
УСТАВ 
на 

Великата ложа на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България 

 
Глава I. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1. Великата Ложа на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България, наричана по-нататък 
само „Великата ложа“ е независим съюз от еднородни свободно зидарски ложи, създадени и 
създавани от редовни свободни зидари в България, съгласно с Устава и Общите наредби. 
 
Чл.2. Великата ложа е върховна обща управа и законодателна власт на ложите от Съюза, които 
поради това са ложи от нейно послушенство. 
 
Чл.3. Върховната власт на Великата ложа произтича от правото на всеобщо и равно 
гласоподаване на членовете от съюзните ложи. Поради това, Великата ложа на България е 
представително тяло. Тя има постоянното си седалище във Варна. 
 
Чл.4. Законодателната власт на Великата ложа се упражнява от последната, само когато тя 
заседава като Велик събор. 
 
Чл.5. Великата ложа на България, както и ложите от нейното послушенство упражняват Св. 
Йоановското свободно зидарство и работят по Старошотландския приет обред в три 
символични степени: ученик, другар и майстор. 
Нейният девиз е: любов, истина, труд. 
 
Чл. 6.  /изм. ВС 14.01.2017г./  В пределите на България, Великата ложа може да влиза в братско 
общение с други регулярни Велики ложи въз основа на взаимност, след решение на Съюзния 
съвет на Великата ложа. 
 
Чл.7. Великата ложа на България влиза и поддържа братски връзки с всички редовни Велики 
свободно зидарски сили вън от страната, въз основа на взаимност. 
 

Глава II. 
Съюзно представителство 

 
Чл.8. Всяка ложа от Съюза набира за една година, с тайно гласуване, по един представител на 
10 свои членове или дроб от десет. 
В зависимост от увеличението на общия брой на членовете на съюзните ложи, Великият събор 
може да измени процента  на представителството. 
Представителите, след изтичането на мандата им, могат да бъдат преизбирани. 
 
Чл.9. Ложите могат да си избират и представители-заместници. 
 
Чл.10. Представителите имат право на обсъждане и гласуване. Един представител не може да 
представлява повече от една ложа. 
 
Чл.11. За представители се избират дейни членове на ложите, които отговарят още и на 
следните условия: 
А) да са български граждани; 
Б) да не бъдат по-млади от 25 години; 
В) да притежават степен майстор. 



 
Чл.12. Заместниците-представители се ползват с правата на титулярите, само  когато ги 
заместват. За да бъдат избрани, те трябва да отговарят на условията, предвидени в чл.11. 
 
Чл.13. Когато някоя ложа намери за нужно да се отнесе до Великата ложа с особена поръчка, тя 
може за целта да си назначи измежду своите членове особен пратеник.  
Тези пратеници имат само съвещателен глас. 
 

Глава III. 
Управа на Съюза 

 
Чл.14. Властта на Съюза /чл.2/ се упражнява от: 

1. – Великия събор; 
2. – Великата ложа; 
3. – Съюзния съвет. 

 
А. Велик събор 

Чл.15. /изм. ВС 23.06.2018г./ Великият събор се свиква на РЕДОВНА сесия всяка година през 
втората половина на месец март, за определено число дни. 
В зависимост от работата, поставена на дневен ред, Съюзният съвет определя колко дни ще 
заседава Събора. 
Великият събор се занимава със следното: 

1. Приема годишното изложение за духовното и материално състояние на Съюза. 
2. Проверява сметките за изтеклата година по докладите, представени от Великия 

ковчежник и финансовата комисия. 
3. Определя размера на годишната членска вноска и на особените берии, плащани на 

Великата ложа от отделните ложи. 
4. Гласува бюджета на Великата ложа. 
5. Определя % на представителите (чл.8 ал.2). 
6. Приема, изпълнява и допълва Устава, Общите наредби и правилниците на Великата 

ложа и Съюзния съвет. 
7. Одобрява, по доклад на Съюзния съвет, разните обредници. 
8. /изм. ВС 17.10.2014 г./ Избира с тайно и абсолютно мнозинство: Съюзни съветници на 

