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Неусетно изминаха 5 години от признаване-
то на Велик Приорат България за пълноправен 
член на OSMTH. През всички тези години заед-
но успяхме от отделни групи Рицари и Дами да 
изградим стройна структура, позната и уважавана, 
както в българското общество, така и в междуна-
родното тамплиерско братство.

Всичко това е резултат на общите ни усилия 
и вяра във философията, която усвояваме и про-
повядваме. Ние приехме за дефиниция на морала 
отговорът на въпроса: „Какво съм длъжен да пра-
вя?” и без да ни бъде налагано, осъзнахме като 
вътрешна необходимост и мотив на поведение 
да правим добро за хората. По този начин бла-
годарение на многобройните ни благородни и 
хуманни дела и инициативи увлякохме и обеди-
нихме много наши християни съмишленици да 
ни последват и помагат на нуждаещите се. През 
тези години ние повярвахме в силата на съвмест-
ните усилия и красотата на християнската любов 
и доброта.

Съвсем естествено е да изпитваме радост и 
гордост от постигнатото в обществен и личен 
план, от признанието на обществото, от ръковод-
ството и членовете на OSMTH. По този начин 
ние надградихме себе си като увеличихме свое-
то познание и създадохме онази особена връзка 
между стотиците Братя, Сестри и Постуланти от 

Велик Приорат България, каквато само хора по-
ложили значителни съвместни усилия, дали реал-
ни резултати, могат да имат.

Вярвам, че „най-хубавото предстои”, както и 
че ще продължим да работим за това последова-
телно и упорито.

Пожелавам на всички Рицари, Дами и Посту-
ланти от Велик Приорат България много радост, 
щастие и късмет!

Благодаря ви и честит празник!

Господ да ви благослови!

 генерал-майор (ор) Румен Ралчев 
GCTJ, СМТН
Член на Великия Магистериум на Ордена
Носител на Великия Кръст 
на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България

Уважаеми Братя, Сестри и Постуланти,
Скъпи симпатизанти,
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На 8 ноември 2002 година адмирал Джеймс 
Кери, Велик Майстор на Ордена на Рица-
рите Тамплиери на Йерусалим ръкополага 
първия Рицар в България Брат Асен Янев. 
Това слага началото на създаването и из-
граждането на структурата на Ордена в Бъл-
гария под менторството на Велик Приорат 
Сърбия. 

В съответствие с Устава и Правилника на 
OSMTH и Велик Приорат България основ-
ната структурна единица във Великия При-
орат са Командериите. В състава на Велик 
Приорат България влизат 23 Командерии. 
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В съответствие с основните цели на Ордена, основан на 
древното християнско братство, Велик Приорат България 
извършва и насърчава благотворителна и хуманитарна 
дейност, изследва историята на християнското рицар-
ство, насърчава духовното и морално укрепване на хората, 
поддържа контакти и развива сътрудничество със сродни 
ордени и организации; осигурява възможност за практи-
куване на християнски икуменизъм; основава и поддържа 
библиотеки и музеи и колекционира произведения на из-
куството и предмети от исторически интерес за Ордена.

Духовните Събори се превърнаха 
в едно уникално събитие, допри-
насящо за духовното и морално 
издигане, както на членовете на 
нашия Орден, така и на нашите 
симпатизанти. От няколко годи-
ни в научната част на Събора се 
включват и гостуващи лектори. 
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Contents of the special edition of the “Templar” magazine on the occasion            of the V-th  anniversary of its acceptance as a full member of OSMTH.

Happy Birthday

Front cover – coat of  arms of  GP Bulgaria.

Back cover – coat of  arms of  OSMTH.

Inside covers 

- collage of  various editions of  the Templar magazine

- collage of  the stamps and coins of  GP Bulgaria

1. (page 3) Address of  H.E. Roumen Raltchev GCTG, 
Grand Prior I to the members and friends of  GP 
Bulgaria

2.    (page 8) History of  creation of  GP Bulgaria

2.1. (page 9) First Knights and Dames, first 
Commanderies established. Mentorship of  the 
Grand Priories of  Serbia and Italy. Councils and 
Convents of  the 2 Templar Priories in Bulgaria.

2.2. (page 10) Unification of  the 2 Priories of  
OSMTH in GP Bulgaria. Negotiations in the 
Boyana residence, Sofia, April 2008. GMC 
in Paris, April 2008, voted a Resolution for 
acceptance of  GP Bulgaria as 14-th full 
member of  OSMTH on completion of  the 
conditions provided in the Statutes of  the 
Order. A Constituent General Assembly of  
GP Bulgaria – 31.05.2008. Election of  the 
first Grand Prior. Approval of  the Statutes 
and Rules of  GP Bulgaria. First Grand and 
Deputy Grand Officers. First joint C&I in V. 
Tarnovo, joint prayer and donation of  an icon 
to the church in Shipka, in the presence of  H.E. 
Bishop Galaktion. Decision for completion of  
the exigeances of  the procedure and acclaiming GP 
Bulgaria as a full member – 18.08.2008. 

(page 11)  Hosting a GMC meeting – Boyana 
residence, Sofia, April 2009.

2.3. (page 12) Organization of  GP Bulgaria. 
Commanderies, Mentorships of  GP Bulgaria. 
Short history of  each of  the 23 Commanderies of  
GP Bulgaria (including 2 in Moscow, Russia and 1 
in Kiev, Ukraina). Map of  Bulgaria, pinpointing the 
location of  the Commanderies, Preceptories and 
smaller entities. 
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Contents of the special edition of the “Templar” magazine on the occasion            of the V-th  anniversary of its acceptance as a full member of OSMTH.

GP Bulgaria

(page 38)    Grand Officers of  GP Bulgaria

(page 38)    Grand Prior I of  GP Bulgaria

(page 40)    3 Grand Officers with a rank Grand Officer

(page 40-41)    Other Grand Officers

3. (page 42) Activities of  GP Bulgaria

3.1. (page 42) Depiction of  some of  the charitable 
activities of  GP Bulgaria – for one year – a communal 
kitchen for Christians in Sofia, restauration of  churches 
and monasteries, aiding homes for disabled, old people 
and orphanages. Donation of  more than 35 000 books 
to various schools and libraries. Donation of  medical 
equipment, with the support of  GP Germany to 2 
municipal hospitals in Bulgaria and to a home for disabled 
people in St. Zagora. Historical research and archeological 
digs in Nissovo, Russe region and the town of  V. Tarnovo, 

Archeological finds of  the Middle Ages. Club “Young 
Knight” – undertaking the teaching of  kids (age 

11 - 13) history lessons, chivalric and Christian 
values. 

3.2. (page 47) Public activities of  GP Bulgaria 
– meetings, joint initiatives with other Bulgarian 
organizations with similar goals – Rotary Lions 
Clubs, Zonta etc. Initiating a joint initiative for 
helping the people in Haiti – January 2009 (more 
than 100 000 EUR amassed in less than a week 

and transferred through the Bulgarian Red Cross). 
Christmas “Ball of  the Knights” – Public figures and 

organizations, awarded by GP Bulgaria for their actions 
through the year in line with the Christian values and in 

public interest. Scientific and round tables conferences, 
organized by GP Bulgaria.

3.3. (page 52) C&I of  GP Bulgaria. Guests from other Grand 
Priories, OSMTH members, Friends of  GP Bulgaria, 
Prayers’ house of  GP Bulgaria. 

3.4. (page 59) Spiritual convents of  GP Bulgaria. Themes – 
research on present ecumenism, unknown facts from the 
life of  Saints, specially – Bulgarian Saints, Christianity.

3.5. (page 61) Books published by GP Bulgaria. 



На 8 ноември 2002 година адмирал 
Джеймс Кери, Велик Майстор на 
Ордена на Рицарите Тамплиери на 

Йерусалим ръкополага първия Рицар в Бъл-
гария Брат Асен Янев. Това слага началото на 
създаването и изграждането на структурата на 
Ордена в България под менторството на Ве-
лик Приорат Сърбия. През 2003г. се приемат 
и първите Рицари под менторството на Велик 
Приорат Италия. През 2003-2004г. са създаде-
ни и първите Командерии. Поради тогава съ-
ществуващото несъвършенство в регламенти-
рането на менторството в рамките на OSMTH 
почти едновременно в България започва при-
ем на Рицари, Дами и Постуланти от 2-та Ве-
лики Приората, членовете на OSMTH – Велик 
Приорат Сърбия и Велик Приорат Италия. 
През април 2007г. на Великия Магистрален 
Съвет в Уилямсбург, САЩ OSMTH признава 
2-та Приората в България и възлага на двамата 
Велики Приори – Ментори (Н. Пр. Деян Ми-
лекович, тогава Зам. Велик Командер на Орде-
на и Велик Приор на Велик Приорат Сърбия 
и на Н. Пр. Стелио Венцеслай – Велик Приор 
на Велик Приорат Италия) да организират и 
ръководят преговорите за обединение на 2-та 
български Приората. В началото на 2008г. на 

четиристранна среща в Резиденция Бояна 
се договарят параметрите на обединението 
- юридически и организационни. В проведе-
ните братски дискусии е неоценима ролята на 
2-та Велики Приори – Ментори. Приема се 
проект за Устав на Велик Приорат България 
и се определят първите Велики Офицери и 
техните заместници. За пръв Велик Приор 
е избран Румен Ралчев – Приор на Приорат 
България под менторството на Велик Прио-
рат Сърбия. За негов заместник е определен 
Георги Зарков, Приор на Приорат България 
под менторството на Велик Приорат Италия. 
За Велик Канцлер е определен Г. Симеонов, 
със заместник – Мартин Макариев. Останали-
те Велики Офицери и техните заместници са 
Борис Михайлов, Андрей Баташов, Хермина 
Георгиева, Илиана Павлова, Мария Генова, 
Димитър Русинов, Камен Радев, Димитър Се-
петлиев, Ангел Тянков, Данчо Джиков. През 
м. април 2008г., на база на представените 
документи, Великият Магистрален Съвет на 
OSMTH единодушно гласува Резолюция за 
приемане на Велик Приорат България за пъл-
ноправен член на Ордена след изпълнение 
на условията за членство съгласно Устава на 
Ордена.

