
ВЕЛИКА ЛОЖА НА СТАРИТЕ И СВОБОДНИ ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ 

ЛОЖА "МОРСКИ СГОВОР" 

ОРИЕНТ ВАРНА, ПАТ. № 052 

_____________________________________________________________________ 

До: 
Н.:В.:У.:  
Велик Майстор 
 
Чрез  
М.:В.:У.: Велик Секретар 
До: 
В.:У.: Майстори на Стол 
на Съюзни Ложи, 
У.: Братя Секретари 
на Съюзни Ложи 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
 
за допълнение на Дневния на ред на О.:О.:С.: на В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:, което следва да се проведе 
до края на 2014 година, съгласно разпоредбите на О.:З.: 
 
 
 
Най-Високо Уважаеми Братко Валери, 
Високо Уважаеми Братя Майстори на Стол, 
 
във връзка с предстоящото О.:О.:С.: на В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:, което следва да се проведе до края на 
2014 година, съгласно разпоредбите на О.:З.:, те моля да приемеш настоящото предложение от 
Ложа "Морски Сговор", П.: 052, О.: Варна и да го включиш в Дневния ред на Работите ни. 
Същото е прието и утвърдено от Майсторския Съвет на Ложата на 135 A.:L.: 6015 [06.11.2014 
С.Е.] и надлежно вписано в Протокола от работите ни. По волята на Братята от Ложата ни, 
предлагам: 
 
1. Във връзка с възникналите в последните години конфликти и ситуации, разкъсващи 
Братската Верига, свързани с "Дом Яворов", липсата на Външни Масонски Отношения и други 
действия, които изхабяват и изсмукват цялата Енергия на Братската Верига, и с цел, 
незабавното й пренасочване към жизненоважни дейности от Нашия Градеж, ние, Братята от П.: 
и Р.: Ложа "Морски Сговор", П.: 052, О.: Варна, предлагаме да бъдат отстранени от постовете си 
на Велик Секретар и Председател на Великата Комисия по Външни Масонски Отношения 
М.:В.:У.:Бр.: Емил Хърсев и Н.:В.:У.:Бр.: Володя Лозанов.  
 
2. Предлагаме да се подложи на гласуване от Общото Събрание на Великата Ложа и Братята 
Майстори на Стола, участници в него, и ако те намерят за правилно - да се предадат на Братски 
Съд приложените документи, като се поиска справедливо наказание М.:В.:У.:Бр.: Емил Хърсев 
и Н.:В.:У.:Бр.: Володя Лозанов, ако бъдат намерени нарушения на О.:З.: и Масонските 
Ценности.  



 
 
 
Мотивите ни са следните: 

По отношение на Емил Хърсев 
 
 А/ Конфликт на интереси 
 1.1. М.:В.:У.:Бр.: Емил Хърсев се намира в явен конфликт на интереси, след като, от една 
страна, съгласно чл. 51 от О.: З.: , като Велик Секретар е отговорен за всички административни 
дейностти на Ложата, и за опазването на Архива, а от друга страна, той е Кредитор на "Дом 
Яворов" ЕООД, чрез което Дружество В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.: е собственик на едноименния имот. 
 Документ: Договор за кредит от "Хърсев и Ко" към "Дом Яворов" ЕООД (от доклада на 
Великата Ревизионна Комисия). 
  
 1.2. М.:В.:У.:Бр.: Емил Хърсев е показал нееднозначно и нееднократно, че неговият 
личен интерес в качеството му на кредитор на "Дом Яворов" ЕООД, стои над този на 
В.:Л.:С.:С.:П.:З.:Б.:, респективно над този на Братята от Съюзните Ложи. В тази ситуация, няма 
гаранция за коректното извършване от него на основните му задължения, съгласно чл. 51, ал. 2 
от О.:З.: 
 Документ: Писма от кредитора към Великата Ложа (от доклада на Великата Ревизионна 
Комисия). 
 
 1.3. М.:В.:У.:Бр.: Емил Хърсев в качеството си на Велик Ковчежник, а впоследствие на 
Велик Секретар, държеше под личен контрол пълната документация на Великата Ложа и 
отказваше всякакъв достъп до нея, включително до документи, които следва да са публично 
достъпни за Братята. В последните си два мандата като Велик Секретар, същият, незнайно 
защо, продължаваше да държи под пълен контрол Великия Ковчег, без да го предава на 
Великия Ковчежник, и без да предоставя на Братята отчет за съдържанието му.  
 Документи: Протокол от О.:О.:С.:, проведено на 362 A.:L.: 6014 [21.06.2014 C.E.] в 
Ориент Стара Загора, на което Майсторът на Стол на Ложа "Морски Сговор" В.:У.:Бр.: Янчо 
Несторов иска обяснения защо една година след началото на Мандата, Емил Хърсев все още 
държи Великия Ковчег и отказва да предостави достъп до него на Великия Ковчежник.  
  
