
 

Национално знаме на Република България  
 

(Извадка от Закона за Държавния печат и Националното знаме на 
Република България, Обнародван в ДВ бр.47 от 24 Април 1998г., доп. 

ДВ. бр.33 от 9 Април 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г.) 
 
 

 
 Чл. 15. (1) Националното знаме на Република България е национален символ, който изразява 
независимостта и суверенитета на българската държава.  
 (2) Националното знаме на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено поле, пос-
тавени водоравно отгоре надолу. При поставяне на националното знаме във вертикално положение 
на носещо тяло цветовете се подреждат от ляво на дясно - бяло, зелено, червено, гледано срещу зна-
мето.  
 (3) Националното знаме има правоъгълна форма. Полетата на отделните цветове са еднакви по 
размер и са разположени по хоризонтала на правоъгълника.  
 (4) Размерите на националното знаме, структурата на плата, качествените и цветовите харак-
теристики и изискванията към материалите се определят в приложение № 2, което е неразделна част 
от този закон.  
 
 Чл. 16. (1) Националното знаме на Република България е постоянно издигнато на:  
 1. сградите, където се осъществява основната дейност на Народното събрание, на Президентс-
твото, на министерствата и другите държавни учреждения, на регионалните структури на министер-
ствата и областните администрации, на Конституционния съд, на органите на съдебната власт, на 
Българската народна банка, на Българската национална телевизия, на Българското национално ра-
дио, на общините, районите и кметствата, както и на държавните и общинските училища;  
 2. входните и изходните контролно-пропускателни и на митническите пунктове;  
 3. пристанищата, железопътните гари и аерогарите.  
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Националното знаме на Република България се издига вре-
менно на сградите, където се провеждат сесии на Народното събрание или заседания на общинските 
съвети, международни конференции или съвещания, общонационални или международни спортни и 
други състезания от национално значение - през времетраенето им.  
  
 Чл. 17. Националното знаме на Република България се поставя в предната част вдясно на пре-
возните средства и на предната мачта на плавателните съдове, когато там се намират президентът на 
републиката, вицепрезидентът, председателят на Народното събрание или министър-председателят.  
 
 Чл. 18. Националното знаме на Република България се издига в предната част на:  
 1. морските и речните кораби и други плавателни средства, вписани в корабните регистри на 
българските пристанища;  
 2. закупените от Република България кораби от чужбина - с разрешение на съответния българ-
ски дипломатически или консулски представител, до вписването им в корабните регистри на бъл-
гарските пристанища.  
 
 Чл. 19. Националното знаме на Република България се издига на българските дипломатически 
и консулски представителства и се поставя върху превозните средства на българските дипломати-
чески и консулски представители при условията, определени от международните договори и оби-
чаи.  
 
 Чл. 20. Националното знаме на Република България се издига в частите на Българската армия 
и на корабите на Военноморския флот съгласно военните устави.  
 
 Чл. 21. (1) При издигане на националното знаме заедно със знаме на друга държава почетно 
място се дава на националното знаме на Република България, което се поставя от лявата страна на 
сградата, гледано срещу нея.  



 (2) При издигане знамената на няколко държави националното знаме на Република България 
се поставя в средата, ако броят на останалите знамена е четен, или в началото и в края на реда, ако 
броят на останалите знамена е нечетен. Знамената на чужди държави се подреждат на еднаква висо-
чина по азбучен ред съобразно българската азбука.  
 (3) При официални посещения в Република България на държавен глава, министър-
председател, ръководител на парламент или на правителствена или парламентарна делегация на 
чужда държава почетно място се дава на знамето на съответната чужда държава, което се поставя от 
лявата страна на сградата, гледано срещу нея.  
 
 Чл. 22. При обявен от Министерския съвет траур националното знаме се спуска наполовина 
на носещото тяло.  
 Чл. 23. (1) При движение развятото знаме се носи на лявото рамо и се държи с лявата ръка, 
опъната по дръжката.  
 (2) При преминаване в тържествен марш знамето се носи отпред с изправена дръжка, която се 
придържа отдолу с лявата ръка на височина под пояса, а по средата се придържа с дясната ръка, коя-
то е на височината на рамото.  
  
 Чл. 24. Знамената се поддържат в изряден естетичен вид и се подменят съгласно изисквания-
та, предвидени в приложение № 2.  
 
 Чл. 25. Редът за изобразяване на националното знаме или за възпроизвеждането му се опреде-
ля от Министерския съвет.  
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технически характеристики 

 
Националното знаме на Република България има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, 
зелен и червен, разположени водоравно отгоре надолу.  
 
Цветните полета са еднакви по форма и размери: 
 
Форма - правоъгълна със съотношение на широчина към дължина - 3:5.  
 
При вертикално окачено знаме, прикрепено към напречник, максималната му дължина може да дос-
тигне до пет широчини. 
 
Размери: 18 см х 30 см, 24 см х 40 см, 90 см х 150 см, 129 см х 215 см. 
 
Цветове: бял - със степен на белота не по-малка от 80%, зелен - номер 17-5936 ТС по скалата на  
 
Пантон-текстил и червен - номер 18-1664 ТС по скалата на Пантон-текстил. 
 
Стандартни образци за цветовете на националното знаме се съхранявят в Комитета по стандартиза-
ция и метрология. 
 



 
 

Герб на Република България  
(Извадка от Закона за герб на Република България,Обнародван в 
Държавен Вестник, бр. 62 от 4.08.1997 г. ) 
 
 
 
 
 
 

 
 Чл. 1.Гербът на Република България е държавен символ, който изразява независимостта и су-
веренитета на българския народ и държава.  
 
