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Най‐високоуважаеми, Много високоуважаеми, 

Високоуважаеми и Уважаеми Братя, 

Всички вие, които четете това, дано да сте имали

възможността да прочетете онези тревожни и пълни

с болка текстове, които написах в последните

няколко години и предоставих на Съвета на Великите

Сановници, отстоявайки ги явно и открито на ООС и

едно ВОС, обръщайки се към вашата Мъдрост за да

заздравим Братската Верига, която е Силата и

Красотата на нашето Братство. Не очаквам да е така,

защото отдавна съм сравнил това което се обещава

в мандатни плочи с това което се изпълнява, но ясен

и аналитичен отчет ЩЕ СЕ ПРАВИ В КРАЯ НА

ВСЯКА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.



Докладът няма да е лицеприятен и ще показва 

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ за състоянието на братската 

верига така, както го виждаме, ние всички Братя от

нашата Велика Ложа, така и Братята, членуващи в 

братските вериги на вруги Велики Ложи в България и 

извън нея, а също както и широката общественост 

чието отношение към нас е със смесен характер.

Съдържателната част на посланието ми

Уважаеми Братя моля приемете, че моето 

задължение ще е в думите на Оруел: "АКО

СВОБОДАТА ИЗОБЩО ОЗНАЧАВА НЕЩО, ТЯ

ОЗНАЧАВА ПРАВОТО ДА КАЗВАШ НА ХОРАТА

ОНОВА, КОЕТО ТЕ НЕ ИСКАТ ДА ЧУЯТ."



За Масонството Веригата е основополагащ

символ. Самото Свободно Зидарство, както е 

ясно на всеки Масон, е Верига. Това е Верига на 

Братството. В същото време е и Верига на 

задълженията на всеки добродетелен Брат. Нека 

да се огледаме и да попитаме братята дали от 

времето на схизмата сме имали такава братска 

верига. Много спорове и дискусии сме имали и то 

горещи и яростни, но такава манипулация с 

братската верига, на каквато сме свидетели сега не 

си спомням. А веригата Уважаеми Братя има

изключително символично значение в нашите

ритуали и те завършват с нейното символично

изобразяване от самите нас. 



Тук ще ни е необходим нов ипостас на Веригата като

важен участник и съпричина в движението напред

върху ясно описание на процесите и на базата на 

структурно покритие на остро належащото честно 

дефиниране на моментното състояние и ясна посока 

за бъдещето развитие.

НАПРЕД ЩЕ СЕ ДВИЖИМ БРАТЯ БЕЗ ДЪРПАМЕ 

БРАТЯТА, КОИТО СА ПРЕД НАС, БЕЗ ДА 

ПОДМИНАВАМЕ БРАТЯТА С РАЗЛИЧНО МНЕНИЕ, 

БЕЗ ДА ГОНИМ БРАТЯТА ОТ ХРАМА ЗАЩОТО СА 

С РАЗЛИЧНИ ТЕЗИ. КАКВО ТЪРСИМ БРАТЯ ОТ 

БРАТСКАТА ВЕРИГА – ИСТИНАТА ЗА ПЪТЯ ПО 

КОЙТО СЕ ДВИЖИХМЕ. 



Преди да се прмине към следващ мандат, 

постигнатото от предишния Мандат ще служи като

пробен камък, с който всеки Брат може сам да

отмери какво е било, какво е свършено и докъде е 

стигнато по избрания път. ТОВА СРАВНЕНИЕ 

МЕЖДУ ЗАВАРЕНО И НАПРАВЕНО ЩЕ СЕ СЛУЧИ 

ЗАЩОТО НЯМАМЕ ПОВЕЧЕ МЯСТО ЗА 

ОТСТЪПЛЕНИЕ. 

Резолюцията от 239 A.L. 6013 [18.02.2013 г. н.е.] на 

Комисията за информация по признанията на 

Конференцията на Великите Майстори на Масоните

в Северна Америка (К.И.П.) не ме изпълва с особена 

гордост.  Не научихме урока си от „размахания пръст“ 

за цялото българско масонство за нещо което 

отдавна знаехме.