История 
на Велик Приорат 

България
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На 31 май във Военния клуб в гр. София се 
провежда Учредителното Велико общо събрание 
на Велик Приорат България. На него присъстват и 
гласуват болшинството Рицари и Дами в България 
и се избира с пълно болшинство първият Велик 
Приор – Н. Пр. Румен Ралчев. Потвърждават се и 
назначенията на останалите Велики Офицери и 
техните заместници. На 22 юни 2008г. в гр. Велико 
Търново се провежда първият съвместен Конвент 
и в църквата в гр. Шипка се дарява икона за ко-
стницата на църквата.

След представяне на необходимите документи 

и предписване на лицензионното споразумение с 
OSMTH, на 18 август 2008г. Велик Приорат Бълга-
рия е окончателно признат за пълноправен член 
на OSMTH и става XIV-ят Велик Приорат в Ор-
дена.

През м. април 2009г. Велик Приорат България 
става домакин на заседанията на Великия Магис-
трален Съвет на Ордена. Мероприятието е органи-
зирано в Резиденция Бояна, като една от първите 
приети резолюции е за регламентиране на приема 
на Рицари и Дами, граждани на други държави. 
Приет е и новият герб на OSMTH.

История на Велик Приорат България
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На 31 май във Военния клуб в гр. София се 
провежда Учредителното Велико общо събрание 
на Велик Приорат България. На него присъстват и 
гласуват болшинството Рицари и Дами в България 
и се избира с пълно болшинство първият Велик 
Приор – Н. Пр. Румен Ралчев. Потвърждават се и 
назначенията на останалите Велики Офицери и 
техните заместници. На 22 юни 2008г. в гр. Велико 
Търново се провежда първият съвместен Конвент 
и в църквата в гр. Шипка се дарява икона за ко-
стницата на църквата.

След представяне на необходимите документи 

и предписване на лицензионното споразумение с 
OSMTH, на 18 август 2008г. Велик Приорат Бълга-
рия е окончателно признат за пълноправен член 
на OSMTH и става XIV-ят Велик Приорат в Ор-
дена.

През м. април 2009г. Велик Приорат България 
става домакин на заседанията на Великия Магис-
трален Съвет на Ордена. Мероприятието е органи-
зирано в Резиденция Бояна, като една от първите 
приети резолюции е за регламентиране на приема 
на Рицари и Дами, граждани на други държави. 
Приет е и новият герб на OSMTH.

История на Велик Приорат България

Преговори в Бояна, април 2008 г.
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Велик Магистрален Съвет на Ордена, Бояна, април 2009г.

Учредително Велико Общо Събрание, 31 май 2008 г.

Пресконференция в БТА -обявяване официалното признаване 
на Велик Приорат България за пълноправен член на OSMTH. 
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Шипка, 23 юни 2008 г.
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Учредително Велико Общо Събрание, 31 май 2008 г.
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на Велик Приорат България за пълноправен член на OSMTH. 
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В съответствие с Устава и Пра-
вилника на OSMTH и Велик 
Приорат България основна-

та структурна еденица във Великия 
Приорат са Командериите. В състава 
на Велик Приорат България влизат 
23 Командерии. 20 от тях са наци-
онални. Велик Приорат България е 
получил от OSMTH менторството 
на Русия, Украйна, Беларус и Ке-
ния. Менторството е изключително 
право, което се дава на един Велик 
Приорат да работи в държави извън 
националните си граници, като съз-
дава тамплиерски структури. Велик 

Приорат България е създал вече 2 
Командерии в Москва, Русия и 1 в 
Киев, Украйна. Приети са и Рицари 
и Дами от Беларус и Кения, където 
се изграждат Прецептории.

В съответствие с Устава и Пра-
вилника на Велик Приорат България 
Командерите на Командериите са 
членове на Великия Съвет, като заед-
но с Н. Пр. Великия Приор гласуват 
всички съществени въпроси на Вели-
кия Приорат. Великият Съвет е зако-
нодателният орган на Велик Приорат 
България.

От няколко години във Велик 
Приорат България ежегодно провеж-
да тийм-билдинг за Командерите на 
Командерии. Форматът за тези срещи 
е различен – в някои присъстват и 
всички Велики Офицери, в други – и 
Командери на Командерии. Целта е 
обмяна на опит, опознаване и обсъж-
дане на възможности за съвместни 
инициативи на 2 и повече Команде-
рии; наблюдаване на бъдещи задачи. 
Първият тийм-билдинг се провежда 
в гр. Мадан през 2010г. От 2 годи-
ни тийм-билдинга се провежда в гр. 
Пловдив в неформална обстановка.

Организация 
на Велик Приорат България

Първи тийм - билдинг гр. Мадан
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Командерии на ВелиК Приорат България

Командeрия 001 
„Св. Георги 

Победоносец” 
гр. София

Командерия 001 „Св. Георги 
Победоносец” е създадена 
на 28.06.2004 г. с Командер 

Брат Асен Янев От 2005г. Командер 
е Брат Данчо Джиков. През 2011 г. за 
Командер е определена Сестра Рада 
Пангелова.

Като една от най-старите Коман-
дерии в състава на Велик Приорат 
България Командерия Св. Георги 
Победоносец има богата история и 
традиции. Командерията стана ини-
циатор и основен дарител в кампа-

нията за реставриране на църквата в 
Гложенския манастир, тържествено 
открита и осветена през 2008г. Ко-
мандерията „Св. Георги”, съвместно с 
общината във Велико Търново запо-
чна и възстановяването на Балдуино-
вата кула в града. Във Велико Търново 
със съдействието на Командерията бе 
проведена и първата научна конфе-
ренция „Балдуин – мит и реалност” и 
кръгла маса на Велик Приорат Бълга-
рия, с което бе поставено началото на 
Института по средновековна история 

на Великия Приорат.

През 2012-2013 г. Командерията 
ремонтира и оборудва 4 стаи в дет-
ската онкология на болница „Царица 
Йоанна – ИСУЛ” гр. София.

„Св. Георги Победоносец” е пър-
вата Камандерия, наградена със спе-
циалната награда „Командерия на 
годината” за 2008г. През пролетта на 
2011 г. Командерията се побратими с 
Командерията в гр. Нови Сад, от Ве-
лик Приорат България.

командер Рада Пангелова DCTJ
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Командерии на ВелиК Приорат България

Командерия „Свети Иван 
Риски” гр. София е учредена 
на 28 Юни 2004 г. Команде-

рията е основана от брат Асен – Пър-
вият Рицар Тамплиер в България под 
менторството на Великия Приорат на 
Сърбия. Заедно с другата, създадена по 
това време, Командерия „Свети Геор-
ги Победоносец”, Командерия „Свети 
Иван Рилски” има важна роля за ут-
върждаването и популяризирането на 
тамплиерството в България.

След Сестра Ина ръководството на 
Командерията се поема от Брат Румен 
Добрев, през 2007г. от  Брат Алфред. 
Малко по-късно на 26.03.2009 г. за Ко-
мандер на Командерия „Свети Иван 
Рилски” е назначен Брат Иван Ива-
нов. През 2011 година ръководството 
на Командерията е поверено на Брат 
Иван Дочовски.

Още в началото на своята история 
Командерията развива благотворител-
на и просветителска дейност. Тогава е 
издадена първата книга, разясняваща 
историята и основните цели на Там-
плиерството. През 2005г. членовете 
на Командерията вземат дейно участие 

при посрещането и разпределянето 
на два камиона помощи, осигурени 
от наши Братя и Сестри от град Ре-
генсбург, Германия. Направено е да-
рение в детска градина за изоставени 
деца в София. През 2007 г.  читалище  
„Никола Вапцаров” в София е подпо-
могнато с абонамент за ежедневници; 
Къща-музей „Димитър Димов” към 
Национален музей за литература към 
Министерство на културата е дарена с 
компютърна конфигурация и цифров 
фотоапарат, а детския танцов ансам-
бъл при читалище „Димитър Димов” 
е подпомогнат с парични средства 
за участие в международно културно 
събитие в Южна Италия, остров Си-
цилия. Командeрията е взела активно 
участие в дарителска кампания на кни-
ги, дарени са дрехи на Дом за деца в 
неравностойно положение в с. Разлив, 
хляб в комуна на сдружение Рето – с. 
Войняговци. През 2008г. са дарени 
6000 детски енциклопедии на Приорат 
България, за дарение на деца в нерав-
ностойно положение. Командерията 
подпомага и издателската дейност на 
Великия Приорат, издава луксозно 
издание на житието на „Св. Иван Рил-

ски”. Издадените книги се исползват с 
благотворителна цел. Подпомагат се 
деца без родителска грижа за лечение, 
абитуриентски балове и други.

Бе създаден клуб „Млад Рицар” в 
училището в гара Бов, община Своге, 
който осъществи сериозна дейност в 
посока на ценностното израстване на 
членовете му. Проведоха се срещи с 
кметове на населени места, свързани 
с рицарството като с.Кондофрей, Ра-
домирско, с. Кастело, Севлиевско и с. 
Бов, община Своге за издирване на ис-
торически останки от времето на Беше 
дарена икона на Св. Иван Рилски  и 
книга с житията на светеца за храм „Св. 
Иван Рилски“, съграден от експедици-
ята ни в Антарктида под ръководство-
то на проф. Пимпирев. Бе построена и 
дарена на община Своге реставрирана 
рицарска чешма „Мацула“ в с. Бов. 

На Пролетен Конвент през 2010 
година Командерия „Свети Иван Рил-
ски“ беше удостоена със специална 
награда на Велик Приорат България 
„Най-добра Командерия за 2009 годи-
на.”

Командeрия 002 
„Св. Иван Рилски”

командер
Иван Дочовски KCTJ

гр. София
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Командерии на ВелиК Приорат България

Командeрия 003  
„Княз Борис I“ 

гр. София

Командерия 003 „Княз Борис 
I“ гр. София е учредена на 
02.06.2006г. За пръв Командер 

е определен Брат Пламен Козарски. 
През 2010г. за Командер е назначена 
Сестра Юлия Николова, а  от м. но-
ември 2012 г. Kомандер е Брат Калоян 
Джамбазов.

