
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за Масони огромен брой достойни (и мнозина недостойни) мъже, които никога не са По‐
свещавани,  та  и  доста  дами.  В  тази  планина  от  глупости,  нелепости  и  абсурди  тайната 
остава точно толкова скрита, колкото и ако никога не бе издавана – сред камарите с лъжи 
никой вече не може да отсее зрънцата истина15. Ние нямаме намерение да водим контра‐

офанзива, няма да обвиняваме в предателство никого в ОВЛБ Както и досега, ще 
спазваме  стриктно  Масонската  етика  в  отношенията  си  към  всички  Братя  Свободни 
Зидари, независимо в коя от двете Регулярни Велики Ложи членуват. Вратите на нашите 
Работилници ще останат  както досега  затворени  за  изключените,  отстъпниците,  нежела‐

ните и прогонените от ОВЛБ И в същото време всички Братя, редовно членуващи в 

Ложите на ОВЛБ ще бъдат както и досега добре дошли по всяко време в нашите 
Храмове. Друг път към Единението няма. 

Според нас в проектът «Дом Яворов» се превърна в повод за противопоставяне на полити‐
ката,  водена от Великия Майстор и Великите Сановници,  стана удобният препъни‐камък 
(lapis offensionis,  кáмень претыкáнїѧ,  със словата на пророк Исайя и св. апостол Павел16). 
Ако в откровената дискусия по стратегията и проблемите в Работата и взаимоотношенията 

във Великата Ложа,  за  която ще поканим Братята, ООС  намери Решения,  които ни 
обединяват,  те ще  дадат  отговор  на  всички  въпроси  около  проекта «Дом  Яворов».  Още 

повече,  че  съобразно  Решението  на  ООС,  с  което  бе  одобрен  проектът,  той  се 
финансира  единствено  за  сметка  на  дарения  на  Ложите  и  Братята,  които  поддържат 
проекта.  За  четири  години  от  остатъчната  сума  за  изплащане  вече  е  под 300  хил.  евро. 
Впрочем няма нищо уникално българско в страстите около «Дом Яворов». В библиотеката 
на Великата Ложа се пази една книга за историята на Великата Ложа на Уругвай. Главата, в 
която се описва раздорът преди повече от век около придобиването на сградата, където и 
днес е седалището на Великата Ложа, сякаш е писана за проекта «Дом Яворов». 

Нужно е да възстановим хармонията във Великата Ложа и нормалната Работа на всички 
Приспани  в  момента  Ложи,  които  успеем17  да  върнем  на  Градежа,  за  да  поставим  на 

                                            
15 Парадоксът на издайническия знак, изчезващ сред лъжливи знаци е познат от дълбока древност и се пре‐
дава с фолклора и сказанията. Популярната в България версия говори за хубавец хитрец, който добил навик 
нощем да прескача в двореца и да люби царкинята. Но бил ловък и все се изплъзвал. Пратил царят най‐доб‐
рия си шпионин да причака любовника да си тръгне, да го проследи и издаде. Проследил го шпионинът, ви‐
дял къде се прибира, белязал вратата със знак, за да я познае и отишъл да доведе стражите. Но хитрецът се 
усетил и поставил същия знак на още дузина порти. Същото става и с Масонството. Доносите на издайниците 
се удавиха в лъжите на клеветниците.  

16 Нека вникнем самия текст на Книгата на Светия Закон, тя е първата Велика Светлина за да ни води в мрака, 
а не да служи като украшение на Ритуала: «... не наричайте заговор всичко онова, което тоя народ нарича за‐
говор; и не се бойте от онова, от което се той бои, и не се страхувайте. Господа на Силата ‐ Него свето почи‐
тайте, и Той да е ваш страх, и Той ‐ ваш трепет! И ще бъде Той освещение и Камък за препъване и Камък за 
съблазън на двата дома Израилеви, примка и мрежа за жителите иерусалимски. И мнозина от тях ще се пре‐
пънат и ще паднат, ще се разбият и ще се заплетат в примката, и ще бъдат уловени.» (Исайя, 8:12‐15). И още: 
«А Израил, който търсеше закона на правдата, не достигна до закона на правдата. Защо? Затова че търсеха 
не от вярата,  а  като че от делата на закона.  Защото се препънаха о Камъка на препъване,  както е писано: 
"ето,  полагам  в  Сион  Камък  на  препъване  и  Камък  на  съблазън;  и  всеки,  който  вярва  в  Него,  няма  да  се 
посрами".» (Рим., 9:31‐33) 