Позлорадствахме. Нищо не научихме и продължихме 

в духа , на  това което знаем и умеем схизмата . 

Сигурно Левски се е обърнал в гроба си. ИСКАМ ДА 

СЕ ХВАНА ЗДРАВО ЗА БРАТСКАТА ВЕРИГА И ДА 

НАПРАВЯ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, 

ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА СХИЗМАТА В БЪЛГАРИЯ

ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО УСПЕШЕН ПЪТ НА БАЗА

ОПИТА НА СВЕТОВНОТО МАСОНСТВО ЗА

НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ТЪРСИ РЕШЕНИЕ НА 

РАЗЛИЧИЯТА В ДРУГИ СВОБОДНОЗИДАРСКИ

ЮРИСДИКЦИИ. ЗА ЗДРАВИНАТА НА БРАТСКАТА 

ВЕРИГА ЩЕ СЕ ПАРИРАТ ВСИЧКИ ОПИТИ НА 

ПЪЛЗЯЩАТА ЗАМЯНА НА ДУХОВНОТА БЛИЗОСТ 

С ФИНАНСОВАТА ЗАВИСИМОСТ. 

.



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ВРЪЗКИТЕ С БРАТЯТА ЩЕ БЪДЕ 

ДОРАЗВИВАНА ЗА ДА СЪЗДАДЕ: ПЪЛНОТА В

ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА; 

ПРОЗРАЧНОСТ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА ДЕЙНОСТ И 

ПРОЦЕС ЗА ВСЯКО ЕДНО ФИКСИРАНО 

ИЗИСКВАНЕ В КОНСТИТУЦИЯТА ИЛИ В ДРУГ АКТ 

ИЗИСКВАН И ЗАЛОЖЕН В ОЗ; СЪБИРАНЕТО НА 

СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИ; ЛЕГИТИМНАТА 

ПРАКТИКА ЗА СЪСТАВЯНЕ „ОТ ДОЛУ НАГОРЕ

БЮДЖЕТА“ НА СДРУЖЕНИЕТО ЮРИДИЧЕСКО 

ЛИЦЕ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА; ДОСТАТЪЧНО ЯСЕН

РЕД ЗА СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ОТЧЕТНОСТ

НА ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВОТО; 

ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ПОДГОТВЯНИ 

СЪГЛАСНО ДЪРЖАВНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО В НАШАТА БРАТСКА ВЕРИГА, ЩЕ 

ИЗИСКВА ВСЕКИ ЕДИН ВИСШ САНОВНИК ДА ИМА ПОНЕ 

ЧЕТИРИ ПЪТИ В МАНДАТА СЪОТВЕТНИТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ОБМЕНЯЩИ ОПИТ СЪБИТИЯ С 

ПРЕКИТЕ СИ ПОМОЩНИЦИ ОТ САНОВНИТЕ СЪВЕТИ?  ЩЕ 

СЕ ПОРАБОТИ МНОГО ЗА ДА СЕ ОЗДРАВИ 

СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИОННА НЕМОЩ. Ще  е 

по-страшно, ако не  вложим достатъчно усилия и не 

успеем  оправдавайки се по стар навик със завидни 

финансови ангажименти.

Отчетливо и ясно се виждат поне четири основни 

дейности с хронична необходимост от спешна 

намеса и то в близък хоризонт от поне 12-18 месеца. 

Аз ги представям като разпределение на 

задълженията на ВМ съгласно ОЗ     



Състояние на Великата 

Ложа на Старите Свободни 

и Приети Зидари в 

България

Осите на настоящото ни 

развитие



ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ 
СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ.

