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Най-високо уважаеми Бр Велик Майстор, 

Най-високо уважаеми Бр Стари Велики Майстори, 

Много високо уважаеми Бр Велики Сановници, 

Високо уважаеми Бр Майстори на столове, 

Уважаеми Бр представители на съюзните Ложи, 

Наши Братя от няколко съюзни Ложи ме удостоиха с доверие да мепосочат избор 
на най- високоотговорната длъжност във Великата Ложа, което ме натоварва с 
тежка отговорност пред Вас и пред всички Братя Зидари. Мой дълг е преди да 
пристъпите към изборните урни най-малкото да положа пред Вас една Скица да 
сочи моето виждане за главните очертания на Градежа през следващия мандатен 
цикъл. Макар да ни води обща цел и общ стремеж към съвършенство, всеки от нас 
има свой поглед и свое разбиране за акцентите в Градежа. За да даде всеки от Вас 
с ясен поглед своя глас за нови Велики Сановници, които ще ръководят и 
надзирават Градежа, редно е онези, чиито имена са посочени от Братята за Вашия 
избор, да Скицират своите идеи и намерения. Това е целта на тази Мандатна 
плоча. 

Разбира се, никой от Великите Сановници не може да налага своето виждане като 
единствено вярно, дори Великият Майстор е длъжен да подчинява личната си воля 
пред решенията на Общото събрание и пред вишегласието на Великите 
Сановници. В този смисъл тази моя Скица е само идеен проект, а действителният 
работен чертеж на Градежа през следващите години ще бъде общо дело на всички 
Велики Сановници и в крайна сметка на цялата Велика Ложа, чрез нейното Общо 
събрание. Щеше да е уместно такава Мандатна плоча да се положи от името на 
един цял екип от Братя, търсещи доверието Ви да бъдат избрани за Велики 
Сановници. Но такава е процедурата на нашия Основен закон, че изборът за всеки 
от Великите Сановници е личен, а не избор на екип. Не е наложена досега и 
практика кандидатите за Велики Сановници да представят своя Скица на дей-
ността, с която изборът Ви ще ги ангажира.  

Наред с останалите ползи, Мандатните плочи са добра възможност за обмяна на 
идеи. Те са систематични и внимателно обмисляни Градежи. Майсторът винаги ще 
разбере дали пишещият има искрено желание да поеме нов, по тежък дълг или го 
води суета.Тъй като суетата е последното което ме води в този Градеж и съм 
наясно,че това е дълг към братята и тежка задача,пиша тази Мандатна плоча с 
чувството на максимална отговорност. 

  Не е нужно Мандатната плоча да е обширна и подробно да изброява какво има да 
се върши през годините на мандата, стига главното да се открои. Затова тази плоча 
е кратка, макар че пътят към Светлината е безкраен. 

Аз бих разглеждал Градежа като няколко направления: 

I.Единение и заздравявяне на масонските структури в рамките на нашата Велика 
ложа.Неправилно е да мислим че пътят на единението ще да бъде донесен отвън – 
от чуждестранни Велики Ложи, от Комисията по признанията на американските 
масонски конференции, от германския Конвент, от чуждоземни емисари. Но прав е 
древният Майстор, оставил в пронаоса на Аполоновия храм в Делхи надписа, който 
и до днес сочи на Свободните Зидари пътя към Мъдростта: онова, коетото 
търсим може само в нас самите да бъде намерено. Пътят към Единението не е 
извън нас, той е вътре в самите нас. 
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Преди да търсим Единение с нашите Братя от ОВЛБ наша първа и главна 
цел е Единението в самата наша Велика Ложа и вътре в отделните съюзни 
Ложи. В желанието си да запълним местата в Братската Верига на онези, които ни 
напуснаха, да поддържаме огъня на Светлината в онези Ориенти, в които съюзни 
Ложи бяха обезлюдени, а и да запалим Светлина в нови Огнища и Ложи. 

Мерки: 

  - Установяване на работещите ложи според конституцията и приспиване на 
останалите по списък ложи.Изясняване на списъчния състав на ложите. 

   - Минимум четири обикновенни общи събрания в годината. 

   - В началото на всяка масонска година обучителен семинар с офицерите на 
ложите от състава на Великата ложа. 

  - Уеднаквяване на ритуалите практикувани във Великата ложа. 

  - Минимум две мероприятия на цялата Велика ложа съвместно със съпругите. 

  - Честване на игнажден по региони(всички ложи от региона заедно) ритуално. 

 - Съставяне на имейл група на всички майстори в състава ва В.Л.С.С.П.З.Б. С цел 
разпространяване на информацията до всички братя. 

 - Възстановяване на издателската дейност,поддържане на сайта ,фейсбук 
страницата и издаване на електронен билютин ежемесечно. 