Бяха проведени 3 големи дари-
телски акции, насочени към деца в 
неравностойно положение – сираци, 
деца, страдащи от епилепсия и деца с 
увреждания. Бяха дарени дрехи, диско-
ве с филми, книги и парични средства.
Участваме в почти всички програ¬ми 
на СГО, свързани с подпомагане на 
децата в неравностойно положение. 
Бяха закупени билети за благотво-
ри-телния концерт в зала България, 
сред¬ствата от които бяха предоставе-
ни за лечение на хората, изпаднали в 
будна кома. Станахме и основен спон-
сор на годишната  инициатива „Нека 
бъдем по-добри”.

За празника на София, дарихме  
книгата „Православно веро¬учение за 
деца“ на петдесет ученици от пети клас 
от 4-то основно училище в София. Взе-
хме активно участие и в националните 
конференции, посвете¬ни на опас-
ността от засилена агресия сред младе-

жта. Активно участваме в програмите 
на училищата, свързани с изучаването 
на предмета „Вероизповедание“.

Дарихме 35 комплекта карти по 
българска история на учили¬щата в 
гр. Кърджали и областта. Комплектите 
съдържат по тридесет уникални карти, 
изработени от Общобългарската фон-
дация „Тангра Тан-Нак-Ра”. Книгата 
„Българи светци” е дарена на пове¬че 
от тридесет училища в София.

Участваме в правителствената ини-
циатива „Лидер за един ден“. Старти-
рахме програмата „Клуб Млад Рицар” 
в 20 ОУ гр. София през април 2011 
г.Осигурихме на всички деца от домо-
вете , намиращи се на територията на 
гр.София възможността да тренират 
тенис, като всички разходи за трени-
ровки, екипи и тенискортове са поети 
от Командерията.

Дарихме оборудване за Майчин 
дом, телевизори на Дом за стари хора, 
спонсорирахме благотворителното 
тържество под надслов „За една добра 
кауза“,  с цел събиране на средства за 
децата от Дом „Вяра, Надежда и Лю-
бов“. Бяхме основни спосори на наци-
оналния фестивал „ Бъдеще с тради-
ции”. Всяка година на 3-ти март, в чест 

на Националния празник, поднасяме 
венци на връх Шипка от името на Ве-
ликия При¬орат и Командерия „Княз 
Борис I“.

Във връзка с обучението на 
Ри¬царите и Дамите от Командери-
ята, наши гости през годините бяха: 
акад. Георги Марков, акад. Гюзелев, 
проф. Божидар Димитров, проф. Ва-
лери Стефанов и г-н Йордан Колев, 
по теми свързани с историята на Бъл-
гария, ролята на християнството за 
запазва¬не на националната ни иден-
тичност и ролята на секуларизацията 
за краха на моралните ценности. През 
2012г. бяхме основни спонсори на 
международната конференция, посве-
тена на Сердикийския едикт на толе-
рантността. Сердикийския едикт за 
толерантност е издаден в София през 
311г. от император Галерий. С него 
той дава молитвена свобода, отменя 
инкриминацията на християнството, 
гарантира сигурност на домовете и 
живота на изповядващите го като на 
останалите граждани, и де факто хрис-
тиянството става легална религия в 
Римската империя. 

Командерията е удостоена със спе-
циалната награда „Най – добра Коман-
дерия” за 2011г. 

командер
калоян Джамбазов 
KCTJ
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Командерии на ВелиК Приорат България

Командeрия 004 
„Св. София”

Командерия „Св. София” е 
основана на 02.07.2005г. с 
първи Командер Брат Витан 

Иванов понастоящем Велик Офи-
цер на Велик Приорат България (от 
2010г.) и пожизнен почетен Коман-
дер на Командерия „Св. София”. От 
май 2013г. Командер на Командерия-
та е Брат Момчил Михайлов.

През годините от създаването 

си Командерията провежда активна 
благотворителна и обществена дей-
ност. Регулярно се подпомагат деца 
в неравностойно положение, абиту-
риенти-сираци и т.н. Многобройни 
са и съвместните благотворителни 
инициативи с „Лайънс”-клубовете в 
гр. София. Членове на Командери-
ята оказват значимо съдействие при 
организиране на Есенните Конвенти 

и Коледни балове на Велик Приорат 
България. Създадена е и добра база 
за сътрудничество със Столична об-
щина, като членовете на Командери-
ята участват в различни проекти и 
мероприятия.

Командерията е удостоена със 
специалното отличие на ВП Бъл-
гария “Най - добра Командерия за 
2010г.”

гр. София

командер
Момчил Михайлов KCTJ
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Командерии на ВелиК Приорат България

Командeрия 005  
„Сердика”
гр. София

командер
Виктор Байчев KCTJ

Командерия Сердика е създадена 
на 02.07.2005г.  Командерията 
получава регистрационен но-

мер 005 и за Командер е назначен Брат 
Панчо Радев. През 2013 за Командер е 
назначен Брат Виктор Байчев.

Командерията участва в меропри-
ятията на Велик Приорат България. 
Особено се отличава с домакинството 
и организацията на Международния 
Конвент и последвалата Балканска 
Среща през ноември 2011-та година.

Братята и Сестрите на Командерия 

„Сердика” имат различни професии, 
но в рамките на Ордена насочват уси-
лия към изследване на историческите 
корени на тамплиерите и рицарството 
като цяло.  Отделни Братя и Сестри 
активно проявяват лични инициативи 
като участие в исторически възстановки 
(Дни на Римската империя – Нове, Сви-
щов), поддръжка на църкви (с. Драгоил) 
със собствени средства и изграждане на 
читалища (с. Правешка Лакавица). Све-
тец покровител е Св. Пантелеймон, за-
щитник на слабите и болните и прочут 
лечител през 4-ти век.

Гербът на командерията е щит с 
диагонално разположени червени и 
сини кръстове. В центъра има изо-
бражение на стражева кула. Древна 
римска легенда разказва, че една кре-
пост има четири стражеви кули и една 
пета – невидима. В нея пазели посве-
тени стражници, които отбранявали 
населението на крепостта срещу зли 
сили и нечисти помисли. Командерия 
Сердика, с номер 005, си е поставила 
за цел именно да бъде тази пета не-
видима кула – пазител на устоите на 
обществото.
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Командeрия 006 
„Цар Калоян“
гр. Варна

командер 
Николай Бинев KCTJ

Командерия 006 „Цар Кало-
ян“ гр. Варна е създадена  на 
12.11.2005 с Командер Брат 

Павлин Павлов. Още със самото си 
сформиране тя се превръща в една от 
водещите структури на Велик  Прио-
рат България, извършвайки благотво-
рителна и обществена дейност изцяло 
в духа на рицарските и  християнски 
правила и традиции.

Сред благотворителните ини-
циативи на Командерията са дълго-
годишното подпомагане на домове 
за възрастни хора и деца с умствени 
проблеми. Една от най – важните за 
„Цар Калоян“ инициативи е създа-
ването на Клуб „Млад Рицар“. Тази 
структура е уникална не само за Ве-
лик Приорат България, но и за Ор-
денa. Над 300 ученици се обучаваха в 

бойни изкуства и оцеляване в градска 
среда и сред природата; научаваха за 
рицарството под грижите на Братя и 
Сестри от „Цар Калоян“.

През есента на 2007 година Ко-
мандер на Командерията става Брат 
Николай Бинев. Командерията беше 
домакин на няколко Конвента и за-
едно с другата варненска Командерия 
„Одесос“ превръщат Варна във важен 
център на тамплиерството в Североиз-
точна България. Членовете на Коман-
дерия „Цар Калоян” извършват редица 
дейности, свързани с проповядване на 
общохристиянските и рицарски цен-
ности, активни са в духовния живот и 
работят пълноценно за развитието на 
Велик Приорат България.

Духовният покровител на Коман-
дерия „Цар Калоян” е Св. Мина.
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Командeрия 007  
„Св. Николай”

гр. Русе

Командерия „Св. Николай” е основана на 02.11.2005г. с пръв 
Командер Валери Белчев. От 2009г. за Командер на Коман-
дерията е назначен Брат Васил Димитров, а след смъртта му 

през м. март 2013г. Командер стана Брат Александър Сабанов.

Първоначално в състава на Командерията бяха и Братя от гр. Пле-
вен, но през м. април 2008г. те се отделиха, като бе създадена Коман-
дерия „Св. Петка” – гр. Плевен. Понастоящем в състава на Команде-
рия „Св. Николай” са Братя от Русенска и Силистренска област.

Командерията развива активна благотворителна и обществе-
на дейност. Членовете й са оказали съдействие за реставрирането 
на 2 църкви в Русенска област, от години се подпомагат старчески 
домове и домове за децата без родителска грижа. Организират се 
изложби и представяне на книги. През 2008г. Командерията стана 
инициатор за извършване на арх. разкопки край с. Нисово, Русен-
ско. Проектът бе финансиран от Велик Приорат България, като в 
резултат на работата на архелогическия екип под ръководството на 
проф. Николай Овчаров бяха събрани уникални артефакти и све-
дения за Средновековието в тези места. Братя на Командерията бяха 
част от делегацията на Велик Приорат България за Конвента на Ве-
лик Приорат Румъния, през септември 2012г. в гр. Букурещ.

командер 
Александър Сабанов KCTJ
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Командeрия 008 
„Улпия“

гр. Пловдив

УЛПИЯ

командер
Росица кючукова DCTJ

Командерия „Улпия“ е учреде-
на на 18 ноември 2006 г. Пръв 
Командер на Командерията е 

Брат Веско Коритерев.

За Командер на „Улпия” през май 
2009г. е назначена Сестра Росица Кю-
чукова.