Глава Втора
Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари 

Раздел ІV
Велик Майстор

Чл.36. 1. Великият Майстор е висшият Сановник на Великата Ложа. ОБЕЩАВАМ да
нося висша отговорност и никога за целия ми мандат да не констатирам кой висш
сановник не работи и от коя върховна комисия не съм доволен

2. Великият Майстор упражнява върховната власт в Движението в периода
между Общите събрания на Великата Ложа. ОБЕЩАВАМ да упражнявам върховната
власт между тях като изпълнявам решенията им /Организационен - О/

3. Властта на Великия Майстор е неоспорима в цялото Братство и неговите
разпореждания са задължителни за всички Братя Зидари. В открита Ложа никой няма
право да го призовава към ред и да се противопоставя на нарежданията му. ОБЕЩАВАМ
да съобразявам неоспоримата власт с ОЗ, ВПК е ВБС /Правно Инвентаризационен - ПИ/

4. По време на мандата си Великият Майстор не може да заема сановнически
длъжности във високостепенни ритуални системи на Масонството. ОБЕЩАВАМ да не
заемам длъжности във високостепенни ритуални системи на Масонството /О/



Чл.37. Великият Майстор полага клетва при встъпване в длъжност в Храма на Великата
Ложа пред Стар Велик Майстор или пред най-стария по масонски стаж Майстор на Стол.
Текстът на Клетвата е неразделна част от Основния Закон /Приложение №1/. ОБЕЩАВАМ
да спазвам всички изисквания на клетвата /ПИ/
Чл.38. 1. Великият Майстор има следните правомощия:

а/ Представлява Великата Ложа и защитава нейните интереси; ОБЕЩАВАМ да
защитавам интересите на ВЛССПЗБ (Организационни - О, Международни -М, Финансово
Икономически - ФИ, Правно инвентаризационни - ПИ)

б/ Управлява текущо работата на Великата Ложа и е отговорен за цялостната и
дейност; ОБЕЩАВАМ минимална показност и максимална прозрачност /О/
в/ Председателства Съвета на Великите Сановници; ОБЕЩАВАМ да

председателствам СВС /О/
г/ Разпорежда се с паричните средства и движимото имущество на Вликата
Ложа; ОБЕЩАВАМ да няма приемственост на съществуващите досега практики

във ВЛССПЗБ /ФИ,ПИ/
д/ Осъществява изпълнението и разпореждането с бюджета на Великата Ложа;

ОБЕЩАВАМ да няма приемственост и да бъде преработен моделът на изработването му.
/ФИ,ПИ/

е/ В случаите, предвидени от Основния закон председателства Общото
събрание на Великата Ложа и ръководи всички Ритуали на Великата Ложа;

ОБЕЩАВАМ консолидиране на съюзните ложи и вземане на пълноконсенсусни решения
на основата на братската верига и ОЗ/О/



ж/ Присъжда отличията с изключение на това, което е от изключителната
компетентност на Общото събрание на Великата Ложа и дава награди съгласно
Основния Закон; ОБЕЩАВАМ да превъзложа това задължение на Заместник

Велик Майстор при спазване на ОЗ /О,М/
з/ “Приспива” Членуваща Ложа при невъзможност да извършва работа
едновременно и в трите Символични Степени и я “събужда” при отпадането на
основанията за “приспиване”; ОБЕЩАВАМ да няма приспана членуваща Ложа в

началото и края на мандата при спазване на ОЗ /О,ПИ/
и/ Временно отстранява Майстор на стол на Членуваща Ложа за срок до шест
месеца; ОБЕЩАВАМ да няма отстранени Майстори но столове в края на

мандата при спазване на ОЗ /ПИ,О/
к/ Предлага за изключване Членуваща Ложа. ОБЕЩАВАМ да няма изключена

Ложа в края на мандата при спазване на ОЗ/О,ПИ/
2. Освен всичко гореизброено, Великият Майстор има грижата за това, духът на Любов,
Братство и Сговор да се пази между Братята, а също така всички членове на Движението
на Старите Свободни и Приети Зидари на България, да спазват Свободнозидарските
принципи. Великият Майстор се грижи за целия Градеж на Великата Ложа, както и за
живота и отношенията на Братята помежду им. ОБЕЩАВАМ съзидателна атмосфера на
букет от предложения и инициативи на съюзните ложи въз основа на които ще се
осъществява всеки тип дейност, решение или документ съобразно ОЗ./ФИ,О,М,ПИ/