Великата ложа, Върховни съдии и членове на финансовата комисия. 
Всички горепоменати длъжностни лица се избират за три години. Те могат да бъдат 
преизбирани. 
Забележка. На мястото на излезли, по каквато и да е причина, длъжностни лица, поменати в 
предходната алинея, Съюзният съвет определя заместници измежду получилите гласове за 
съответната длъжност за до края на съюзната година. 
9. Избира измежду Съюзните съветници Велики сановници на Великата ложа на България, 

а именно: 
Велик Майстор, 
I и II заместници на Великия майстор /I и II надзиратели на Великата ложа/, 
Велик Блюстител 
 
Чл.16. Великият събор може да се свика на ИЗВЪНАРЕДНА сесия само в неотложни случаи 
и при точно определен дневен ред. 
Той може да бъде свикан по почин на Съюзния съвет или по молба на същия Съвет, която 
достатъчно мотивира нуждата от свикване на Събора и ако е подписана най-малко от ¼ от 
представителите. 
 

Настоятелство на Велия събор 
Чл.17. Великият събор избира за всяка сесия председател и секретар измежду 
представителите. 



Двамата заместници на Великия Майстор, заедно с избраните председател и секретар, 
образуват настоятелство на Събора. 
Забележка: Когато някой от заместниците на Великия Майстор бъде избран за председател, 
тогава той бива заместван от един от съюзните съветници. 
При нужда може да бъде избран и един или повече помощници на секретаря. 
 

Заседания на Великия събор. Гласуване. Запитване. 
 
Чл.18. Великият събор може да заседава, ако са представени в него поне половината от 
съюзните ложи. 
 
Чл.19. В заседанията на Великия събор може да присъства всеки редови член от Съюза; 
право на обсъждане и гласуване обаче имат само представителите. 
Ако намери за уместно, председателят може да поиска мнението и на някои гости по 
въпроси от дневния ред. 
 
Чл.20. Великият събор може да пристъпи към гласуване, ако присъстват в заседанието поне 
1/3 от представителите на представените ложи. 
Когато се касае за изменения на Устава и Общите наредби, нужно е мнозинство от 2/3; а по 
всички други въпроси се изисква абсолютно мнозинство на гласовете. 
Исканото число гласове се установява при самото гласуване. При липса на достатъчно 
представители, гласуването се отлага за следното заседание и тогава се решава с абсолютно 
мнозинство, колкото и малко представители да присъстват. Ако се случи това в последния 
заседателен ден, гласуването не се отлага, а се пристъпва към гласуване и се решава с 
абсолютно мнозинство. 
Гласуването бива всякога явно, освен за избори. 
 
Чл.21. Всеки член на Великия събор има право на запитване (интерпелация) до Съюзния 
съвет през време на заседанията на Събора. 
 

Б. Велика Ложа. 
Заседания. Степени, в които работи. Обсъждани въпроси. 
 
Чл.22. Великата ложа на България заседава редовно три пъти в годината, а извънредно – 
колкото се поиска това поне от три съюзни ложи. 
 
Чл.23. На заседанието може да присъства всеки редовен член от Съюза, ако притежава 
степента, в която се работи. 
Заседанията на Великата ложа стават, по нейно решение, в една от трите степени. 
Великата ложа може през всяко време на заседанието да го обяви за домашно. 
 
Чл.24. В началото на всяко редовно заседание Съюзният съвет прави доклад за своята 
дейност и за състоянието на Великия ковчег, без присъствието на гости; обаче по решение 
на Великата ложа, това може да стане и в тяхно присъствие. 
 
Чл.25. Великата ложа обсъжда и решава въпроси относно: 
1) признаване, успиване и събуждане на ложи, по предложение на Съюзния съвет; 
2) отмяна на наказания и лишения от права, наложени на зидари или ложи, по предложение 

на Съюзния съвет или на трима представители. В такива случаи, когато се касае за 
зидари, задължително е да се иска мнението на съответната ложа. 

3) Приема почетни членове на Великата ложа на България по предложение на Съюзния 
съвет. 

 
Чл.26. Чл. чл. 18, 20 и 21 имат съответно приложение. 



В. Съюзен съвет 
 
Чл.27. Великият събор възлага изпълнителната власт на Великата ложа на изпълнително тяло, 
наречено Съюзен съвет. 
Съюзният съвет се състои от дванадесет члена, избрани така, че 2/3 да бъдат от изток Варна, а 
останалите – от провинциалните ложи, ако имат възможност да посещават редовно заседанията 
на Съвета. 
Изборът на съветници и Велики сановници става съгласно чл. 15 пунктове 7 и 8. 
 