17  Ние  се  ангажираме  да  сторим  всичко  по  силите  си,  за  да  се  върнат  към  общия  Градеж  всички Ложи  и 
Братя. За съжаление Светлината в някои от Приспаните Ложи отдавна е угаснала и имаме сериозни съмне‐

ния, че ще се събере изискваният от ОЗ брой Майстори от тези Ложи, за да продължат тяхната Работа. 
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широко обсъждане и да решим всички заедно какви промени в Основния закон трябва да 

се подготвят и внесат за приемане във ВОС Според нас такива промени са неотлож‐
но нужни. Същото мислят поне 90% от всички Братя Майстори. И въпреки това помним, че 

последните пакети предложения за изменение и допълнение на ОЗ не бяха приети от 

ВОС Проблемът е, че всеки от нас вижда необходимите промени в съвсем различни 
текстове,  мислим  в  противоположна  посока.  За  да  се  обсъдят  и  уеднаквят  различните 

виждания ще предложим ООС да избере Конституционна комисия ad hoc, към която 
желаещи Ложи да делегират представители за участие със  съвещателен  глас в Работата. 
Обстойното  проучване  на  Масонската  юриспруденция  и  конституционната  практика  на 
Братските Велики Ложи в Европа и по света и задълбоченото обсъждане в Конституцион‐

ната комисия (КК) са предпоставки да се постигне разбирателство, първо в ОЗ, а с 

него – и между Ложите и във ВОС  

Ние, разбира се, добре знаем, че ОЗ делегира всички компетенции да подготви и вне‐

се  във  ВОС  проект  за  промени  в  ОЗ  единствено  на  Великата  правна  комисия 

(ВПК).  ООС  не  може  да  отнеме  тези  компетенции  на  ВПК  Ясно  е,  че 

ВПК ще има последната дума по всеки проект за изменения и допълнения на ОЗ, 

включително  правото  да  цензурира  ВОС,  като  изобщо  не  допусне  то  да  обсъжда 
определени текстове или пакет от предложения. Защо тогава предлагаме подготовката на 
конституционните  промени  да  се  възложи  на  комисия  ad  hoc?  Не  противоречи  ли  това 

предложение на ОЗ? Не противоречи. Много са причините да направим това предло‐
жение и да го вложим в тази Мандатна плоча, но не тук ще аргументираме подробно, а 

при внасяне на предложението в ООС  

И  още  нещо:  зад  това  предложение  стои  дългогодишният  опит  в  администрацията  на 
Великата  Ложа  и  разочарованието  ни  от  Работата  на  всички  Велики  комисии.  Вярно,  че 

ВПК Работи най‐активно от тях; но нейната Работа ‐ според нас,  ‐ далеч не съответ‐

ства на огромните отговорности, които ОЗ й възлага. 

Наред с Работата върху измененията и допълненията в ОЗ, които да отразят в консти‐

туционния акт на Движението ССПЗ  в България,  онзи нов консенсус  за вътрешно 
Единение на Великата Ложа,  към който  се  стремим,  важна роля в развитието на норма‐

тивната  система на Великата Ложа ще играе СВС Негова  задача  е да продължи да 
допълва  своя  устройствен  правилник  с  ясни  и  най‐важното  писмени  Правила  за  задъл‐

женията  на  Великите  Сановници  и  за  реда  по  който  СВС  упражнява  администра‐
тивните си компетенции. 

Важни нормативни актове, които предстои (и отдавна сме в забава) да приемем и да при‐
съединяването към нормативната уредба на Великата Ложа, са изявленията (обикновено 

наричани «декларации») за отношенията на Великата Ложа ССП З в България към 
трети местни и чуждестранни организации на Масони и на Ближни, Парамасонски и Про‐
фански.  Тези  декларации  по  правило  следват  стандартите,  установени  от  световните 

Масонски  авторитети.  С  приемането  им  ще  изразим  принадлежността  на  ВЛСС 

ПЗБ към световната верига на Регулярното Масонство. Такива са  

 декларация за правилата за Признание на чуждестранни Велики Ложи  (по примера 

на приетите от ОВЛА на 72 AL 5930 [04.09. 1929 г. н.е.]), 
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 декларация за целите и отношенията в Занаята (по примера на приетата декларация 

на  ОВЛА на 75 AL 5949 [07.09.1949 г. н.е.] и пр.  