3. При отсъствие на Великия майстор, той временно прехвърля писмено
задълженията си на Заместник Великия Майстор с по-голям масонски стаж, а ако това не
е сторено, задълженията се поемат от същия Заместник Велик Майстор. ОБЕЩАВАМ да
спазвам административно-организационните изисквания на ОЗ, като делегирам
пълномощията си на зам. великите майстори или пълномощници квалифицирани в
изпълнението им. /О,ПИ,М,ФИ/
Чл.39. По време на мандата си Великият Майстор има задължението да изслушва всеки  
Майстор на Стол на Членуваща Ложа, Великите Сановници, Председателя на Великия 
Братски съд, Председателя на Великата Правната Комисия, Председателя на Великата 
Ритуалната Комисия и Председателя на Комисията на Великите Ревизори. ОБЕЩАВАМ 
внедряване и използване на съвременни средства за комуникация организация 
формализация и информираност чрез автоматизация на описаните процеси съобразно 
изискванията на ОЗ./О,М,ПИ/
Чл.40. 1. При предсрочно освобождаване на длъжността Велик Майстор преди края 
на мандата поради смърт, поставяне под запрещение, при влязла в сила присъда за 
умишлено престъпление от общ характер или напускане по собствено желание 
длъжността на Великия Майстор се заема от Заместник Великия Майстор с по-голям 
масонски стаж. В този случай той е длъжен незабавно да свика Извънредно Велико 
Общо събрание на Великата Ложа за провеждане на нов избор, ако до изтичането на 
мандата на Великия Майстор остават повече от шест месеца. ОБЕЩАВАМ да се старая за 
да не се случи гореизброеното



2. Избрания при условията на предходната алинея Велик Майстор заема
длъжността до изтичане на мандата на освободения Велик Майстор. В този случай това
не се счита за самостоятелен мандат. ОБЕЩАВАМ да изпълня това задължение , както и
произтичащите от това последствия.

3. Освен в случаите на отказ да свика Извънредно Велико Общо събрание на
Великата Ложа Великият Майстор може да бъде временно отстранен от длъжност при
допуснати от него особено тежки нарушения на Основния закон, установени с Решение
на Висшия Братски съд, като се спазва реда на чл. 23, ал.4 от Основния закон.
ОБЕЩАВАМ да свикам всеки форум поискан от братята без предварителни условия и да
се оттегля, ако това е желанието на братята при равен или негативен резултат от
подкрепата на всяка теза, която отстоявям./О,ПИ/





Състояние на Великата 

Ложа на Старите Свободни 

и Приети Зидари в 

България

„Пътнико пътища няма. 

Пътищата се правят с 

ходене“



• Кратко описание на бъдещата ИСВБ 
(Информационна система за връзки със братята)

• Достъп до портала

• Базово ниво  (Публичен сайт за обществото)

• Без ограничения на достъпа достъпен от 
всякъде, като ще съдържа обща информация 
за Масонството, Великата Ложа, форма за 
връзка на търсещи, както и информация за 
контакти с Великата ложа.

• Желателно е публичната част да съдържа 
информация най-малко на два езика: 
български и английски.



Кратко описание на бъдещата ИСВБ 
(Информационна система за връзки със 

братята)
• Първо ниво (за членове на великата ложа)
• До него ще се достига чрез потребителско име и парола. 

Потребителското име и парола ще бъдат генерирани 
централизирано по искане на секретаря или МС на ложата на 
която е член, като всеки потребител може да променя свои 
лични данни, както и паролата за достъп до портала. 

• „Първото ниво“ на портала ще бъде достъпно от всички 
регистрирани потребители, като част от информацията, която 
ще бъде показвана в зависимост от функциите които изпълнява 
съответният потребител и неговата степен. Пример за такива 
функции са Майстори на Столове, Секретари на ложи, 
Ковчежници и други. Ако е необходимо възможно е 
документите които са достъпни в това ниво за достъп да бъдат 
ограничени в зависимост от изискванията на описанието на 
процесите в ОЗ.



Кратко описание на бъдещата ИСВБ 
(Информационна система за връзки със 

братята)
• Първо ниво (за членове на великата ложа)
• В „Първо ниво“ ще бъде показвана следните типове информация:

1. Информация за търсещи, които подлежат на обсъждане в 
момента

2. Календар на работата на ложите 
3. Документи на вниманието на братята, като на първо време 

документите ще бъдат групирани в библиотеки по типове, а по-късно 
ще бъде създадена възможност за търсене по атрибути

4. Контакти на братята от съюзните ложи със съответната 
функция, както и до майсторите на столове и секретари. 

