
 

ГЕРБОВ РЕГИСТЪР 

НА 

БЪЛГАРСКОТО ХЕРАЛДИЧЕСКО И ВЕКСИЛОЛОЖКО ОБЩЕСТВО 

 

СТАТУТ 

 

Този Статут, утвърден от Управителния съвет на БХВО на 18.04.2010 г., урежда 

регистрирането на гербове в Гербовия регистър на БХВО (по-нататък – ГР) от 

1.05.2010 г. С него се отменя Статутът, действащ от 1.11.2006 до 31.12.2007 г.  

 

Преамбюл 

 

Като се основава на идеите за лична свобода, правото на избор, правото на 

различие и самоличност и свободното им изразяване, БХВО създава собствен 

Гербов регистър в съответствие с принципите на хералдиката. Регистрирането на 

герб в ГР означава, че съобразно експертно мнение гербът отговаря на 

хералдическите изисквания. В този смисъл ГР има изключително представителен и 

информативен характер, без други юридически последици. ГР не урежда и не 

претендира да урежда материя от областта на авторското право и сродните му 

права. ГР  се простира само върху хералдическата територия на БХВО. Като 

частно независимо сдружение с идеална цел, БХВО не е и не претендира да бъде 

хералдическа власт, следователно БХВО не дава гербове по смисъла на 

хералдическото право, а регистрацията на герб не може да се тълкува като даване 

на герб. За извор на хералдическа власт и извор на почестите БХВО приема 

българския народ чрез Народното събрание и избрания по волята на народа 



президент на Република България, властта на Царя на българите и Църквата по 

силата на традицията.  

Понятия 

Понятията в настоящия Статут извън техния контекст другаде обозначават:   

«архивариус» означава архивариус по смисъла, определен в глава ІІ (8); 

«блазон» означава точно описание на герб чрез използване на възприети хералдически термини, ред 

и логика; 

«вписване в регистъра» (регистриране, регистрация) означава вписване в ГР по смисъла, определен 

в глава V; 

«герб» означава всеки обект, който е символна представа в съответствие с хералдическите 

принципи и правила чрез цветове и фигури върху щит, съпроводен или не от корона, шлем, 

нашлемник, бурлет, наметка, щитодръжци, мантия, отличия, девиз или други елементи;  

«гербова колегия» означава гербова колегия по смисъла, определен в глава ІІ; 

«гербовладелец» е физическо или юридическо лице, което притежава герб;  

«гербовник» означава сборник с гербове; 

«гербово дело» означава гербово дело по смисъла, определен в глава ІV (19); 

«гербово знаме» (щандарт) означава изображението на фигурите от герба върху плат; 

«гербов регистър» означава гербов регистър (ГР) по смисъла, определен в настоящия статут; 

«главен експерт» означава главен експерт по смисъла, определен в глава ІІ (7); 

«главен художник» означава главен художник по смисъла, определен в глава ІІ (9);  

«даване на герб» означава даването на герб от страна на хералдическа власт; 

«добро име» (bene audire) означава, че лицето притежава духовни и морални устои за честност, 

може да откроява истина от лъжа, и в поведението си се води от разум, морал и етика;  

«експерт» означава експерт по смисъла, определен в глава ІІ (6; 10), а «експертен» - 

съответстващото значение; 

«емблазон» означава рисунката на герба; 

«заличаване на герб» означава заличаване на герб, по смисъла определен в глава VІІ; 

«заявител» означава лице, което е подало заявление за регистриране на герб; 



«заявление за регистриране на герб» означава заявление за регистриране на герб, определено в глава 

ІV (15-16) и чрез Приложенията; 

«знак за младшинство» означава хералдическа фигура, която се добавя върху герб и чрез която 

новосъставеният герб се отличава от своя първообраз и изразява връзката си с него; 

«извор на почестите» означава субектът, който осъществява върховна власт; 

«институционални гербове» означава институционални гербове по смисъла, определен в глава ІІІ 

(13б); 

«корпоративни гербове» означава корпоративни гербове по смисъла, определен в глава ІІІ (13в); 

«легитимност на герба» означава легитимност на герба по смисъла определен в глава V (19б) 

«лични и фамилни гербове» означава лични и фамилни гербове по смисъла, определен в глава ІІІ 

(13е); 

«огласяване на герб» означава огласяване на герб по смисъла, определен в глава VІ; 

«самовъзприет герб» означава, че гербът не е даден от хералдическа власт; 

«свидетелство» означава свидетелство по смисъла, определен в глава VІ (25); 