 1.4. М.:В.:У.:Бр.: Емил Хърсев е извършвал плащания по проекта "Дом Яворов" зад 
гърба на Н.:В.:У.: Бр.: Велик Майстор, респективно на Съюзните Ложи, и въпреки решението на 
О.:О.:С.:, проведено на 362 A.:L.: 6014 [21.06.2014 C.E.] в Ориент Стара Загора, което 
категорично реши, че всички плащания по проекта "Дом Яворов" могат да бъдат САМО И 
ЕДИНСТВЕНО чрез дарения. Въпреки това Великият Секретар е злоупотребил с Доверието на 
Великия Майстор и Братята и под формата на захранване на сметка или чрез прехвърляне на 
членски внос към сметката за дарения по "Дом Яворов" е изплащал задължението към себе си 
от името на Великата Ложа. Тоест - разпореждал се е със средства на Великата Ложа без да има 
мандат да прави това.  
 Документ: Извлечения от банкови сметки (от доклада на В.:Р.:К.:). 
  
 Б/ Нежелание или неспособност да се справя с задълженията си на Велик Секретар 
 1.5. Съгласно чл. 34 ал. 1б и чл. 51 О.: З.:, Протоколът на Събранията на Великата Ложа и 
на Съвета на Великите Сановници се води от Великия Секретар и съдържа точен запис на 
всички предложения и решения, както и резултатите от гласуванията и изборите.  
 1.5.1. М.:В.:У.:Бр.: Емил Хърсев е подменял или пресъздавал с неточности 
съдържанието на Протоколите от Общи Събрания на Ложата. Така например, на О.:О.:С.:, 
проведено на 362 A.:L.: 6014 [21.06.2014 C.E.] в Ориент Стара Загора, беше взето решение да 
бъде изплащан кредитът по проекта "Дом Яворов" само и единствено чрез дарения. В 
получения протокол и предоставен такъв за подпис на Великия Майстор, беше вписано 
решение, че "се спира финансирането на проекта "Дом Яворов" и работите по него до  
 



 
 
 
окончателното придобиване на собствеността на недвижимия имот, чрез погасяване на 
кредита за придобиването му и заличаване на вписаната ипотека". Гласуваното Решение обаче  
звучи така: "Замразяване на финансирането на всякакви мероприятия по "Дом Яворов", докато 
не се изплати кредитът по него, ЧРЕЗ ДАРЕНИЯ". 
 Документ:  Протоколна плоча от на О.:О.:С.:, проведено на 362 A.:L.: 6014 [21.06.2014 
C.E.] в Ориент Стара Загора, разпратена от Канцеларията на Великия Секретар, и коригирана, 
след намесата на М.:С.: на Ложа "Морски Сговор", Протоколна плоча от същото Събрание.   
  
 1.5.2. М.:В.:У.:Бр.: Емил Хърсев е подменял или пресъздавал с неточности 
съдържанието на Протоколите от заседания на Съвета на Великите Светлини. Така например, 
на заседание на С.:В.:С.: на 109 A.:L.: 6015 [11.10.2014 C.E.] в Ориент Смолян, М.: С.: на Ложа 
"Морски Сговор" В.: Бр.: Янчо Несторов, с оглед да не оказват влияние върху работата на 
Великата Ревизионна Комисия по проекта "Дом Яворов" и оглед конфликта на интереси, 
прикани Н.:В.:У.:Бр.: Володя и М.:В.:У.:Бр.: Емил Хърсев да подадат незабавно оставки 
съответно като Председател на Великата Комисия по Външни Масонски Отношения и като 
Велик Секретар. На същото Заседание е дискутиран броят на признанията, които Великата 
Ложа има, като Н.:В.:У.:Бр.: Володя е потвърдил за 2 (два) броя. Тези две информации НЕ 
присъстват в изготвената от Великия Секретар Протоколна Плоча. 
 Документ: Протоколна Плоча от Заседанието на С.:В.:С.: на 109 A.:L.: 6015 [11.10.2014 
C.E.] в Ориент Смолян. Обръщение на ВисокоУважаемите Братя Майстори на Стола на Ложите 
"Морски Сговор", "Одесос" и "Възраждане" към Братята Майстори на Стола на Съюзните Ложи 
във връзка с по-горе описаното Заседание, на което те са присъствали.  