5. Финанси – информацията за финансите на ниво Велика 
ложа.
• Забележка: Тази архитектура позволява системата да поддържа 

портали на повече от една Велика Ложа. С идеята за споделен 
български Ориент е възможно да се създаде още едно „ниво“ 
достъпно за братя от различни братски вериги в Ориента



Кратко описание на бъдещата ИСВБ 
(Информационна система за връзки със 

братята)
• Второ ниво (сайт на ложа)
• До това ниво ще имат достъп *само* потребителите които са 

част от съответната ложа. В това ниво ще бъде достъпна 
следната информация:

1. Управление на процесът по прием на търсещ в ложата
2. Календар на работата на ложата, както информация в 

календара за въпросите които ще се обсъждат ако такава 
информация е налична.

3. Документи на ложата групирани в библиотеки по 
типове, а по-късно ще бъде създадена възможност за търсене по 
атрибути

4. Контакти на братята от ложата 
5. Финанси – информацията за финансите на ложа.



Кратко описание на бъдещата ИСВБ 
(Информационна система за връзки със 

братята)
• Основни функционалности на Портала
• Управление на процесът по прием на търсещи
• Секретарите на ложите въвеждат в сайта на ложата 

информацията за търсещият от бланките попълнени от 
търсещите. Информацията за търсещият ще бъде публикувана в 
„Първо ниво“ и ще бъде достъпна за всички потребители. Ако 
някой от потребителите има коментари и/или възражения, то 
ще бъде налична форма чрез която тези коментари / 
възражения могат да бъдат изпратени до съответната ложа. 

• След въвеждане на нов търсещ в системата, самата системата 
ще информира братята от съответната ложа (възможно е да 
информира всички братя) за новият търсещ и ще постави 
задача със срок за „топкуване“. 



Кратко описание на бъдещата ИСВБ 
(Информационна система за връзки със 

братята)
• Основни функционалности на Портала

• Контакти 

• В сайта на ложата съдържа информация за 
контактите на братята в Ложата, а в портала на 
Великата ложа контактите, на майстори на столове 
& секретари, както и потребители със съответната 
функция (например: ковчежници, Първи 
надзиратели, Втори надзиратели и др.).

• За всеки потребител освен контактите му в портала 
ще бъде пазена информация за неговата степен, 
както и длъжността която заема (ако има такава).



Кратко описание на бъдещата ИСВБ 
(Информационна система за връзки със 

братята)
• Основни функционалности на Портала

• Календар 

• Съдържа календар за работата на ложите, като 
в сайта на съответната ложа ще се показва 
само календар на самата ложа. При създаване 
на нов запис в календара ще бъде изпращана 
нотификация на потребителите от ложата, като 
2 дни преди събитие в календара също ще 
бъдат изпращани напомняния за събитието до 
потребителите на ложата



Кратко описание на бъдещата ИСВБ 
(Информационна система за връзки със 

братята)
• Основни функционалности на Портала
• Финанси
• В тази функционалност на ниво ложа, ковчежникът ще има 

задача периодично да въвежда в сайта на ложата 
информацията за:

1. Платилите членски внос за съответна година братя от 
ложата, 

2. Събраните суми в торбата на вдовицата
3. Разходите направени от ложата по бюджетни пера.
4. На базата на събраната информация портала ще дава 

няколко вида справки, чрез които ще се следи движението на 
финансите на ниво ложа и консолидирани отчети на ниво Велика 
ложа.



Кратко описание на бъдещата ИСВБ 
(Информационна система за връзки със 

братята)

• Основни функционалности на Портала

• Документи

• Документи на ложата групирани по 
библиотеки, заедно с атрибути описващи 
документите за последващо търсене.