След утвърждаване на стабилна 
и работеща организация от Рицари, 
Дами и Постуланти,  Командерията 
получава менторство за създаване на 
Командерия в Смолян. През 2012г. е 
създадена Командерия - „Св. Висари-
он Смолянски”. „Улпия” има амби-
циите и желанието да бъде активен и 
пълноправен член на Велик Приорат 
България. Членовете са млади хора с 
дух и християнски добродетели,с го-

леми рицарски сърце и вдъхновение. 
След успешно организираното дома-
кинство и блестяща организация на 
Пролетния Конвент на Ордена през 
май 2012г Командерия „Улпия” бе 
удостоена със специалната награна на 
Велик Приорат България „Команде-
рия на годината” за 2012г.

Командерията работи по различ-
ни благотворителни проекти,проекти 
за съхраняване на християнскитне 
ценности и морал,по опазване на кул-
турно историческото наследство и 
традиции в областта и страната.

Всеки месец в комплекс „Джия 
Бийч“ се провеждат сбирките  на Ри-
царите, Дамите и Постулантите от 
Командерия „Улпия“. Там в уютна-

та атмосфера на обособения клуб на 
Командерия „Улпия” вече втора го-
дина се провежда и тиймбилдинга за 
Командери на Командерии на Велик 
Приорат България.

Командерия „Улпия” активно ра-
боти с деца в неравностойно поло-
жение, болни и възрастни хора като 
провежда изнесени мероприятия и 
събития, дарява оборудване, дрехи и 
храна, книги, организира курсове по 
различни занимания на място. 

Светецът – покровител на Коман-
дерия „Улпия” е Св. Мемнон.

Командерия „Улпия” е побра-
тимена с Командерията в гр. Кавала, 
част от Велик Приорат Гърция.
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Командeрия 009  
„Св. Прмчк. Игнатий 

Старозагорски”
гр. Стара Загора

командер
Маноил Манев KCTJ

През есента /месец ноември/ 
2005г. в гр. София е приет 
първият Тамплиер от гр. 

Стара Загора. Рицарят е в състава на 
Командерия „Св. София”.

През 2006 и 2007г. броят на Ри-
царите се увеличава. Рицарите са 
вече в състава на Командерия „Ул-
пия”- гр. Пловдив. През месец ноем-
ври 2007 г. се създадава Командерия 
„Свети преподобно мъченик Игна-
тий Старозагорски”. Командерията 
включва Рицари и Постуланти от: 
Стара Загора, Сливен, Казанлък, 
Габрово. Пръв Командер е Брат  Ро-
сен Михайлов.

През 2007 г. Рицарите от Коман-
дерията подпомагат катедралния храм 
в гр. Стара Загора като поставят ре-
збован проскинетарий в памет на Св. 

Вмчк. Георги Победоносец. Проски-
нетарият е увенчан с кръст – пате и 
надпис „Не нам Господи, не нам, а на 
Твоето име отдай слава”.

През 2008г. Рицарите участват в 
организирането на Пролетния Кон-
вент на Велик Приорат България, 
като устройват общ ритуал с участи-
ето на Старозагорския Митрополит 
Галактион в почит към загиналите ос-
вободители в Храм Паметник „Рож-
дество Христово” – гр. Шипка. 

През 2010 година – месец октом-
ври – в гр. Стара Загора Командерия-
та организира с помощта на Великия 
Приорат – Първи духовен събор на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим.  

През 2010г. Командер на Коман-
дерията става Брат Маноил Манев.

Командерията е домакин на еже-
годния Духовен Събор на Велик При-
орат България.

Рицарите от Командерията стана-
ха и инициатори на организираната 
от Велик Приорат България подписка 
за канонизирането на 14 000 христи-
яни, избити от Сюлейман паша при 
повторното му влизане в Стара Заго-
ра през 1877г.

Командерията организира и участ-
ва в многобройни благотворителни и 
обществени дейности. През 2012г. бе 
организирано получаването на даре-
ние на рентгенов кабинет за общин-
ската болница в гр. Стара Загора и 
оборудване и медицинска апаратура 
за Дом за хора с увреждания в града 
на стойност над 80 000 евро предоста-
вено от Велик Приорат България.
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Командерия 010 „Одесос“ Варна е създадена през ес-
ента на 2007 година с участието на Рицари и Дами 
от Командерия “Цар Калоян” - Варна, с Командер  

Брат Едвард Киркоров. Първите постуланти на Командери-
ята са приети през януари 2008 година на първия Събор на 
Командерията. През същата година започва и патронажът 
над дома за деца с умствени проблеми в село Рудник, Бурга-
ска обл. Братята и Сестрите поеха грижата за възпитаници-
те на Дома, в резултат на което бяха реновирани сградата и 
инвентара. Съвместно с Командерия „Цар Калоян“ са про-
веждани благотворителни акции на територията на Област 
Варна. След създаването на Клуб „Млад Рицар“, Коман-
дерия „Одесос“ започва работа с ученици от варненските 
училища. Младите Рицари и Дами усвоиха важни правила 
за справяне в градска среда, както и уроци за ориентиране и 
основи на самозащитата. Лектори бяха и Братя и Сестри от 
Велик Пиорат България.

Съвместните усилия на двете варненски Командерии 
доведоха до домакинството на два Конвента през периода 
2008 – 2011 година. Важен момент е и изграждането на уни-
калното за България Средище на Рицарски занаяти. То се 
намира в Парк – Музей „Владислав Варненчик“ гр. Варна и 
представлява пълна възстановка на средновековна ковачни-
ца. В проекта са залегнали още изграждането на сарачница, 
на скрипториум и на временни павилиони за всякакви заня-
ти, свързани с рицарството.

През 2012 година Командер на Командерия „Одесос“ 
става Брат Станимир Петков. Всички членове на Коман-
дерията са мотивирани да участват активно в дейността на 
Велик Приорат България и с помощта на Братята и Сес-
трите от Командериите в Северна и Източна България да 
продължат традициите на Ордена. Духовен Покровител на 
Командерия „Одесос” е Св. Прокопий Варненски.

Командeрия 010 
„Одесос”

гр. Варна

командер
Станимир Петков KCTJ
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Командeрия 011  
„Света Екатерина“

гр. София

командер
Антон Василев KCTJ

В деня на Света Екатерина по 
православния календар на 
24.11.2007г. е създадена Ко-

мандерия „Света Екатерина“. Нашият  
герб не случайно носи символите на 
книгата и розата, защото едни от най-
изявените Рицари и Дами са хора на 
изкуството и перото – актьори, жур-
налисти, архитекти, археолози. Сред 
първите тамплиери -  членове на 
„Света Екатерина“ е непрежалимият 
наш Брат Андрей Баташов. 

Първи Командер на „Света Екате-
рина“ е Дамата Мария Стефанова.

От 2011г. Командер на Команде-
рия „Св. Екатерина” е Брат Антон 
Василев. Сред първите инициативи 
на Командерия „Света Екатерина“  и 
с личното участие на Рицаря Антон 
Василев е реставрацията и тържестве-
ното откриване на обновената чешма 
до западната страна на Националната 

художествена галерия, която носи там-
плиерски кръст. С този възпоменате-
лен ритуал на 13 октомври 2007 годи-
на Ордена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим в България отбелязва 
700-та годишнина от унищожаването 
на Ордена.

Рицари от Командерията, заедно 
с Рицари от Командерия „Св. Ни-
колай” – гр. Русе взеха участие във 
финансираните от Велик Приорат 
България археологически разкопки 
край село Нисово, Русенско, както и 
обследването на така наречения Ла-
тински квартал във Велико Търново. 
Брат Николай Овчаров ръководи 
тези мисии и впоследствие оглави 
Института за средновековна история 
на Ордена в България.

В поредицата от най-запомнящи 
се дейности на „Света Екатерина“ от-
белязваме участието ни на 12 декем-

ври 2008 година в първия Рицарски 
бал, организиран от  Велик Приорат 
България. Командерията беше ини-
циатор и произведе два компакт ди-
ска с ритуална тамплиерска музика, 
благодарение на Рицарите Васил Ди-
митров и Антон Василев. Тези музи-
кални произведения се използват от 
всички Командерии във Велик Прио-
рат България.

„Света Екатерина“ и нейният на-
стоящ Командер Брат Антон Василев 
създадоха архитектурен проект и из-
пълниха ювелирно новата съборна 
зала в Молитвения дом на Великия 
Приорат, в която е и иконата на на-
шата кръстница Света Екатерина.

Понастоящем Командерия „Св. 
Екатерина” е Ментор в област Вели-
ко Търново, където вече е създадена 
Прецептория на Велик Приорат Бъл-
гария.
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Командeрия 012 
„Свети Димитър“

Командерия „Св. Димитър” е 
основана на 09.04.2008г. с пър-
ви Командер Брат Драгомир 

Белев с Рицари от гр. Варна и Бургаска 
област. От 2009г. Командер на Коман-
дерията е Брат Климент Атанасов.

Командерията има богата благот-

ворителна и обществена дейност. 
Подпомагат се деца в неравностойно 
положение. Организират се изложби, 
срещи с ученици, представяне на кни-
ги. През май 2013г. Командерията бе 
домакин на Пролетния Конвент на Ве-
лик Приорат България, като с усилия-

та на всички Братя и Сестри бе орга-
низирано незабравимо мероприятие. 
Всяка година членове на Командери-
ята даряват лятна почивка на десетки 
деца (главно от чужбина, от размирни 
райони на света), в хотели в курортите 
Несебър и Слънчев бряг.

гр. Бургас

командер
климент Атанасов KCTJ
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Командeрия 013  
„Света Петка”

гр. Плевен

командер
Стефан Иванов  KCTJ

Командерия 013 „Света Петка” 
е учредена на 09.04.2008 г. като 
част от Приорат България към 

Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим след отделяне на Рицари и 
Дами от Командерия 007 „Свети Нико-
лай” гр. Русе. За неин пръв Командер е 
определена Сестра Хермина Георгиева. 
След това ръководството е поверено на 
Брат Георги Цветанов, а след него на 
Брат Сашо Радоловски. Понастоящем 
Командер е Брат Стефан Иванов.

Като Командерия винаги сме имали 
отговорността и привилегията да участ-
ваме във всички значими мероприятия, 
оказали огромно влияние върху раз-
витието на Ордена в България. Още в 
началото на своята история Команде-
рията развива дарителска дейност. 