 
По отношение на Володя Лозанов 

 
 А/ Конфликт на интереси 
 1.6. "Дом Яворов" ЕООД е дружество, което Великата Ложа е закупила от "Пан 2003" 
ООД, която е собственост на Володя Лозанов и Петранка Лозанова към момента на 
продажбата. Самите факти, че Великият Майстор на В.:Л.:С.:С.:З.:Б.: продава на Великата Ложа 
свое дружество е конфликт на интереси. Заради непрозрачността на сделката и факта, че 
Н.:В.:У.:Бр.: Стар Велик Майстор до август 2014 година е държал еднолично цялата 
документация на Великата Ложа, отказвайки да я предостави на новите Велики Сановници, 
считаме, че той се намира в тежък конфликт на интереси. Сумата по сделката също е 
интересна, защото в ръкописни отговори на въпросите на Майстор на Стола на Съюзна Ложа, 
Н.:В.:У.:Бр.: Стар Велик Майстор посочва обща сума за закупуване на "Дом Яворов" на 860 000 
евро. Както е известно - реално общата сума на кредита надхвърля 1 700 000 евро. 
 Документ: Решение на Великата Ревизионна Комисия относно "Дом Яворов" (трябва да 
бъде изготвено до О.:О.:С.:). Ръкописно написани отговори на въпроси от Съюзна Ложа от 
Н.:В.:У.:Бр.:  Стар Велик Майстор. 
  
 Б/ Системно подвеждане на Братята с некоректна информация и неспособност за 
справяне със задълженията на Председател на Великата Комисия по Външни Масонски 
Отношения. 
 1.7. Н.:В.:У.:Бр.:  Володя - Стар Велик Майстор, системно е подхвърлял в пространството 
различен брой признания, които има Великата Ложа. В Протоколна плоча 13083 от О.:О.:С.:, 
проведено на 83 A.:L.: 6013 [15.09.2012 C.E.] в O.: Велико Търново, стр. 4, се казва: "Великият 
Майстор съобщи, че до момента четири Велики Ложи, всички от тях Признати от Обединената 
Велика Ложа на Англия («О.:В.:Л.:А.:») и от нашата Велика Ложа – Майка чрез съюза 
Обединени Велики Ложи на Германия («О.:В.:Л.:Г.:»). Не огласяваме получените Признания, 
тъй като предизвикват силно агресивната реакция на Обединената Велика Ложа на България 
(«О.:В.:Л.:Б.:»), която пречи на процеса на нормализация на отношенията ни с чуждестранните 
Велики Ложи, с които сме в комуникация, и го забавя."  



 
 
 
В писмо от Володя Лозанов, изпратено по електронна поща, до Н.:В.:У.:Бр.: Валери - Велик 
Майстор, от 12.9.2014 година се казва: "Това са признанията Това са оригиналите на  
получените Признания на три Велики ложи (Гватемала, Мексико и Колумбия), както и поканата 
за размяна на признания с Великата Ложа на Невада".  
В частни разговори с Братя, включително М.:С.: на Ложа "Морски Сговор" В.:У.:Бр.:  Янчо, 
Н.:В.:У.:Бр.:  Стар Велик Майстор е посочвал най-често цифрата  7 (седем) за брой признания.  
Още по-страшно заблуждение, в което той е вкарвал братята, е "признанието" от Великата 
Ложа на Андите - Долината на Колумбия. То всъщност е писмо-извинение, че представители на 
Ложата не могат да присъстват на Ритуала по Инсталирането на Н.:В.:У.:Бр.:  Стар Велик 
Майстор за втория му мандат на Еньовден, 2011 година.  
Дейността на Великата Комисия по Външни Масонски Отношения е на практика нулева за 
изминалите години, но за сметка на това са правени разходи в размер на десетки хиляди 
левове за международна дейност. Един такъв разход е закупуването на... костюми за Бр.:Бр.: от 
Перу. 
 Документ: Протоколна Плоча от О.:О.:С.:, проведено на 83 A.:L.: 6013 [15.09.2012 C.E.] в 
O.: Велико Търново. Писмо от 12.9.2014 година с подател Володя Лозанов до Валери Митков. 
Писмо, наричано "признание" от Великия Майстор. Обръщение на ВисокоУважаемите Братя 
Майстори на Стола на Ложите "Морски Сговор", "Одесос" и "Възраждане" към Братята 
Майстори на Стола на Съюзните Ложи във връзка със Заседанието на С.:В.:С.: на 109 A.:L.: 6015 
[11.10.2014 C.E.] в Ориент Смолян, на което те са присъствали. Разписка за закупуване на 
костюми. 
 
Приложения: Описаните в мотивите документи! 
 
 
 
В Прослава на Великия Архитект на Вселената и Строителя на Всички Светове, 
 
 
 
 
Майстор на Стола:       Секретар: 

 
......................................       ...................................  
Бр.: Янчо Несторов       Бр.: Стефан Августинов
             