И през следващия Мандатен период ще продължим Работата по развитие и усъвършенст‐
ване  на  всички  елементи  на  информационната  система,  обслужваща  Великата  Ложа  – 
техническите  средства  за  телекомуникация  и  обработка,  програмното  осигуряване,  ин‐
формационните  услуги,  но  най‐вече  –  на  технологиите,  процедурите  и  документните 
форми за събиране, обработка и представяне на информацията. Промени в принципите и 
структурата  на  информационната  система  не  предвиждаме.  Ще  предложим  обаче  на 

СВС  да  утвърди няколко нови процедури,  съзвучни  с Древните  задължения и оби‐
чаите на Свободните и Приети Зидари. Сред тях са 

 процедура за първоначално обхващане и актуализация на информация за членския 
състав на Ложите; 

 процедура за предварително оповестяване на Търсещи Светлината господа в Канце‐

ларията на Великия Секретар (КВС), достъп до информацията и съгласуване на 
номинациите със Съюзните Ложи; „ 

 процедура  за  текущо  информиране  на  КВС  за  пътя  на  усъвършенстването 
(Посвещаване,  Преминаване,  Повдигане)  на  Братята,  движението  им  (Афилииране, 
Приспиване,  Събуждане,  напускане,  самоотстраняване,  изключване)  и  стимулира‐
нето  им  (награди  и  наказания,  почетни  членства,  звания,  титли,  ордени,  медали, 
трофеи, грамоти и пр.); 

 процедура за  текущо информиране на КВС  за промени в органите на Ложите 
(избор и освобождаване на Майстор на стола и Сановници); 

 процедура  за  съпоставяне  и  верификация  на  отчетността  по  Вноските  във  Великия 
Ковчег с базата данни за членския състав на Ложите и движението на Братята. 

Даваме си обаче ясна сметка, че преди да завърши процедурата по издаване на Масонски 
паспорти  и  за  първоначално  обхващане  на  членския  състав  на  Ложите,  базата  данни  за 
членския състав ще е „пробита“ и ще изисква – както досега, ‐ събиране на информация ad 
hoc и ръчна обработка на информацията. 

Сред най‐неотложните  задачи пред администрацията на Великата Ложа през следващия 
Мандатен период  е да  се  организира и  институционализира функцията  на  Великия Ков‐

чежник.  На  практика  до  Еньовден  6013  AL  Великата  Ложа  няма  Велик  Ковчежник, 

неговата функция се саботира от избрания на тази Масонска длъжност МВУ Брат и се 
изпълнява от Великия Майстор и Великия Секретар в рамките на ограничено възможното. 
Компетенции  да  извършва  насрещни  проверки  в  Ложите  за  воденето  на  финансовата 
отчетност и правилното изчисляване на Вноските във Великия Ковчег има само избраният 

от ВОС  Велик Ковчежник. Новоизбраният през  следващия Мандатен период Велик 
Ковчежник  ще  има  нужда  и  ще  може  да  разчита  на  нашата  помощ,  на  подкрепата  на 
всички Велики Сановници и на Комисията на Великите Ревизори, за първоначална инвен‐
таризация на Вноските и разчетните отношения между Ложите и Великия Ковчег за перио‐

да след 191 AL 6009 [01.01.2009 г. н.е.]  

Сериозно  трябва  да  си  поставим  въпроса  за  дългосрочните  финанси  на  Великата  Ложа, 
която  не  може  да  се  самоиздържа  от  постоянните  си  приходи  при  запазване  на  досе‐
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гашния размер на Вноските във Великия Ковчег. Макар да е сведена до минимум и да е 
недофинансирана, Работата на централните органи на Великата Ложа изисква значително 
по‐голяма  издръжка.  В  дискусиите  по  стратегическите  и  текущи  проблеми  на  Великата 
Ложа  трябва  сериозно  да  се  отнесем  към  проблемите  на  финансирането.  Трябва  да  се 
запитаме дали са ефективни органите на Великата Ложа с  толкова свит бюджет. Какъв е 
оптималният обем Работа, който Братството иска от тях. Ние, подписаните под тази Ман‐
датна  плоча, ще  поемем  за  своя  сметка финансирането  на  разходите  по  изпълнение  на 
Масонските длъжности, за които сме номинирани, а и в по‐висок размер, но съзнаваме, че 
това не е нормалният способ за финансиране на Великата Ложа. 