«секции на гербовия регистър» означава секции на гербовия регистър по смисъла, определен в глава 

ІІІ; 

«териториални гербове» означава териториални гербове по смисъла, определен в глава ІІІ (13а); 

«узурпация на герб» означава присвояването на чужд герб; 

«хералд» означава съставител на герб; 

«хералдика» означава науката за гербовете, а «хералдически» - съответстващото значение; 

«хералдическа власт» означава институцията, на която изворът на почестите е предоставил права и 

задължения относно даването и използването на гербовете; 

«хералдическа територия на БХВО» означава хералдическа територия по смисъла, определен в 

глава І (1-3) и замества «хералдическа юрисдикция» в неговия традиционен смисъл;  

«хералдически знак» (бедж) означава всеки обект, който е символна представа в духа на 

хералдиката чрез цветове и фигури, но не върху щит;   

«църковни йерейски гербове» означава църковни йерейски гербове по смисъла, определен в глава 

ІІІ (13д);  

«църковни епархиални гербове» означава църковни епархиални гербове по смисъла, определен в 

глава ІІІ (13г); 



Основни положения 

І. Хералдическа територия на БХВО 

1. Под “хералдическата територия на БХВО” се разбира множеството от 

потенциални гербовладелци, чиито гербове могат да бъдат обект на експертната 

дейност на БХВО; 

2. Хералдическа територия на БХВО се простира върху българските 

административни единици, и намиращите се в тях или свързани с тях институции, 

юридически и физически лица по смисъла на законодателството на България (вж. 

Секции на ГР по-долу); 

3. Хералдическата територия на БХВО може да се простира и върху не-български 

граждани, които могат да докажат произход от България след конституирането на 

съвременната българска държава (1878 г.) в рамките на които и да са нейни 

граници, определени с международни договори. 

 а) не-българските граждани, които са приети за почетни членове на БХВО, 

влизат и в хералдическата територия на БХВО. 

 

ІІ. Гербова колегия на БХВО 

4. За водене на ГР отговаря специална Гербова колегия; 

5. Управителният съвет на БХВО определя членовете на Гербовата колегия и 

прекратява правомощията им; 

6. Гербовата колегия се състои от експерти, доказали хералдическите си 

компетенции, и поне един художник; 

7. Членовете на Гербовата колегия избират помежду си главен експерт, чиито 

задължения са: 

а) да води кореспонденцията със заявителя;  

б) да определя по двама от членовете на Колегията за експерти по всяко 

постъпило искане за регистрация,  



в) да определи арбитър или сам да арбитрира, в случай че експертните 

мнения са противоположни; 

8. Членовете на Гербовата колегия избират помежду си архивариус, който отговаря 

за съхраняването на всички гербови дела, както и на цялата документация на 

Гербовата колегия; 

9. Главният художник на Гербовата колегия е и пазител на книжното тяло на ГР от 

името на председателя на БХВО. При предаване на властта в БХВО, старият 

председател предава на новоизбрания и ГР; 

10. Работата на Гербовата колегия се изразява в: приемане и разглеждане на 

заявленията за регистрация на герб; експертна оценка; вписване на герба в ГР; 

изпращане на отговар до заявителя; изготвяне на свидетелство при необходимост; 

публикуване на ГР;  

11. Работата на художника (художниците) в Гербовата колегия се изразява в 

изобразяване на емблазоните в ГР и изписването на свидетелствата; 

12. Гербовата колегия на БХВО може да приема свои вътрешни правилници за 

работа и стандарти за гербове, които не противоречат на настоящия статут. 

 

ІІІ. Секции на ГР 

13. В ГР се определят следните секции от гербове:  

 а) териториални, включващи гербовете на населените места и 

административните единици на България. В регистрационния номер на герба се 

отбелязва с “А”; 

 б) институционални, включващи гербовете на държавни институции. В 

регистрационния номер на герба се отбелязва с “В”; 

 в) корпоративни, включващи гербове на фирми, гилдии, сдружения, 

университети и др. юридически лица. В регистрационния номер на герба се 

отбелязва с “С”; 



 г) църковни епархиални, включващи гербове на епархии (диоцези) и 

църковни институции, според уставите на признатите в България деноминации. В 

регистрационния номер на герба се отбелязва с “D”; 

д) църковни йерейски, включващи гербове на църковни служители. В 

регистрационния номер на герба се отбелязва с “Е”; 

е) лични и фамилни гербове, включващи лични гербове (на физически 

лица), в това число и такива, които се ползват от повече членове на едно семейство 

или род като фамилни гербове. В регистрационния номер на герба се отбелязва с 

“F”. 