Чл.28. Член от Съюзния съвет, който през годината не посети поне ¾ от заседанията на Съвета 
и не се е редовно извинил, може да бъде лишен от право на избираемост за каквато и да е 
длъжност, в продължение на една година, по решение на Великия събор, след доклад на 
Съюзния съвет. 
 

Права и длъжности на Съюзния съвет 
 

Чл.29. На Съюзния съвет е възложена общата управа на Съюза. 
Неговите права и задължения са: 
1. Следи за опазване на Устава, Общите наредби и обредниците. 
2. Прогласява измененията и допълненията на Устава, Общите наредби, правилниците, 

повелите на Великата ложа на България, ако са гласувани или съставени съгласно 
Устава. 

3. Издава свидетелства за учредяване на новоосновани ложи, както и свидетелства за 
всички степени на зидари. 

4. Одобрява правилниците за вътрешния ред на отделните работилници. 
5. Отправя предложения до Върховния съд за започване на съдебни производства срещу 

съюзни ложи. 
6. Изисква от съюзните ложи да посочат съдебни пратеници, които да вземат участие във 

въззивни дела; упражнява чрез свой представител блюстителската /обвинителната/ власт 
пред въззивните съдилища и Върховния съд. 

7. Следи, чрез пратеници дейността на отделните съюзни работилници. 
8. Издава повели за временното отстранение на провинени зидари – до разглеждане на 

делата им от съответните зидарски съдилища. 
9. Определя дневния ред за заседанията на Великия събор и Великата ложа; свиква ги на 

редовни или извънредни заседания и определя за всяка сесия колко дни ще заседава 
събора. 

10. Докладва в заседанията на Великата ложа за своята дейност, а във Великия събор 
представя годишно изложение за духовното и материалното състояние на Съюза. 

11. Предлага бюджето-проект на Великата ложа, който разпраща до съюзните ложи поне два 
месеца, преди свикване на Великия събор. 

12. Представя на Великата ложа писмени предложения относно признаване, успиване или 
събуждане на ложи. 

13. Назначава, при нужда, измежду своите членове по един помощник на Великият 
Секретар,Великият Блюстител и Великият Ковчежник. 

14. Събира се на редовни заседания най-малко два пъти в месеца, а на извънредни – когато 
стане нужда. 

15. Представлява Съюза пред всички редовни Свободнозидарски съюзи, както и пред 
гражданските власти в страната. 

Забележка: Той работи по свой вътрешен правилник, гласуван и приет от Великия събор (чл. 
15, т.6). 
 

Права и длъжности на съюзните съветници 
Чл.30. Членовете на Съюзния съвет са вкупно отговорни пред Великия събор за общата 
управа на Съюза, а по отделно всеки отговаря за възложените му функции. 



Чл.31. За зидарски престъпления по служба, членовете на Съюзния съвет се съдят вкупно от 
Великия събор, въз основа на решение на Великата ложа, взето с мнозинство от 2/3 на 
присъстващите представители. 
Чл.32. Съюзните съветници имат право да присъстват със съвещателен глас в заседанията на 
всички съюзни ложи. 
Когато съюзен съветник се представи в това си качество в занятие на съюзна ложа, отдават 
му се установените зидарски почести и заема място на изток. 
 

ГЛАВА IV. 
Финансов надзор 

 
Чл.33. Финансовият надзор на Великата ложа се упражнява от тричленна проверителна 
комисия, избрана от Великия събор (чл.15, т.7). 
Чл.34 
Чл.35. Финансовата комисия представя в редовното заседание на Великия Събор писмен 
годишен доклад за състоянието на Великия ковчег. 
 

ГЛАВА V. 
Съдебна власт и съдоустройство 

 
Чл.36. Зидарската съдебна власт се упражнява от: 
1. първостепенни съдилища; 
2. въззивни съдилища; 
3. Върховния съд; 
4. Великата ложа на България; 
5. Великия събор. 