През 2010 г. направихме две даре-
ния на църквата „Света Параскева” гр. 
Плевен. Едното беше за подмяна на ел. 
инсталацията,а другото за довършване 
реставрацията на иконите.

Бяха дарени средства на ЦДГ „Не-
забравка” с. Горна Митрополия за за-

купуване на почистваща техника, да-
рихме дрехи и обувки на СУПЦ „Св. 
Климент Охридски” с. Овча Могила, 
подпомогнахме с парични средства 
СОУ „Димитър Благоев” гр. Свищов 
за организирането на международни 
ученически игри, подарихме абона-
мент за списание на ЦДГ в с. Нова-
чене, община Никопол, помогнахме 
за закупуването на аварийно-извести-
телна техника в СОУ „Асен Златарев” 
с. Гиген община Гулянци, дарихме 
средства за дейности свързани с орга-
низацията и провеждане юбилейния 
патронен празник на СОУ „Димчо 
Дебелянов” гр. Белене, подпомогнах-
ме със средства ЦДГ №6 „Чучулига” в 
гр. Плевен по случай 40-годишнината 
от създаването й. За нуждите на СОУ 
„Пейо Яворов” гр. Плевен закупихме 
USB-устройства. Направихме даре-
ние на Дома за стари хора в с. Горна 
Митрополия за Коледа, закупихме 
билети за театралната постановка „От 
Бесилото”, посветена на Апостола на 
свободата, които бяха раздадени на 
пенсионери, участвахме със средства 
в организиране на  „Коледни празни-

ци 2011” в община Белене. Оказахме 
финансова помощ на шампионката по 
шахмат до 12 години Гергана Дими-
трова. Подпомогнахме пенсионерския 
СК „Пролет – здраве и дълголетие” 
гр. Плевен за учатие в Републиканския 
преглед по гимнастика.Взехме участие 
в благотворителния бал на фондация 
„Св. Иван Рилски” и направихме да-
рение. Две от най-важните дарителски 
мероприятия на Командерията са въз-
становяването на чешмата от източ-
ната страна на Параклиса - Мавзолей 
„Св. Георги Победоносец”, символ на 
гр. Плевен и благотворителния кон-
церт и търг проведени за набиране на 
средства на лечението на Христина 
Гамизова съвместно с Дирекция „Во-
енно-исторически музеи” и Плевенска 
Панорама. В костницата на падналите 
за освобождението на България руски 
войни по време на руско-турската вой-
на е поставена възпоменателна табела 
на Велик Приорат България, за отбе-
лязване приноса на Велик Приорат 
България и Командерия „Св. Петка” за 
реставриране и опазване историческо-
то наследство на гр. Плевен.


Възпоменателна табела за приноса на 
Велик Приорат България за възста-
новяването на църквата-национален 
паметник в гр. Плевен
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Командерия 014 „Св. Йоан Кръстител” е съз-
дадена с Указ на Великият Приор на Велик 
Приорат България на 9 април 2008 година с 

Командер Брат Олег Иванов.

Под неговото ръководство Командерията реали-
зира няколко значими проекти.

С гордост можем да кажем, че Командерията до-
принесе в значителна степен за финансиране закупу-
ването на екземпляр от уникалното, лимитирано до 
799 сертифицирани екземпляра издание на Тайния 
архив на Ватикана, “Процесът срещу Тамплиерите”, 
което разкрива историческата истина и снема обви-
ненията към Ордена на бедните рицари на Христа.

Другият значителен проект, който трябва да се 
спомене е участието на Командерията в инициатива-
та на Велик Приорат България за създаване на соци-
ална кухня, като в продължение на 1 година, в двора 
на църквата „Св. Георги” бе раздавана храна на хора 
в неравностойно  социално  положение.

През май 2011г. за Командер на Командерията е 
назначен  Брат Асен Янев. Той е Командер до август 
2011 поради избирането му за Велик Канцлер на Ве-
лик Приорат България. От август 2011г. за Командер 
на Командерията е назначена Сестра Мария Генова.

Един от проектите по които работят членовете 
на Командерията е организирането на конкурс за 
детска рисунка „Ако бях рицар на ...” в гр. Левски. 
Конкурсът е в памет на Брат Венцислав Тулешков, 
роден и творил до края на живота си в този град. 
Съпричастност към идеята и съдействие бе дадена 
от Община Левски и в частност от кмета на Общи-
ната г-жа Любка Александрова . Целта на конкурса е 
децата да бъдат провокирани да мислят за рицарите 
като пазители на доброто, като пазители на христи-
янските добродетели, да приемат взаимопомощта, 
доброто отношение към различните хора, доброто 
отношение към природата и всички живи същества 
като рицарско поведение. 

Към изпълнението на проекта се присъединиха 
Братята и Сестрите от Командерия „Св. Петка” – гр. 
Плевен. 

Командeрия 014 
„Св. Йоан Кръстител”

гр. София

командер
Мария Генова 
DCTJ
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Командeрия 015  
„Свети Архангел 

Михаил”
Историята на Командерията 

започва още през месец Май 
2003 година, когато са полу-

чени и официалните документи за 
учредяването й като първата Коман-
дерия в България, част от Велик При-
орат на Италия. Патрон на Команде-
рията е Великият Магистър на Италия 
- проф. Стелио Венцеслай. Първото 
име на Командерията е “Свети Геор-
ги“. За Командер е назначен Георги 
Зарков. Командерия „Свети Георги” 
става основна Командерия в Приора-
та  под менторството на Велик Прио-
рат Италия и е част от администрати-
вен център – Губерния Запад.

От 2006 до 2010 начело на Коман-
дерията е Командер Пламен Лазаров.

През месец Ноември 2010 година 
за Командер на Командерия „Свети 

Георги – Запад” е назначен Ангел 
Тянков и командерията е преимену-
вана в Командерия „Свети Архангел 
Михаил”. През месец Декември 2011 
година за Командер на Командерия 
„Свети Архангел Михаил” е назначен 
отново Пламен Лазаров. 

От месец Май 2012 година Коман-
дер на Командерия „Свети Архангел 
Михаил” е Светозар Стефанов.

Развитието на Командерията през 
изминалите години бързо набира 
скорост. Разработват се и се реализи-
рат редица социални проекти свър-
зани предимно с болни хора, детски 
домове, създаване на библиотека в 
гр. Пазарджик и други традиционни  
благотворителни дейности.

Рицари и Дами от Командерията 
се включиха в състава на официална-

та делегация, която посети Национал-
ния Конвент на Велик Приорат Хър-
ватска през 2012 година. През същата 
година Командерията се побратими 
с Командерия „Санта Мария ин Кар-
бонара“ от състава на Велик Приорат 
Италия. В началото на 2013 год. деле-
гация от Командерията присъства на 
Конвента на Велик Приорат Италия в 
гр. Витербо. В състава на Командери-
ята е и Посланикът на добра воля на 
Велик Приорат България към Велик 
Приорат Италия Сестра Вили Драги-
нова. Рицари от Командерията участ-
ват редовно в списването на списание 
„Тамплиер“.

От 2013 год. в Командерията за-
почна работа Кръжок „Езотерика“. В 
него с доклади по различни теми се 
включват Рицари, Дами и Постулан-
ти от състава на Командерията. 

гр. София

командер 
Светозар Стефанов 
KCTJ
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Командерията в гр.Пазарджик е 
създадена през 2008 г.  За пър-
ви  Командер е назначен Брат 

Ангел Тянков.  Началото на нашата 
командерия е поставено от Рицари и 
Дами от Пазарджик, София и Плов-
див, които избират  името „Архангел 
Метатрон”, част от Приорат България 
под менторството на Велик Приорат 
Италия. 

През 2010 г. Командерът е изви-
кан да оглави Софийската командерия 
„Св. Арх. Михаил” и постът Командер 
от месец декември 2010 г.  се заема от  
Великият Секретар на Велик Приорат 
България Сестра Хермина Георгиева 
DGOTJ. Командерията вече е съста-
вена предимно от Рицари и Дами от 
Пазарджик и региона. Взето е общо 
решение да се смени името и да се на-
рече „Св.Св. Константин и Елена” в 
чест на светците закрилници на града.

През 2013 г. с за Командер на Ко-
мандерията  „Св.Св. Константин и 
Елена” е назначена Сестра Диана Ге-
оргиева DCTJ.

Първото дарение което команде-
рията прави е още през 2009 – 2010 
г. когато с общи усилия е осъществен 
ремонт на църквата „Св. Арх.Михаил” 
в с. Главиница – Пазарджик и бе по-
ставена климатична инсталация.

През 2010 г. се поставя началото 
на детски конкурс за рисунки „Рица-
рят в мен”.  Този конкурс стана тра-
диция и вече трета година се радваме 
на голям интерес от страна на децата 
- художници. Компетентно жури, под 
председателството на един от най-
добрите скулптори в страната нашия 
Брат Спас Киричев, оценява работи-
те. Децата показаха, че рицарят във 
всяко от тях  носи ценности, от които 
сегашното ни общество има нужда. 

Най-добрите рисунки се награждават, 
а всички участници получават грамота 
за участие.

През  2012 г. съвместно с  Коман-
дерия „Св.Арх.Михаил” поехме ини-
циатива за събиране на книги, за да 
възстановим читалнята на „Младежки 
дом – Пазарджик”. През месец септем-
ври същата година, дарихме над 1300 
книги. Инициативата бе продължена, 
от българската общност в Брюксел, 
организирана от Сестра Симона Ге-
оргиева от Командерия „Цар Борис 
I”. Нашите сънародници дариха на 
21.12.2012 г. на „Младежки дом – Па-
зарджик” над 300 книги и речници на 
английски, немски, френски, испан-
ски, както и книги с научна насоче-
ност, списания и комикси за децата. 
Благородната инициатива се финали-
зира с откриване на новата читалня на 
26.05.2013 г.