 Чл. 2. (1) Гербът на Република България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено 
поле във формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз на която са корони на български 
владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът е 
поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна хералди-
ческа страна. Те стоят върху две кръстосани дъбови клонки с плодове. Под щита върху прехвърлена 
през краищата на дъбовите клонки бяла лента с трикольорен кант е изписано със златни букви 
"Съединението прави силата".  
 (2) Графичното и цветното изображение на герба, съгласно приложенията, са неразделна част 
от този закон.  
 
 Чл. 3. (1) Гербът на Република България се изобразява на държавния печат по начин, опреде-
лен със закон за държавния печат.  
 (2) Изобразяването на герба на Република България на други места, както и възпроизвеждане-
то на елементи от герба в значки, възпоменателни медали и други, се допуска само с акт на Минис-
терския съвет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Знамето на ЕС 
Описание на символа 
На небесносин фон 12 златни звезди образуват кръг, представля-
ващ съюза на европейските народи. Броят на звездите е точно 
определен, като 12 символизира съвършенство и единство. 
На синьо поле кръг от 12 златни петолъчни звезди, чиито лъчове 
не се докосват. 
 
 

Геометрично описание 

 
  
 Емблемата представлява синьо правоъгълно знаме, чийто хоризонтал е един път и половина 
по-голям от вертикала. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват кръг, 
чийто център е пресечната точка на диагоналите на правоъгълника.  
 Радиусът на тази окръжност е равен на една трета от височината на вертикала. Всяка от пето-
лъчните звезди е вписана в неочертана окръжност с радиус една осемнайсета от височината на вер-
тикала. Всички звезди са изправени, тоест - с един насочен нагоре вертикален връх и два върха в 
права линия, перпендикулярна на дръжката на знамето.  
 Звездите са разположени както часовите знаци на циферблата на часовник.  
 Техният брой не се променя. 
 
Регламентирани цветове 

 

Цветовете на емблемата са следните: 
PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на правоъгълника; PAN-
TONE YELLOW за звездите. 
Международната скала PANTONE е широкоразпространена и лесно-
достъпна дори и за непрофесионалисти. 
 
Възпроизвеждане с четирицветен печат: 
При възпроизвеждане с четирицветен печат е невъзможно да се използ-
ват двата стандартни цвята. Необходимо е те да бъдат получени, като се 
използват четирите цвята на четирицветния печат.  
Цветът PANTONE YELLOW се получава чрез използване на 100% 
„Process Yellow“. Като се смесят 100% „Process Cyan“ и 80% „Process 
Magenta“ се получава цвят, много близък до PANTONE REFLEX 
BLUE. 
 
 
Интернет 
PANTONE REFLEX BLUE отговаря на цвета от уеб палитрата 
RGB:0/51/153 (hexadecimal: 003399), а PANTONE YELLOW отговаря на 
цвета от уеб палитрата RGB:255/204/0 (hexadecimal: FFCC00). 



Монохромно възпроизвеждане 

 

Възпроизвеждане върху цветен фон 
 

  
 
 Примери за неправилно възпроизвеждане 

  
 

 
 
  
 

 
 
Ако на разположение е само черен цвят, правоъгълникът следва да се 
очертае в черно, а звездите да бъдат отпечатани в черно и бяло. 

 
 
 
 
Ако на разположение е само син цвят (той, разбира се, трябва да е Re-
flex Blue), използвайте го със 100% интензивност за фона, като звезди-
те се получават бели чрез метода на негатива. 

Емблемата се възпроизвежда за предпочитане на бял фон. Избягвайте 
разноцветните фонове и, във всички случаи - цветовите тоналности, 
които не се съчетават със синия цвят. В случай, че е невъзможно да се 
избегне цветен фон, поставете бял кант на правоъгълника, чиято ши-
рина да е равна на една двадесет и пета част от височината на правоъ-
гълника. 

• Емблемата е обърната наопаки. 
 
 
 
 
• Звездите не са изправени. 
 
 
 
 
• Звездите са неправилно разположени в кръга: те трябва да са подре-
дени като цифрите на циферблата на часовник. 



Използване от трети страни 
Европейската емблема може да се използва само ако: 
• няма вероятност използващият емблемата да бъде сбъркан с Европейската общност или Съвета 
на Европа; 
емблемата не се използва във връзка с цели и дейности, несъвместими с целите и принципите на Ев-
ропейската общност или на Съвета на Европа. 

Разрешението за използване на европейската емблема не дава никакво право на изключително полз-
ване на тези, на които е предоставено, нито им дава право да си присвояват емблемата или която и 
да е подобна търговска марка или лого - чрез регистрация или по друг начин. Всеки случай ще бъде 
разглеждан отделно, за да се установи дали отговаря на изложените по-горе критерии. Това вероят-
но няма да стане в контекста на търговията, ако емблемата на Европа е използвана заедно с логото, 
името или търговската марка на дадена компания. 

Изтеглете знамето на Европа 
 
Можете да изтеглите два типа файлове. Форматът JPG ви дава възможност да използвате изображе-
нието направо в документи чрез функциите copy и paste. Векторният формат или EPS (Encapsulated 
Postscript) е най-удобен за програми за предпечатна подготовка. 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_bg.htm 
 
 
Заявки от държави-членки на ЕС: 
Европейска комисия, Генерален секретариат 
Директорат по институционални въпроси 
Directorate E-1 — Institutional Matters 
Rue de la Loi /Wetstraat 200 
 
Tел.: (+32-2) 296 26 26 
факс (+32-2) 296-61-40 
e-mail: embl@ec.europa.eu 
 
Заявки от държави извън ЕС: 
Съвет на Европа, Генерална дирекция „Правни въпроси“ 
F-67075 Strasbourg Cedex 
Тел. (+33) 388 41 20 00 
факс (+33) 388 41-27-81 
e-mail: legal.advice@coe.int 
 


