
Заявление за регистрация на герб на юридическо лице  

в Гербовия регистър на БХВО 

 

 

Долуподписаният,..............................................................................., 

законен представител на .................................................................... 

...............................................................................................................,  

със седалище ......................................................................................., 

регистриран/о/а  на ....................................... от ................................, 

БУЛСТАТ ........................................................................................... 

 

 

Бих желал гербът на ...........................................................................: 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................

................................................................................................................., 

 

блазониран от ........................................................................................, 

.................................................................................................................. 

 

 

приложен в художествено изпълнение , нарисувано от 

................................................................................................................., 

 

получен при следните обстоятелства:  

 даден на ........................... от ............................................................ 

................................................................................................................ 

[ приложено е копие от писмото, удостоверението, указа и пр. 

официален документ] 

 

 самовъзприет на ....................... 

 

 

и изразяващ 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................

................................................................................................................., 

 

[ приложени са документи, подкрепящи използването на 

рангови и отличителни знаци, като корони, скиптри, отличия] 

 

да бъде вписан в Гербовия регистър на БХВО! 

 

 

   

 

2/2010 

   
    

Попълват се трите имена на 

представляващия юридическото 
лице, както и исканиите данни за 

юридическото лице. 

 
 

 
 

 

Изписва се името на юридическото 
лице. 

Изписва се блазонът. Ако 

заявителят не знае оригиналния 
блазон, в тази секция той изписва 

“ДА СЕ ДОБАВИ ОТ ГЕРБОВАТА 

КОЛЕГИЯ”. В този случай блазонът 

се определя в края на формуляра от 

първия експерт. 

 
 

 

 
 

 

 
Посочва се името на хералда, 

направил герба и хералдическата 

институция или сдружение, ако е 
свързан с такава. 

 

 
Посочва се името на художника. 

Ако се прилага изображение, взето 

от какъвто и да е извор, се посочва 
конкретният извор. 

 

Посочва се датата, на която е даден 
и хералдическата власт, дала герба. 

Хералдическите сдружения не са 

хералдически власти! 

Полето  се маркира с Х за вярно. 

 
Ако гербът не е даден от 

хералдическа власт, той е 

самовъзприет. Посочва се дата 
(времето). 

 

 
 

Описва се значението 

(символизмът) на герба:  
гербова фигура; допълнителни 

елементи като щитодържачи и 

гребен, девиз и специални отличия, 
включени в герба. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Гербът е регистриран предходно в:  

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

под номер ...................  

 

[ приложено е копие от писмото, удостоверението, дипломата 

или друг документ на регистрацията] 

 

 

Прилагам следните документи: 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

 

Готов съм да предоставя и други документи, изискуеми за 

подкрепа на това заявление! 

 

 

Декларирам: 

1.че гербът е създаден специално за юридическото лице, което 

представлявам, и не ми е известно този герб да е притежание на 

друг гербовладелец.  

2. че съм уредил правата за ползване и възпроизвеждане с 

авторите на герба и, че използването на предоставеното от мен 

изображение за регистъра на БХВО не нарушава тези права при 

публикуване на регистъра. 

3. че, ако се окаже, че същият герб е бил притежание на друг 

гербовладелец, без юридическото лице, което представлявам, да 

има права върху него,, или, че вече е притежание на друг 

гербовладелец, ще преустановя понататъшната му употреба и 

съм наясно, че гербът ще бъде заличен от гербовия регистър на 

БХВО. 

4. че на български език девизът на герба означава: 

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

Дата: ..........................  Заявител: ................................ 

Място:........................ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Посочва се гербовият регистър  и 

хералдическата институция, която 

го води, и номерът, под който е 

записан. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Прави се списък на приложените 
документи, като се започне от 

предвидените в заявлението в 

квадратните скоби [ ] при маркиране 

на  и се добавят други 

свидетелства по преценка на 

заявителя. Ако предвиденото поле 

не е достатъчно, списъкът с 

приложенията може да бъде на 
отделен опис, прикрепен към 

формуляра, като в това поле се 

посочи “ПО ОПИС”. 
 

 

 
 

 

 
С първата точка заявителят 

декларира, че не си е присвоил чужд 

герб, или недобросъвестно е 
продължил да използва герба, след 

като е разбрал, че е чужд. 

С втората точка заявителят 
декларира, че е уредил авторските 

права на конкретното изображение 

на герба и снема отговорността от 
БХВО, ако се окаже противното. 

С тратата точка заявителят поема 

отговорността за нелегитимно 
използване на герба и приема, че 

регистрацията на герба може да 
бъде анулирана.  

 

С четвъртата точка заявителят 
поема отговорността за точния 

превод на девиза, в случай, че се 

използва девиз на чужд език, и 
изписва значението му на 

български. 

 
 

 

 
 

 

 
Попълва се датата и мястото на 

съставяне на настоящия документ и 

заявителят се подписва 
собственоръчно. 

 
 
 
 
 



 

Временен регистрационен 

№................./........................................ 

Име и подпис на приелия формуляра: 

 

Експерт:  Оценка Подпис 

 

1.  

 

ДА 

 

НЕ 

 

 

2.  

 

ДА 

 

НЕ 

 

Арбитър:   

№ в регистъра:  

Служебно съставен блазон: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Попълва се от Гербовата колегия! 

 