Командeрия 016 
„Св. Св. Константин 

и Елена”
гр. Пазарджик

командер
Диана Георгиева DCTJ
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Командeрия 017  
„Св. Георгий“

гр. Москва

Командерия 017 „Св. Георгий – Москва” е създадена 
през м. май 2011г. За първи Командер е назначен 
Брат Георгий Дергачов. През 2012г. Командер на 

Командерията става Брат Александър Шаравин.

Командерията „Св. Георгий – Москва” е първата Ко-
мандерия, създадена от Велик Приорат България в Русия. 
В тази връзка тя започна изграждането на Тамплиерски 
храм в Москва, който бе завършен в началото на 2013г. 
Членове на Командерията от няколко години подпомагат 
активно манастира в Малоярославец (на около 200 км. от 
Москва), където са намерили приют около 200 изоставени 
момичета.

Командерия „Св. Георгий – Москва” поддържа тесни 
връзки с Московската Патриаршия.

командер
Александр Шаравин KCTJ
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Grand Priory
of Bulgaria

Knights & Dames
Commanderies

Preceptories

001 - “St. George” - Sofia
002 - “St. Ivan Rilski” - Sofia
003 - “St.Kniaz Boris I” - Sofia
004 - “St. Sofia” - Sofia
005 - “Serdika” - Sofia
006 - ”Tzar Kaloyan” - Varna

007 - “St. Nikolay” - Rouse
008 - “Ulpia” - Plovdiv
009 - “St. Ignatii Starozagorski” 
        - Stara Zagora
010 - “Odesos” - Varna
011 - “St. Ekaterina” - Sofia

012 - “St. Dimitar” - Bourgas
013 - ”St. Petka” - Pleven
014 - “St. Joan Krastitel” - Sofia
015 - “St. Michael” - Sofia
016 - “St. Konstantin & Elena” - Pazardzhik
017 - “St. George” - Moscow, Russia

017-1”St. Andrew” - Moscow, Russia
018 - “St. Niceta Remesianski” - Kurdzhali
019 - ”St. Andrew” - Razgrad
020 - “St. Nicholas” - Kiev, Ukraina
021 - “St. Lazer Bulgarian” - Gabrovo
022 - “St. Vissarion Smolyanski” - Smolyan

Vidin
Blagoevgrad
Kyustendil
Veliko Tarnovo
Silistra
Petrich
Minsk - Belorussia
Nairobi - Kenya

22

21

19
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Командeрия 017-1 
„Св. Апостол Андрей 

Първозванный”

командер
Игорь Галочкин KCTJ

Командерията е създадена през 
месец май 2012г. с Командер 
Игорь Галочкин. В нея влизат 

Рицари и Дами от гр. Москва и околно-
стите. Още със създаването си членове 
на Командерията започнаха строител-

ство и обзавеждане на собстен Там-
плиерски храм в центъра на гр. Москва, 
тържествено открит през юли 2013г. по 
време на посещението на Н. Пр. Румен 
Ралчев в Москва. Командерията оказва 
материална помощ на свещеника Иван 

Чернишов от евангелиско-лютеран-
ската църква в Москва. Подготовя се 
цикъл лекции и семинари за история-
та на Ордена на Рицарите Тамплиери, 
съвместно с лабораторията за развитие 
на човешката личност ИНБИ.

гр. Москва
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През 2010 г. в гр. Кърджали са 
приети първите Постуланти 
от областта в Командерия 

„Св. Игнатий Старозагорски” – гр. 
Стара Загора. През месец юни 2011 
г. е създадена Прецептория „Св. Ни-
кита Ремесиански” – гр. Кърджали в 
състава на Командерия „Св. Игнатий 
Старозагорски” – гр. Стара Загора.

С Указ № 33 от 3 ноември 2011 
г. на Великия Приор е създадена Ко-
мандерия „Св. Никита Ремесиански” 
в Кърджалийска област под № 018 с 

Командер Брат Петър Георгиев.

През последните 2 години Ко-
мандерията укрепва организационно 
и активно се включва в дейността на 
Велик Приорат България, като трай-
но се утвърждава в обществения жи-
вот на гр. Кърджали, включвайки се в 
редица благотворителни прояви.

Подпомага със средства, набрани 
от благотворителна дейност на Ко-
мандерията, възстановяването на мал-
кия физкултурен салон на първото 

училище в Източните Родопи „Отец 
Паисий” и изграждането на открита-
та фитнес площадка на училището. 
Провежда конкурс сред децата под 
надслов „Доброто в мен – рицарство-
то в мен” и награждава отличените 
ученици на събора „Традиции и бъ-
деще” през месец май 2012 г. в Кър-
джали.

Командерията в Кърджали про-
дължава да се развива със стремеж 
за достойно представяне във Велик 
Приорат България.

Командeрия 018  
„Св.Никита 

Ремесиански”
гр. Кърджали

командер
Петър Георгиев KCTJ





34     Тамплиер • август 2013 г.

Командерии на ВелиК Приорат България

Командeрия 019 
„Св. Андрей Първозвани”

гр. Разград

Командерия „Свети Андрей 
Първозвани” е създадена на 
4 ноември 2011г. в Разград с 

Командер Денчо Бояджиев.

За година и половина от своето съз-
даване Командерията реализира редица 
благотворителни и обществени меро-
приятия, насочени към различните со-
циални групи в община Разград. С да-
рения на членове на Командерията бе 
изградено художествено осветление на 
Войнишкия паметник и Мавзолея-ко-
стница в в центъра на гр. Разград. Под-
помогнато бе провеждането на Първия 
международен фолклорен фестивал 
„Световни фолклорни звезди”, насо-
чен към изява на подрастващи талант-
ливи деца от Разград и региона. 

На 5 ноември 2012г. бе направено 
дарение на медицинска апаратура на 
стойност 20 000 евро на МБАЛ „Св. 
Иван Рилски” в Разград от Велик 
Приорат България, което бе връче-

но тържествено на ръководството на 
болницата.

По инициатива на Командера 
Денчо Бояджиев и с активното учас-
тие на братята Йордан Тачев, Влади-
мир Бонев и Стефан Томов бе изгра-
ден параклис в Дома за стари хора, а 
петте етажа на дома бяха изцяло ре-
монтирани. С техни лични средства 
беше закупена мека мебел за четири 
от етажите на дома. С 40 рисунки на 
възпитаници на Центъра за работа с 
деца и СОУ „Хр. Ботев” бе подредена 
благотворителна изложба, като твор-
бите бяха дарени на старите хора от 
дома. Освещаването на параклиса бе 
част от Коледния празник под наслов 
„Чудесата на щедрите сърца”. Обща-
та стойност на дарените средства над-
виши 10 000 лв. 

Със съдействието на брат Йордан 
Тачев Домът за стари хора получи 
дарение от австрийската община Ран-

квайл, включващо специализирани 
медицински легла, вана за процедури 
и друга апаратура и мебели на стой-
ност над 80 000 лв. До края на м. юни 
се очаква да пристигне и второ по-
добно дарение.

С тържествен водосвет и ритуален 
събор на 26 април 2013г. Командери-
ята откри своя собствена база. Ком-
плексът „Св. Андрей Първозвани” 
има изградена зала за ритуали, парак-
лис и винарна за свободни срещи и 
мероприятия.

През м. май 2013г., с активното 
участие на братя и сестри от Коман-
дерията, бяха изградени 10 кътове за 
отдих в местността „Пчелина” и бе 
обновена камбанарията на църквата 
„Св. Атанасий” в с. Пороище.

За краткия период от своето съз-
даване Командерия „Св. Андрей Пър-
возвани” намери своето обществено 
призвание в живота на гр. Разград.

командер
Денчо Бояджиев KCTJ 
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Командерии на ВелиК Приорат България

Командeрия 020  
„Св. Николай - Киев “

гр. Киев

Командерия 020 „Св. Николай - Киев” е създадена през месец май 
2012г.. Това е първата Командерия на Велик Приорат България в 
Украйна. За пръв Командер е назначен Брат Николай Сергиен-

ко. Командерията развива активна дейност, както за организационното 
си укрепване, така и за изучаване на историята на Тамплиерството. Ко-
мандерия „Св. Николай – Киев” изгражда в момента собствен Тамплиер-
ски храм, който се очаква да бъде завършен до края на 2013г.

командер
Николай Сергиенко KCTJ
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Командерии на ВелиК Приорат България

Командeрия 021 
„Св. Лазар Български”

гр. Габрово

командер
Богомил Петков KCTJ

През 2010г. на територията на 
Габровска област започва 
да работи Командерия „Св. 

Иван Рилски” гр. София. През есента 
на същата година са приети първите 
Постуланти.

Още с обявяването на Прецепто-
рия „Св. Лазар Български” започва 
развитието на дарителска и просве-
тителска дейност. По време на първи 
изнесен събор  в гр. Габрово е орга-
низирана изложба на тамплиерска 
тематика с дейното участие на Брат 
Валентин Атанасов. Организирана е 
среща беседа с Брат проф. Николай 
Овчаров и учениците от Национал-
ната Априловска Гимназия.

На 15.05.2012г. е учредена Коман-
дерия „Св. Лазар Български” с Ко-
мандер Брат Богомил Петков.

Направени са дарения на книги 
издадени от Велик Приорат България 
на Община Севлиево, Исторически 

музей гр. Севлиево, Читалище „Апри-
лов Палаузов” гр. Габрово, Община 
гр. Дряново, Детски вокален хор при 
СОУ „В. Левски” гр. Севлиево. Ко-
мандерията е дарила с абонамент  за 
сп. „Тамплиер” Градска библиотека 
гр. Севлиево, библиотеката при Чита-
лище „Априлов Палаузов” гр. Габро-
во, Градска библиотека гр. Трявна.

През годините бяха дарени кур-
бани за здраве в гр.Габрово и с. Де-
бел дял - родното място на Св.Лазар 
Български. Амбициозната задача, ко-
ято си поставиха Рицарите и Дамите 
от Командерията от самото начало е 
активно подпомагане строителството 
на храм Св. Лазар Български - Дебел-
дялски и завършването му по случай 
240 години от раждането на светеца 
през пролетта на 2014 година. До 
този момент с тамплиерска помощ 
са събрани и дарени парични сред-
ства и материали на обща стойност 
18 071лв.