 

ІV. Заявление за вписване в ГР 

14. Всяко физическо лице над 18 г. или всеки законен представител на юридическо 

лице от хералдическата територия на БХВО може да заяви волята си за 

регистрирането на герб; 

15. Гербовладелецът може да заяви волята си за вписване и на други хералдически 

достижения към герба като хералдически знак (бедж) и гербово знаме (щандарт); 

16. Ако чрез знаци на младшинство от герба на гербовладелеца е съставен и герб за 

негов непълнолетен наследник, гербовладелецът може да заяви волята си за 

отделно вписване на герба на своя непълнолетен наследник;   

17. Заявлението се оформя по приложените формуляри и допълненията към тях 

(вж. Приложенията) и необходимите съпътстващи документи; 

18. В случай, че не са изяснени всички необходими обстоятелства по регистрацията 

на герба, Гербовата колегия може да изисква и допълнителни удостоверения; 

19. Целият пакет от документи се съхранява в съответно гербово дело в Гербовата 

колегия. 

 

V. Вписване в ГР 



20. Експертите от Гербовата колегия вземат решение за вписване или не, 

ръководени от следните критерии: 

 а) Bene audire или доброто име на заявителя. Вследствие презумпцията за 

добросъвестност на заявителя това не се проверява, но е причина за отказ, ако 

експертите имат дискредитираща информация за него; 

 б) Легитимност на герба. Гербът трябва да е различен от всеки друг 

съществуващ герб (да не е узурпиран), да не въвежда в заблуждение относно 

хералдическата традиция (наследяемостта), нито да показва чрез отличия и рангови 

и служебни обозначения статут, различен от реалния статут на гербовладелеца; 

 в) Хералдическа правилност на герба. Блазонът трябва да отговаря на 

основните хералдически правила. Ако са налице компромиси с правилата, 

експертите преценяват доколко тези отклонения нарушават хералдиката като 

система и доколко запазват хералдическото качество на герба 

21. В ГР се вписват:  

а) регистрационен номер, състоящ се от буква от А до F, съответстваща на 

секцията; число, показващо реда в секцията; тире; число, показващо реда въобще в 

регистъра; наклонена черта; дата на вписване; 

б) дата на вписване;  

в) имена и звания на гербовладелеца;  

г) дата на даване и/или възприемане на герба и хералдическа власт, дала 

герба;  

д) блазон;  

е) хералд и художник, ако са известни; 

ж) данни от предходни регистрации (регистър, номер, дата), ако има.  

22. Към ГР се прилага цветно изображение; 

23. Към регистрацията на герба, може да се впише и хералдически знак и гербово 

знаме чрез описания и изображения. 



 

 

VІ. Огласяване на герб 

24. Главният експерт отговаря писмено на заявителя за вписването или отказа от 

вписване в ГР; 

25. Всеки гербовладелец може да получи извадката от ГР, отнасяща се до неговия 

герб, под формата на Свидетелство; 

 а) Свидетелството съдържа името и званията на гербовладелеца, 

изображението и хералдическото описание на герба на български и английски (или 

немски или френски по желание), регистрационния номер и датата на издаване; 

 б) Свидетелството подписват председателят на БХВО, първият експерт (в 

случай, че първият експерт е бил против регистрацията – арбитърът) и художникът, 

който го е изготвил; 

в) В зависимост от размерите, материалите и вложения труд 

гербовладелецът заплаща на художника. 

26. Регистрираните гербове се публикуват в интернет-сайта на БХВО. 

27. На всеки 100 регистрации БХВО издава Гербовник. 

 

VІІ. Заличаване на герб 

28. В случай, че се получат доказателства за дискредитиране на гербовладелеца 

(нарушаване на доброто му име) или пък за узурпация на герба, съответният герб 

се заличава от ГР.  

 

Допълнителни разяснения 

29. Гербовете, регистрирани преди приемането на настоящия статут, не се вписват 

в ГР, освен в случаите на повторно отваряне на процедурата според настоящия 

статут; 



30. При възникване на казуси, чието решение не следва от настоящия статут, 

Гербовата колегия може да се обръща към Управителния съвет на БХВО, към 

чужди авторитети в сферата на хералдиката, както и да предоставя на обсъждане 

казуси пред членовете на БХВО; 

31. Всеки следващ подобен казус се решава според възникналия прецедент; 

32. Приложените заявления (за вписване герб на физическо / юридическо лице) и 

допълнения (за вписване на хералдически знак, гербово знаме и герб на 

непълнолетен наследник) са неделима част от Статута. 

 

 

 