Съществуват известни възможности да се увеличат собствените приходи на Великата Ложа 
от  издателска  и  административна  дейност  и  от  (евентуални,  бъдещи)  нетни  приходи  от 
помощни Масонски предприятия. Нямаме натрупан собствен капитал, за да разчитаме на 
лихви и сродните им финансови приходи. Ясно е, че в дългосрочен план няма алтернатива 
увеличението на Вноските във Великия Ковчег. 

Нова  инициатива,  която ще  поемем  присърце,  е  списването  на  периодичен  бюлетин  на 

Великата  Ложа.  Нашето  предложение  ще  представим  пред  СВС,  който  ще  вземе 
Решение  за  наименованието,  структурата,  периодичността  и  за  възлагане  на  отговорно‐
стите по организацията и редакционната политика. Но това е само формалната процедура. 
Изданието няма да оживее, да добие лице и да се превърне в търсено четиво за Братята, 
ако с него не се заемат опитни в журналистическия и издателския занаят Братя. 

За да се оживят и осмислят контактите на Братята от различни Ориенти и Ложи ще пред‐
ложим на Ложите да организират  свои  традиционни  събори,  на  които да  канят  Братята. 
Важно за Братството е да възродим и оживим отколешната традиция на международните 

Масонските  конференции  в  О  Варна. Ще  предложим  например  още  през  периода  на 
следващия Мандат да се установят поне още три ежегодни срещи наред с варненските.  

Потенциал  да  се  наложат  трайно  като  традиционни  събори  имат  пролетните  срещи  в 

Дряновския  манастир,  организирани  от  Братята  в  О  Габрово  и  О  Севлиево,  както  и 

летните Ритуали на открито в м. Белинташ – една чудесна идея на Братята от О Пловдив. 

Задължително  е  да  се  намери  формула  за  традиционен  събор  в  столицата,  О  София. 
Централен мотив на този събор може да даде, примерно, Игнажденският празник.  

За  да  изпълнят  ролята  си  на желани Масонски  форуми,  тези  събори  трябва  да  намерят 
стабилно място в годишния ни календар, а дневният им ред да се обогати. Тяхното точно 
време  и  програма  трябва  да  се  оповестяват  с  години  напред,  ако  искаме  да  привличат 
Свободни Зидари не само от Великия Ориент България, но и от цял свят. 

Въпреки ограничения им формат, Ложите с удовлетворение приеха проведените срещи на 
Секретарите на Съюзните Ложи. Те се доказаха и като много полезни за установяване на 
преки  комуникации между Ложите,  както  и  за  подобряване  на  качеството  на  комуника‐

цията  между  Секретарите  на  Ложите,  СВС  и  КВС  Такива  срещи  трябва  да  се 
организират непременно и за Ковчежниците, и за Ораторите на Ложите. Тези срещи тряб‐
ва  да  станат  ежегодни,  но  особено  важни  ще  са  първите,  които  ще  свикаме  в  самото 
начало на Мандатния период – за да се опознаят новоизбраните Братя, защото предстои 
смяна на мнозина Братя, които досега заемат тези длъжности. 
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Отдавна си поставяме за цел да установим редовни отношения с организациите на Ближ‐
ни  (ко‐Масони, не‐Масонски аркански общества и клубове). С тях ни свързват общи цен‐
ности и идеи. Макар до момента контактите ни да са по‐скоро случайни и белязани от по‐
дозрителност към нас, по‐типична за отношението на Профаните към Свободните Зидари, 
тази задача ще остане винаги на дневен ред. 
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Благодеяние 

There is not a man of us         Няма сред нас мъж,  
who does not   at times need       който да не е имал понякога 
a helping hand to be stretched out      нужда от ръка, протегната 
to him, and then shame upon him      към него за помощ 
who will not stretch out         и срам за този, който не протегне 
the helping hand to his Brother.      ръка за помощ на своя Брат. 

Br Theodore Roosevelt        Бр Теодор Рузвелт  

(5858 – 5919 AL [1858‐1919 CE])    (5858 – 5919 AL [1858‐1919 CE]) 

Matinecock Lodge No. 806 GL of New York  Л Матинкок, П 806, ВЛ на Ню Йорк 
26th President of the United States      26‐ти Президент на Съединените щати 

Обхватът на Масонската Благодеятелност далеч надхвърля хуманитарната благотворител‐
ност, която десетки социални организации, превърнали милосърдието в свой предмет на 
дейност. За Свободния Зидар хуманността е същност и смисъл на неговия Градеж. Благо‐
деятелността е завършекът, който увенчава този Градеж, плодовете на човеколюбивата му 
дейност. И макар в Профанския свят Масонските Велики Ложи все по‐често да се асоции‐
рат и подреждат сред многото благотворителни организации,  трите Велики принципа на 
Свободнозидарския  Занаят  –  Братска  любов,  Помощ  и  Истина,  ‐  насочват  нашата  Благо‐
дуятелност в посока доста различна от обичайното милосърдие.  