Средновековната крепост „Хота-
лич” събра за  първи събор Команде-
рията. Рицарите Тамплиери популя-
ризираха чрез медиите на национално 
и регионално ниво уникалната кре-
пост, която е малко позната у нас. В 
бъдеще ще подпомагат проучването 
и реставрирането на града-крепост. 
Съвместно с „Ротари клуб” - Севли-
ево участваха в дарение за изработка 
на макет за крепостта Хоталич, който 
е монтиран на тревната площ пред 
Община Севлиево.

Командерията работи на цялата 
територия на Габровска област като 
са проведени до сега събори в гр. 
Габрово, гр. Севлиево, гр. Дряново. 
Предстои да се проведе събор в гр. 
Трявна.

Членовете на Командерия „Св. 
Лазар Български” вземат дейно учас-
тие във всички мероприятия на Велик 
Приорат България.
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Командерии на ВелиК Приорат България

Командeрия 022  
„Св. Висарион Смолянски“

гр. Смолян

Командерия 022 „Св. Висарион Смолянски” е създадена през м. ноември 
2012г., като Командерия – Ментор за създаването й е Командерия „Ул-
пия” За пръв Командер е назначен Брат Таню Стайковски. Команде-

рията развива разнообразна благотворителна дейност, основно насочена към 
децата. Много добро е взаимодействието с другите сродни организации в гр. 
Смолян и областта – провеждат се съвместни благотворителни акции с „Ла-
йънс”, „Ротъри”, масонски ложи.

командер
Таню Стайковски KCTJ 



38     Тамплиер • август 2013 г.

Велик Приор 
РУМЕН РАЛЧЕВ 
GCTJ 

Оперативната дейност на Велик Приорат България се извършва от 
Великите Офицери, които са членове на Великия Съвет, но имат 
съвещателен глас.

По-долу накратко са представени Н. Пр. Румен Ралчев – Велик 
Приор и Великите Офицери на Велик Приорат България и техните 
длъжности.

Велики Офицери 
на Велик Приорат Българияна Велик Приорат България
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Велик Офицер 
Юрист  

ПАНЧО РАДЕВ 
KCTJ

Велик Канцлер 

АСЕН ЯНЕВ 
GOTJ 

Велик Секретар 

ХЕРМИНА ГЕОРГИЕВА 
GDOTJ 

Велик Офицер 
на Протокола 

ВИТАН ИВАНОВ 
KCTJ

Велик Пазител 
П. К. KCTJ

Велик Одитор  
Г. Ц. KCTJ

Велик Благотворител  
И. И. KCTJ

Велик Ковчежник  
И. И. KCTJ 

Велик Арбитър 
ДАНЧО ДЖИКОВ
GOTJ 
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Велик Офицер, отговарящ за 
разширяване на ВП България

ЕДВАРД КИРКОРОВ
KCTJ

Велик Офицер за връзка на 
ВП България с духовното 
седалище на Ордена 

МАРИЯ СТЕФАНОВА 
DCTJ

Велик Архивист 

ЗЛАТИ ЖЕЛЕВ 
KCTJ

Велик Офицер Директор  
на Института по история 
на Средновековието 

НИКОЛАЙ  
ОВЧАРОВ  
KCTJ

Велик Офицер, Председател 
на Академията за наука, 
изкуство и култура, 
отговарящ за младежките 
програми на ВП България

ЯНКА ТАКЕВА 
DCTJ

Велик Офицер, отговарящ 
за връзките с основните 
религиозни общности в 
България

ЮЛИЯ НИКОЛОВА 
DCTJ

Велик Офицер, отговарящ 
за Европейски програми и 
проекти

ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ 
KCTJ

Велик Церемониалмайстор
НИКОЛАЙ БИНЕВ 
KCTJ
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В съответствие с основните цели на Ордена, основан на древното христи-
янско братство, Велик Приорат България извършва и насърчава благот-
ворителна и хуманитарна дейност, изследва историята на християнско-

то рицарство, насърчава духовното и морално укрепване на хората, поддържа 
контакти и развива сътрудничество със сродни ордени и организации; осигурява 
възможност за практикуване на християнски икуменизъм; основава и поддържа 
библиотеки и музеи и колекционира произведения на изкуството и предмети в 
исторически интерес за Ордена.

Дейности 
на Велик Приорат България

Благотворителната дейност на Ве-
лик Приорат България се извършва 
както от отделните Командерии, така 
и на национално ниво. Една от първи-
те благотворителни инициативи след 
обявяване на Велик Приорат България 
за пълноправен член на Ордена бе ор-
ганизацията на социална кухня за нуж-
даещи се. В градината на църквата „Св. 
Седмочисленици”, гр. София в тече-
ние на повече от 1 година (2008-2009) 
се даваше безплатен обяд на повече от 
300 нуждаещи се. Инициативата бе с 

подкрепа на Столична община, която 
чрез районните кметства насочи соци-
ално слаби и инвалиди към кухнята. 
В организацията се включиха всички 
Командерии от гр. София. Велик При-
орат България бе първата организация, 
което през 2009 г. даде публичност на 
дома на Отец Йоан в гр. Нови хан. 
Бяха популяризирани усилията му да 
даде подслон и издържа повече от 130 
социално слаби деца и техните майки. 
Бяха изплатени всички сметки за ток и 
се купиха повече от 2000 куб.м. дърва 

за обезпечаване на дома за 2009-2010г. 
През 2011г. с помощта на Велик Прио-
рат България братския Велик Приорат 
Германия дари на дома на отец Йоан 
пълно оборудване за зъболекарски 
кабинет на стойност повече от 30 000 
евро. През 2012г. отново с помощта на 
Велик Приорат Германия бяха дарени 
болнично оборудване и апаратура на 
общинските болници в гр. Стара Заго-
ра и гр. Разград, както и в Дом за хора с 
увреждания в гр. Стара Загора на стой-
ност почти 100 000 евро.

Някои от благотвотворитените ни инициативи

Дарение на дома на Отец Йоан в гр. Нови Хан

В
то рицарство, насърчава духовното и морално укрепване на хората, поддържа 

на Велик Приорат България
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Велик Приорат България непрекъснато подпомагала 
църкви и манастири. По инициатива и с участието на Ко-
мандерия „Св. Георги” – гр. София, през 2008г. бе завър-
шена пълната реставрация на църквата на Гложенския 
манастир, подпомогнати са общо 9 църкви и 2 манастира 
в страната, многобройни старчески домове и домове за 
изоставени деца.

В изпълнение на една от основните цели на Ордена – 
познанието и поощряването му Велик Приорат България 

е дарил повече от 35 000 книги през последните някол-
ко години в цялата страна. Дарени са училища, читали-
ща, библиотеки. Значителна част от дарените книги са 
детски, насочени към деца в неравностойно материално 
положение. През пролетта на 2013 г. бе създадена и Ака-
демия за наука, изкуство и култура към Велик Приорат 
България, с председател Сестра Янка Такева, както и пър-
вото читалище, с членове – Братя, Сестри, Постуланти 
и симпатизанти на Велик Приорат България – „Замък 
2013”, гр. София. ►

Социална кухня за нуждаещи се, гр. София, 2008-2009 г.

Църквата в Гложенски манастир „Свети Георги Победоносец“ 

дейности
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Дарение на медицинско оборудване на МБАЛ Св. Иван Рилски 
- гр. Разград, 2012г.

Дарение на икона на Св. Иван Рилски за Параклиса на Св. 
Иван Рилски в Антарктида, март 2012г.

Дарение на оборудване в Дом за хора с увреждания, 
в гр. Стара Загора, 2012г.

През 2009 г. в Командерия „Цар Калоян” с Командер 
Брат Павлин Павлов се зароди идеята за работа с деца от 
5-ти до 7-ми клас. Започна се работа в 2 варненски учили-
ща, като в извънкласни занимания Братя и Сестри от Ко-
мандерията и запознаваха с рицарските и християнските 
добродетели, с православието. Бяха организирани летни 
лагери с благотворителна цел, като децата се обучаваха 
в оцеляване, средновековни занаяти – в изградената от 
Командерии „Цар Калоян” и „Одесос” средновековна 
ковачница в музейния комплекс „Владислав Варненчик” 

Идеята бе подета и от други Командерии в състава на Ве-
лик Приорат България, бе взето и официално съгласие 
на МОМН за такива извънучилищна форма на заетост на 
учениците. Най-успешните други Клубове „Млад Рицар” 
са клубът в училището в гара Бов, създаден от Команде-
рия „Иван Рилски” и този в 20-то ОУ в гр. София, където 
се организират и безплатни за децата посещения на теа-
трални постановки и концерти. 

Велик Приорат България насочва значителни усилия и 

Дарение детски енциклопедии на директори на училища, 
гр. София, 2008 г.

дейности
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дейности

Първа Балканска среща, Кавала, Гърция, октомвти 2010 г. 

средства за проучване и разпростра-
няване на нови, непознати истори-
чески факти за Средновековието 
на Балканския полуостров. Първи-
ят значим проект в тази насока бяха 
археологическите разкопки край с. 
Нисово, Русенско през 2008-2009г. 
Под ръководството на проф. Нико-
лай Овчаров бяха отрити множество 
неизвестни факти за бита и обичаи-
те  на населението в тази област през 
XV – XVII век (исторически период, 
за който имаме най-малко сведения). 
Беше издадена и книга с откритите 

исторически находки и факти. 

Велик Приорат България стана и ини-
циатор на Балканската среща на Ве-
ликите Приорати на България, Сър-
бия, Гърция, Италия и Румъния. Вече 
са проведени 2 такива срещи, като 
на последната – през м. май 2012г. се 
състоя и Международна научна кон-
ференция на изтъкнати археолози 
и историци в гр. Пловдив. На тази 
конференция бе изнесена обширна 
информация за проектите, които се 
изпълняват, както и възможности за 

развиване на културно-исторически 
туризъм. Вече се търсят възможности 
за изпълнение на международни 
проекти в тази област – с участието 
на братски Велики Приорати. Зна-
менателна е и научната конферен-
ция, проведена през април 2011г. 
във Велико Търново, на която също 
се изнесена информация за значими 
археологически находки. През 2011г. 
бе учреден и Институт по история 
на Средновековието, с ръководител 
проф. Николай Овчаров, в рамките 
на Велик Приорат България:

Дарение на медицинско оборудване в общинската болница  
в гр. Стара Загора, 2012г.