Състояние на Великата 

Ложа на Старите Свободни 

и Приети Зидари в 

България

Посоката на стрелата на 

времето 



Посоката на вектора

• 1. Ролята на ВЛССПЗ да представи на обществото 
балансиран подход за идващото постиндустриално и 
информационно общество в Ориент България 
Създаване на среда на информационен излишък 
вместо съществуващата сега на информационна 
недостатъчност, като всеки брат има достъп и 
получава цялата информация за всеки случай и 
събитие и сам според собствените си критерии на база 
масонските си знания и философското им осмисляне 
да предлага, да мотивира, да се бори с аргументи за 
да реализира идеите си. - Мултипликация на резултата 
от Информационната система за управление на 
връзките с братята до всеки брат. 



Посоката на вектора

• 2. Формиране на национална визия за 
мястото и ролята на българското масонство в 
регионален и международен аспект 
Предлагаме следващата стъпка като 
продължение и реализация на заложеното в 
декларацията от 2007 година. Разработване и 
реализиране на мотивирано обосновано 
предложение до всички масонски структури 
за създаване СПОДЕЛЕН ОБЕДИНЕН 
БЪЛГАРСКИ ОРИЕНТ, в първата му фаза 
СПОДЕЛЯНЕ, като пример за приемственост 
на Декларацията от 2007 година.



Посоката на вектора

• 3. Премахване на различните нива на идентичност 
поради липса на знания. Само тънка прослойка от 
масоните са прескочили разбирането, че 
условията за развитието на всеки са условия за 
развитието на всички. Сравнителен анализ на 
съществуващите конституции за дефиниране на 
необходимите промени в тях за създаване на 
конституционна база позволяваща реализацията 
на СПОДЕЛЯНЕТО. Създаване система за обучение 
на братята за развитието на масонски критерии на 
база на сравняване и анализ. 



Посоката на вектора

• 4. Обяснения от философията на масонското движение 
на протичащите сега различни революционни 
промени образуващи в своето системно единство 
Великата глобална революция, която е локомотивът на 
световния преход. Дефиниране необходимостта от 
реални стъпки за отговор на Световното развитие 
изпитващо недостиг от лидери с широк обхват. 
Разработване и внедряване в цялото братство 
системата на  САМООБУЧАВАЩАТА  организация, за да 
предоставим на българското общество естествен 
лидерски резерв за световния преход в неговата много 
функционалност и пъстрота.

•



Посоката на вектора

• 5. Определяне на нашия път, когато световните 
масонски братски вериги преразглеждат масово 
представянето на прочита си по новите форми на 
общественото развитие за да  опаковат   
балансираният подход в нова форма. Рзработване 
и прилагане на модели на консенсусен характер 
към изострени взаимно отричащи се инициативи и 
процеси. Реенжиниринг на разработката за 
консенсусното и балансирано решаване на 
националните масонски взаимоотношения 
заложена в осите за развитие през 2007 – 2009 
година



Посоката на вектора

• 6. Върховно признание за морала и догмата на Ал. 
Пайк в съзвучие с търсеният баланс на наличните осем 
цивилизации. Изграждане на система от критерии за 
оценка на процеса на СПОДЕЛЯНЕ на база опита от 
масонските структури в Съединените Американски 
Щати и други държави в света.Второ заседание на 
Националната конференция с поканени всички братя 
които са присъствали на последната международна 
конференция във Ванкувър за да споделят наученото. 
Дефиниране баланса от гледните точки на другите 
братя от другите Велики ложи и приложение на опита 
на братята от Америка за споделяне на Ориентите 
между масони от различен цивилизационен и 
етнически характер.





НЕОКОНЧАТЕЛНО

• Ние сме сега пред следващата част от пътя
братя. Нека да погледнем и да се вслушаме в 
себе си. Приемам всеки аргумент на всеки
брат в правото си да избере посоката на
стрелата на времето, но не мога да се 
помирявам с разрушението или
заличаването или асимилирането. Това което
е добро за един не е непременно добро за
друг и това е и моето мото и масонска
философия. 



С преклонение пред 
моя гарант,

брат  Любо Коцев.

В името на Великата 
Ложа на Старите 
Свободни и Приети 
Зидари в България

В прослава на 
Великия Архитект 
на Вселената

Брат Пламен