Колкото и да са важни за обществото проявите на доброта и великодушие, колкото и да са 
щедри жестовете на филантропите, те си остават красиви прояви на добродетелност (като 
такива имат смисъл и за нас), но само подаяние.  То не може да промени света. А  точно 
тази промяна е същността на нашия Градеж. Чрез активната си  гражданска позиция,  във 
взаимодействие  заедно  със  своите  Братя,  Масонът  всеки  ден  променя  обществото  към 
добро,  като  подобрява  неговата  организация.  Така  обществото  произвежда повече,  раз‐
пределя по справедливо (в смисъл, че намалява бедността и неволята), налага по‐хуманни 
отношения  към  своите  граждани  и  между  тях.  И  в  своята  Профанска  дейност  Масонът 
прилага Велики принципи на Занаята.  Той  се  стреми да  ги наложи в корпоративната по‐
литика и Майсторът лесно ще ги разчете в програмите за социална отговорност,  каквито 
има всяка уважавана съвременна корпорация,  та дори средните и дребни фирми.  Всяко 
модерно предприятие се стреми да ги приложи, а това генерира много повече средства за 
благотворителност,  отколкото целият  „трети  сектор“  не може да  набере  от  частни даре‐
ния. Не е необходимо средствата на корпорациите, предназначени за благотворителност, 
непременно да преминат през сметките на Ложите или на организации с нестопанска цел, 
учредени и управлявани от Братя. Достатъчно е, че да се насочват за хуманни цели. Това е 
начинът, по който Масонството Гради.  

Затова  приоритет  на  Масонската  Благодеятелност  е  Братската  Взаимопомощ.  Това  не  е 
проява на егоизъм, а начинът, по който Градим. Масонът помага на своя Брат най‐малко с 
пари и предмети, а най‐вече като го съветва, като му съдейства и подкрепя, и като го пред‐
пазва от онова, което може да му навреди. Разбира се, няма да загърбим вековния анга‐
жимент на Свободните Зидари за помощ към сираците, болните, старите и беззащитните. 
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Съзнаваме  обаче,  че  средствата,  които  можем  да  отделим  за  тази  цел  са  само  капка  в 
океана на нуждата. 

Можем  да  обясняваме,  както  в  инструктаж  на  борда  на  самолет,  че  стане  ли  инцидент 
първата работа е да придърпаш кислородна маска за себе си, чак после помагаш на друг, 
ако  ще  да  е  собственото  ти  дете.  Защото  ако  от  слабоумен  алтруизъм  се  втурнете  да 
помагате  на  съседа,  преди  да  се  погрижите  за  себе  си,  глупостта  може  да  погуби  и 
двамата,  докато  успеете.  Не можем обаче да  очакваме подвластното  на  предразсъдъци 
Профанско  общество  нито  да  повярва,  нито  да  разбере.  Затова  е  редно  и  Братската 
взаимопомощ,  и  всяка  друга Масонската  Благодеятелност  да  остане  грижа  на  Братята  в 
дискретния  кръг  на  Ложата.  Тя  е  функция  на  Съюзните  Ложи.  В  нея  общите  органи  на 
Великата Ложа имат ограничена координираща и организираща роля.  

Без да изземва тази изконна функция на Съюзните Ложи, Великата Ложа се ангажира като 
институция единствено в национални проекти и в международни проекти с участието на 
Братски  Велики  Ложи  и  интернационални  Масонски  асоциации.  И  в  тези  случаи  обаче 
всички проекти ще се финансират със средства на Ложите. Не предвиждаме набиране на 
общи фондове на Великата Ложа  за финансиране на благотворителни проекти,  с  изклю‐
чение на минималните средства в годишните бюджети на Великата Ложа за тази цел и за 
общо управление на благотворителната дейност.  