Откриване обновена тамплиерска чешма, ноември 2011 г.
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Клуб Млад Рицар, Варна 2009 г. 

Клуб Млад Рицар, гр. София, 2012 г.

Клуб Млад Рицар, Гара Бов, 2010 г.

дейности
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дейности

Среща с Митрополит Дометиан, януари 2009г.

Среща с Главния Мюфтия на Република България, 
октомври 2012г.

Среща в Български червен кръст, съвместна инициатива на обществени орга-
низации в помощ на пострадалите от земестресението в Хаити, януари 2010 г.

Велик Приорат България поддържа 
постоянни контакти със сродни орга-
низации, сред целите на които са об-
ществена и благотворителна дейност 
– Ротари клуб, Лайънс клуб, Зонта, 
различни масонски организации. Съз-
дадени са близки работни връзки и с 
БЧК. През 2010г., веднага след земе-
тресението в Хаити, Велик Приорат 
България стана инициатор за органи-
зиране на съвместна група за събира-
не на парична помощ за пострадалите 
от земетресението. Отзоваха се пове-
че от 20 организации, представители 
на които се събраха в сградата на БЧК 

в присъствието на Митрополит Доме-
тиан и с благословията на Патриарх 
Максим. В рамките на по-малко от 
седмица бяха събрани повече от 100 
000 евро, които чрез БЧК бяха дарени 
на пострадалите в Хаити. Велик При-
орат България регулярно организира 
и провежда изложба, представяне на 
книги и автори, срещи с посланици в 
България, обществени дейци, водещи 
представители на различните вероиз-
поведания в България.

През 2008г. бе учредена Годиш-
ната награда на Велик Приорат 
България, която се дава на изявени 

обществени дейци, съпричастни на 
идеите на нашия Орден. Велик При-
орат България също така номинира и 
обществени организации за годиш-
ните награди на ООН,като част от 
OSMTH, асоциирана организация 
към ООН. Годишната награда и но-
минациите се обявяват официално 
на ежегодния Коледен „Бал на Рица-
рите”, където се канят представители 
на обществени организаци и общест-
веници. Коледните балове на Велик 
Приорат България се превърнаха в 
едно от значимите светски събитие за 
сезона.

Съвместни инициативи
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Бал на Рицарите
2008 г.

2009 г.

Отец Йоан от дома в гр. Нови Хан получи годишна-
та награда на Велик Приорат България за 2009г.

Христо Григоров председател на БЧК получи сер-
тификата за номинация на БЧК от Велик Приорат 
Българи за годишните награди на ООН за 2009г.
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2010 г.

Сергей Игнатов министър на образова-
нието е удостоен със златен медал за 
принос към Велик Приорат България

проф. Валери Стефанов получава награда от Велик Приорат България за принос

Организация номинирана от Велик Приорат 
България за годишните награди на ООН - 
за 2010г. Фондация За нашите деца

Йорданка Фандъкова кмет на гр. София - носител 
на годишната награда на Велик Приорат България 

за 2010г.

Г-н Петьо Блъсков, главен редактор на в-к 
Република, получава специалното отличие 
на Велик Приорат България за “ Най-добър 
медиен партньор”.



2011 г.

Живко Тодоров - кмет на гр. Стара Загора, носител на годиш-
ната награда на Велик Приорат България за 2011г.

г-жа Славка Бозукова, главен редактор на в-к Стандарт получа-
ва специалното отличие на Велик Приорат България за “Най-
добър медиен партньор”.
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2012 г.

Божидар Димитров Директор на НИМ 
носител на годишната награда на Ве-

лик Приорат България за 2012г.

Янка Такева Председател на СБУ получава сертификата за номинация на 
СБУ от Велик Приорат България за наградите на ООН за 2012г.





орденът

Ежегодно Велик Приорат България провежда 2 
Конвента – Пролетен и Есенен. По традиция Про-
летния Конвент е изнесен – провежда се извън гр. 

София през м. май в град, където има Командерия (дома-
кин) на Велик Приорат България, както и подходящи ус-
ловия. На Пролетните Конвенти се раздават и наградите 
на Велик Приорат България за добра работа през предход-
ната година на Рицар, Дама и Награда за Командерия на 
годината. Есенния Конвентна Велик Приорат България се 
провежда през м. ноември в гр. София, като домакини са 
Командерии от гр. София. На Есенните Конвенти винаги 

присъстват голям брой делегации на други Велики Прио-
рати на OSMTH, водени от Велики Приори. Присъствали 
са и повечето Велики Магистрални Офицери на Ордена, 
както и Великия Командер – Боб Дисни през 2011г. През 
2012г. Велик Приорат България подари на всички Вели-
ки Приорати на Ордена филм за Конвента п рез ноември 
2011г. По признание на всички Велики Приори нашият 
ритуал и организация могат да послужат за примерно по-
магало. На нашите Конвенти присъстват и многобройни 
гости – приятели и симпатизантина Велик Приорат Бъл-
гария.

Конвенти 
на Велик Приорат България
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орденът
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Гости на Велик 
Приорат България
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5 години ВелиК Приорат България
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5 години ВелиК Приорат България

Конвент Велик Приорат НАТО 
август 2009 г.

През м. август 2010 г. Велик Приорат България стана дома-
кин на годишния Конвент на НАТО, проведен в гр. София – 
признание за отличната организация, предоставена от нас.
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От няколко години Велик Приорат 
България набира средства за изгражда-
не на Дом на Тамплиера в гр. София. 
В съответствие с решението, взето на 
Великия Съвет на Велик Приорат Бъл-
гария през м. октомври 2008г. е създа-
дена „Корпорация Тамплиер” АД, 
в която се набират средства за Дома. 

Много Братя, Сестри, Постуланти и 
симпатизанти са закупили вече акции. 
Много Командерии във Велик Прио-
рат България също са дарили средства. 
Необходимо е активното продължава-
не на тази кампания с оглед в близки-
те 2-3 години да можем да постигнем 
тази цел. Межувременно през 2011г. в 

Клуб 2008 бе създаден Молитвен дом 
на Тамплиера, в който има параклис, 
осветен в съответствие с правилата на 
православната църква. В него се из-
вършват Събори на Командерии, за-
седания на Великия Съвет, формални 
срещи. Там се помещава библиотеката 
на Велик Приорат България.

Молитвен дом
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По инициатива на Команде-
рия „Св. Игнатий Старо-
загорски” през октомври 

2008г., на празника на гр. Стара Заго-
ра в града се състоя първия Духовен 
Събор. Основните теми тяха икуме-
низъм и история на тамплиерството. 
По покана на Велик Приорат Бъл-
гария в мероприятието се включи-
ха почти всички Командерии. Бяха 

изнесени повече от 10 доклада, част 
от които със значима познавателна 
стойност. 

Удовлетворението от срещите и 
получените познания бе толкова ви-
соко, че се взе решение Духовни Съ-
бори да се провеждат в гр. Стара За-
гора ежегодно, като мероприятие на 
Велик Приорат България с домакин 

– Командерия „Св. Игнатий Старо-
загорски”. Поради големия интерес и 
многобройните предложения се съз-
даде специален регламент за изнася-
ните доклади по предварително зада-
дени теми. Неизменно присъстващи 
са темите за българи-светци, в голята 
си част непознати за широката бъл-
гарска общественост, за икуменизма, 
църквата и християнската вяра. ►

Духовни  
Събори

5 години ВелиК Приорат България
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След участието на Велик Приорат България в инициа-
тивата за канонизиране на баташките мъченици на Духов-
ния Събор през м. октомври 2011г. бе приета Декларация 
с призив за канонизирането на около 14 000 християни, 
зверски избити при повторното влизане на Сюлейман 
паша през юли 1877г. в гр. Стара Загора. Декларацията ни 
бе единодушно подкрепена през м. март 2012г. с реше-
ние на Общинския съвет на гр. Стара Загора. През м. май 
2013г. Велик Приорат България обяви национална под-
писка за канонизиране на строзагорските мъченици. Вече 
са събрани хиляди подписи, като окончателните резулта-
ти ще бъдат обявени на Духовния Събор на 5 октомври 
2013г. в гр. Стара Загора и подписката ще бъде връчена по 
надлежния ред на Св. Синод на БПЦ.

Духовните Събори се превърнаха 
в едно уникално събитие, допринася-
що за духовното и морално издигане, 
както на членовете на нашия Орден, 
така и на нашите симпатизанти. От 
няколко години в научната част на 
Събора се включват и гостуващи лек-
тори. Част от докладите вече са отпе-
чатани в сп. „Тамплиер”.

5 години ВелиК Приорат България
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Издателската ни дейност за-
почва още в далечната 2003г., 
когато първият Тамплиер в 

България организира издаването на 
кратка история на тамплиерството; 
устав и правилник на OSMTH.

В съответствие с идеалите на древ-
ния Орден и основния стремеж към 
познание на Рицарите – Тамплиери 
Велик Приорат България развива зна-

чителна издателска дейност. Досега 
са издадени 25 книги, като всички те 
са с цел дарение. Част от тези книги 
отдавна са изчерпани и са колекцио-
нерска рядкост. Голямата част от из-
данията са първи за България.

От 2010г. Велик Приорат Бълга-
рия започна и издаването на сп. Там-
плиер”. Списанието излиза на всеки 3 
месеца, като в него се дава текуща ин-

формация за събитията във Великия 
Приорат, за живота на Командериите, 
информация за Ордена, исторически, 
езотерични и други материали., пъте-
писи, есета, картини на наши худож-
ници. Списанието е предназначено 
за нашите членове, но то се разпрос-
транява безплатно и в държавната и 
общинска администрация в цялата 
страна.

Издателска дейност 
на Велик Приорат България
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Марки и монети, издадени от  
Велик Приорат България