 - Изпълване на договора с Червения кръст със съдържание(създаване на групи 
към ложите за действие при бедствия и извънредни ситуации). 

 - Създаване на орган с консултативни функции от Стари В.М. и З.В.М, и В.С.,с цел 
използването на натрупаната мъдрост и опит. 

  -Моето виждане е, че Великата Ложа трябва да има собствен представителен 
офис, достъпен за всички Братя и собствен професионален, постоянно действащ 
секретариат. 

II. Международни контакти 

Най-големи са щетите от разкола върху международните контакти на Великата 
Ложа. Не само оттегленото Признание, но и грамадата лъжи, стоварена върху 

името на ВЛССПЗБ препятства общението с Братята по света. А за 
една Велика Ложа няма по-сурово наказание от екскомуникацията, от прекратеното 
общение със световното Братство. 

Благодарение на усърдната работа на Н.В.У. брат Пламен Матеев и уважаемия 
брат Димитър Мандраджиев се открехна вратата към международното общение и 
дойдоха първите възстановени признания.Това е началото и е ясно колко много 
работа има да се извърши за да отворим вратата широко. Надявам се и двамата 
братя да продължат със същото желание да участват на Градежа. 

По това направление ще се създаде работна група,която да се занимава с 
процесите по получаване и поддържане на признанията от други Велики Ложи като 
отговаря за : 

1. Активизиране на контактите. Международните ни контакти трябва да се 
разширят извън периодичните срещи с Масонски власти. Те трябва да бъдат 
част от постоянната ни работа. Особено разчитаме на двустранните контакти с 
Братски Велики Ложи в Европа и на участието ни в научни форуми, културни 
събития и благотворителни акции на световното Масонство. 
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2. Разширяване на контактите. Пред Вас съм изразявал и преди убеждението, че 
външните контакти и интернационалната политика на Великата Ложа не бива да 
се затвярат в рамките на специални комисии и депутации от избрани. Самият 
Основен закон е създал комисия от Братя, на която е делегирал компетенции да 
води външната политика на Великата Ложа – и това е Съветът на Великите 
Сановници. А презграничните контакти не могат да бъдат прерогатив на една 
тясна колегия – те са право и Градеж на всяка Ложа и на всеки наш Брат. Ние с 
радост и благодарност ще приветстваме и ще подкрепим инициативата на всеки, 
който може и желае да се ангажира в международна Масонска дейност. От името 

на единната ВЛССПЗБ ще говори обаче един ясен и силен глас – 
този на Великия Майстор. 

3. Дипломация на Ложите. Побратимяването на български ложи със Ложи 

ССПЗ от други страни е важна дейност на всяка Ложа.Чрез контактите си 
с Братя от други страни ние черпим от богатия им опит, печелим приятели и 
верни съмишленици, работим и за Братството и за Родината. Великата Ложа 
трябва да насърчава по всеки разумен начин тази изява на Ложите. 

 

III. Връзки със заобикалящия ни свят 

1. Зачитане на Ближните. Най-малко на ВЛССПЗБ е присъщо 
Масонското високомерие и пренебрежение към което и да е квазимасонско 
формирование или парамасонска организация. Принципната забрана за 
съвместен Ритуал не пречи на добронамереното отношение към всички Ближни 

организации, споделящи сходни на нашите ценности. ВЛССПЗБ има 
Силата, авторитета и трябва да се превърне в център на светско общение с 
Ближните. 

2. Широко отворени врати. Ние търсим контакти по света, но трябва и все по-често 
да каним у нас авторитетни Масони и парамасонски институции, да се учим от 
безценния им опит. 

3. Развиване и на други пристроечни структори освен С.П.Ш.Р.Б.. 

3, Според нас отдавна са назрели и неправилно пренебрегваме идеи ако не вече 
да Съграждаме, то поне да започнем да Скицираме още през следващия мандат 
някои най-важни Парамасонски институции. За пример само ще посочим нуждата 
от дом за престарели Братя, защото всеки от нас трябва да знае, че никога не 
ще остане сам и има място, където може да прекара старините си сред свои 
Братя. Други такива Парамасонски формации са ордени на Сестрите,като 
Дъщерите на Нил, Амарант и ордени на децата,като Международния Орден на 
Дъщерите на Йов, Международния Орден на Дъгата за Момичета, Масонската 
скаутска организация ДеМоле Интернейшънъл. За развитието на тези Парама-
сонски организации в Ориентите на Родната Великата Ложа може и трябва да се 
поиска,и ще се получи помощ от Братята от международните и чуждестранните 
общества и институции. 

 

В:.П:.Н:.В:.А:.Н:.В:. 

АЗ КАЗАХ 

Бр. Кр. Мартинов З:.В:.М:. на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:. 

 