Не можем да не отчитаме факта,  че продължаващата депресия  затруднява дейността на 
Братята  и  ограничава  финансовите  им  възможности.  Ескалират  нужните  разходи  за 
подпомагане на Братя  и  хора  в  крайна нужда.  Днес,  непосредствено  преди началото  на 
следващия Мандатен  период  сме  свидетели  на  поредно  влошаване  на  икономическата 
ситуация в страната, рязко свиване на вътрешното потребление и нарастване на безрабо‐
тицата.  Разгаря  се  политическа  криза  и  предвещава  промяна  във  властта,  администра‐
цията и всички дейности на държавна издръжка, в които са заети близо половината Братя. 
Все по‐често Братя ще остават без работа и ще търсят помощ. Великата Ложа ще навлезе в 
следващия Мандатен  период  с  ограничени  възможности  и  нарастващи  изисквания  към 
Работата на Ложите и към всички Братя. 

Но тъкмо в условията на политическа криза и икономическа депресия нараства потенциа‐
ла на Братството да въздейства благотворно върху обществото. Като най‐старата, най‐еф‐
ективна и влиятелна обществена организация, Братството е естествена мрежа за влияние. 
Ние можем и сме отговорни да упражним нашето влияние в полза на хуманността и спра‐
ведливостта.  Както  Ложите  –  в  Ориентите  и  регионите,  така  и  всички  заедно  на  нацио‐
нално и международно ниво, да участваме в обществените дебати, да подкрепяме канди‐
датури на способните наши Братя и техни Сестри, да подкрепяме проекти и инициативи, 
чрез  които  се  постигат  нашите  цели  и  принципи.  Върху  Великия Майстор,  Великите  Са‐
новници,  Майсторите  на  стол  и  Сановниците  в  Ложите  ляга  огромната  отговорност  да 
координират  внимателно  на  къде  се  насочва  тази  Сила  на  Братството,  за  да  се  спази 
изконния принцип за ненамеса в никое политическо и религиозно противопоставяне. Ние 
поемаме ангажимент да не допуснем да се нарушава тази кардинална повеля на Основ‐
ния закон, за да не се противопоставят Братя срещу Братя. 

Дълг на Свободните Зидари е да се грижат за селекцията, усъвършенстването и опазването 
на  националния  елит  във  всички  области  на  човешката  дейност.  Разчитаме,  че  Братята 
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Майстори ще забележат бъдещите Търсещи Светлина сред талантливите и достойни мъже 
на България. Във времената на динамични промени способни мъже като нашите Братя и 
Търсещите Светлината растат бързо – и в личен план и в професионалната им кариера. От‐
говорност на Ложите е да следят и подпомагат личностното им развитие. 

Ние  съзнаваме,  че  като  отправяме  към  Великото  Общо  събрание  искане  за  Мандат  да 
Работим  по  Скицата,  начертана  с  тази  Мандатна  плоча,  ние  ясно  съзнаваме  огромната 
отговорност, която поемаме и тежкото бреме, с което се нагърбваме за следващите две го‐

дини  на  истинската  Светлина,  6014  и  6015  AL  Разбираме  също  така,  че  ще  останат 
неизпълнени  много  от  задачите,  които  набелязахме  за  себе  си,  за  всички  новоизбрани 
Велики Сановници и за Братята, които ще заемат другите Масонски длъжности. Но никой 
не е постигнал цели, които не си е поставял. Като очертаваме по‐широк хоризонт от пътя, 
който Великата Ложа би могла разумно да измине през следващия Мандатен период, ние 
се стремим да се ориентираме по‐добре и да посочим на Братята какво виждаме напред в 
посоката, която ще се стремим да следваме. 

Не знаем обаче, дали няма още през следващия Мандатен период пътят на ВЛСС 

ПЗБ да се пресече с този, който ще следва ОВЛБ След тази пресечна точка, 
след  Единението  общият  път  на  българското Братство ще  тръгне  в  съвсем друга  посока, 
Скицата  в  тази  Мандатна  плоча  ще  стане  ненужна  и  ще  трябва  заедно  с  Братята  от 

ОВЛБ да съставим нова. Искрено се надяваме да се случи точно това. Но дотогава 
няма  да  пестим  сили  в  Работата  за  укрепване  на  оригиналната  Велика Ложа  на  Старата 
Свободни  и Приети  Зидари  в  България,  за  усъвършенстване  на Масонското Послушание 
под нейната юрисдикция,  за подобряване на нейната организация,  за възстановяване на 
нейното Признание и Братското общение с Регулярните Велики Ложи в света, за Единение‐
то на Свободните Зидари в България и за това, Братя 

даваме думата си на Свободни Зидари, 

в Името на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България 
и в страхопочитание пред Великия Строител на всички светове, 
Великия Архитект на Вселената! 