 
Чл.37. Първостепенни съдилища са ложите от Съюза. Те разглеждат делата на членовете от 
ложата. 
Чл.38. Въззивни съдилища се образуват, при случай, от съдебни пратеници на ложи, посочени 
от Съюзния съвет (чл.29, т.6). Те разглеждат по въззив делата на първостепенните съдилища. 
Чл.39. Върховният съд се състои от седем Върховни съдии, избирани от Великия събор (чл.15, 
т.7). Той заседава във Варна. Заседанията му могат да се състоят, ако присъства мнозинството 
от членовете му. 
Върховните съдии избират помежду си в началото на всяка година председател, подпредседател 
и секретар. 
Всеки член на Върховния съд се отвежда по право, когато се разглежда дело на член от ложата, 
в която и той се числи. 
Несъвместима е длъжността „върховен съдия” с длъжностите: съюзен съветник, член на 
финансовата комисия или съдебен пратеник на ложа. 
 
Чл.40. Върховният съд разглежда делата по касационен ред, когато са нарушени или 
неправилно изтълкувани Устава и Общите наредби; когато са допуснати съществени 
нарушения от формално естество и когато в едно и също решение се съдържат разпореждания, 
които си противоречат. 
Когато Върховния съд касира някое дело, той го препраща за ново разглеждане по същество в 
друг първостепенен съд. 
Извън това, той можа по предложение на Съюзния съвет да съди, като първостепенен съд и 
ложи (чл.29, т.5). 
Неговите решения за разтуряне на ложи подлежат на обжалване в тримесечен срок от издаване 
на решението пред Великата ложа на България. 
 
Чл.41. Решенията на първостепенните съдилища (ложите), въззивните съдилища и Върховния 
съд биват мотивирани. 



 
Чл.42. Великата ложа разглежда дела по въззива против решенията на Върховния съд, 
разглеждани от него по същество (чл.40 ал.3). 
 
Чл.43. Великият събор разглежда дела против Съюзния съвет за зидарски престъпления по 
служба. (чл.31 ап. 1). 
 

ГЛАВА VI. 
Ритуали 

 
Чл.44. Всяка ложа от състава на Великата ложа трябва да използва символите, зидарските 
инструменти, знаци и др. на Старошотландския приет ритуал, както и да води занятията си 
съобразно с неговите обредници. 
 

ГЛАВА VII. 
Изменяване и допълване на Устава. 

Прогласяване (промулгиране) на измененията и допълненията. 
 
Чл.45. Уставът може да се изменя и допълва по решение на Съюзния съвет или най-малко на 
три ложи. 
Искането за изменение на Устава трябва да бъде мотивирано и подадено до Съюзния съвет поне 
пет месеца преди редовното заседание на Великия събор. 
Всяко искане за изменение на Устава се проучва предварително от Съюзния съвет, след което 
заедно с мнението и бележките на последния се разпраща до Съюзните ложи поне три месеца 
преди Събора. 
В същия срок се изпраща и проекта за изменение и допълнение на Устава, когато те се искат по 
решение на Съюзния съвет. 
Решенията на Събора за изменение и допълнение на Устава се прогласяват от Съюзния съвет 
като закон на Съюза. 
Всяко искане за изменение на Устава, отхвърлено от Събора, не може да бъде подновено преди 
изтичането на две години от датата на Събора, който го е отхвърлил. 
 

Прогласяване (промулгиране) на Устава 
 
Този Устав се гласува и прие от редовния Велик Събор, станал на 21 и 22 септември 1929 
година. Той влиза в сила още от днес и отменя Устава на Великата ложа на България, приет от 
Временния управителен съвет на Великата ложа на България на 7 март 1919 година и Великия 
събор на 22 юни същата година. Този Устав е изменен: с решение на Втория Велик Събор на 
Великата Ложа на Стария и Приет Шотландски Ритуал в България, проведено в долината на 
Варна на 17-19 октомври 2014г.; с решение на Четвъртия Велик Събор на Великата Ложа на 
Стария и Приет Шотландски Ритуал в България, проведено в долината на Варна на 14 януари 
2017г.; с решение на Шестия Велик Събор на Великата Ложа на Стария и Приет Шотландски 
Ритуал в България, проведено в долината на Велико Търново на 23 юни 2018г. 
 
 
 
 
Велик Майстор:        Велик Секретар: 


