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Основни	принципи 
Въведение

1. 
1.1.

Kорпоративният дизайн на Троян  
е визуален израз на ценностите  
на марката. Цялостната комуникация 
на марката трябва да следва основните 
принципи, описани в този документ. 
Единствено последователното и зако-
номерно приложение на ръководството 
ще изгради единна, добре позната марка 
със силно присъствие по цял свят.
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Основни	принципи 
Употреба

1. 
1.2.

Структура

Ръководството	е	разработено	за	всички	
визуално	комуникационни	приложения	
на	бранда.	В	него	се	съдържат	описания	
за	използването	на	основните	идентифи-
кационни	елементи,	указания	и	специфи-
кации	за	най-често	срещаните	приложе-
ния,	като	например	рекламни	материали,	
канцеларски	материали	и	т.н.

Всички	части	от	ръководството	са	пре-
доставени	в	PDF	документи	(формат	А4)	
със	съответната	информация	и	инструк-
ции.	Дизайн	елементи	отбелязани	със	
знака:	са	налични	и	в	дигитиален	формат.

Основни	принципи

Основните	принципи	дефинират	същ-
ността	на	корпоративния	дизайн	и	кому-
никационните	цели	на	бранда	„Троян“.	
Те	са	базирани	на	бранд	платформата,	
която	определя	характеристиките	и	
позиционирането	на	марката.	В	допълне-
ние,	бранд	архитектурата	описва	бранд	
стратегията	и	начина,	по	който	марката	
да	бъде	възприемана.

Основни	елементи

Тази	част	дефинира	използването	и	при-
лагането	на	основните	идентификацион-
ни	елементи	и	техните	характеристики,	
като:	форма,	цвят,	охраняема	зона	и	т.н.

Корпоративен	фото	стил

Необходим	елемент	от	бранда,	който	
спомага	за	изразяването	на	ценностите	
на	марката,	използван	в	различни	об-
ласти:	рекламата,	печатните	материали,	
интернет	и	медиите.	Това	ръководство	
ще	ви	помогне	да	следвате	основния	
имидж	на	бранда	„Троян“	при	подбо-
ра	или	създаването	на	фотографски	
изображения.

Дизайн	принципи

Ръководството	за	дизайн	принципи	
описва	използването	и	прилагането	на	
елементите	от	дизайна	на	„Троян“.	То	
определя	различните	характеристики	за	
построяване,	форма,	цветове	и	параме-
три	за	определени	формати.

Бизнес	документация

Канцеларски	материали,	като	например	
e-mail	подпис,	визитки,	пощенски	плико-
ве,	бланки,	презентации	и	т.н.

Рекламни	носители

Показани	са	често	използвани	прило-
жения,	като	външна	реклама,	реклама	в	
списание	и	PoS	реклама,	за	да	се	избегне	
погрешна	интерпретация	на	основните	
елементи	и	за	да	се	осигури	последова-
телност	и	единство	в	глобален	мащаб.

Рекламни	сувенири

Идеи	за	рекламни	сувенири,	съобразени	 
с	цялостната	визия	на	марката	„Троян“.

PoS	имплементация

Point	of	Sale	(POS)	ръководство	за	про-
веждане	на	рекламни	кампании,	излож-
би	и	презентации.	Добре	обмислени	и	
правилно	представени,	POS	материалите	
са	ефективен	маркетингов	инструмент,	
който	привлича	вниманието	на	потреби-
телите	и	промотира	бранда.	Техният	при-
влекателен	и	информативен	характер	е	
способен	да	насърчи	покупките	директно	
от	мястото	на	продажба.
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Основни	принципи 
Терминологичен	речник

1. 
1.3.

A 

Акцентни	цветове

Цветова	палитра,	която	обогатява	основ-
ните	цветове,	и	се	използвакато	допълне-
ние,	когато	е	необходимо.

Б

Базова	линия

Въображаема	линия,	върху	която	стоят	
буквите,	а	долните	им	дължини	продъл-
жават	под	нея.

Без	сериф

Стил	на	шрифт,	без	щрих	наречен	
„сериф“.	Известни	безсерифни	шрифтове	
са:	Arial,	Helvetica,	Avantgarde	и	др.	

Бенефит

Нещо,	което	популяризира	или	засилва	
качествата;	предимство	

Г

Гравиране

Релефно	изображение	създадено	с	раз-
лични	печатни	форми	и	техники.

Д

Дизайн	мрежа	(структурна	мрежа)

Набор	от	хоризонтални	и	вертикални	
линии,	които	служат	за	подравняване	на	
елементи	от	дизайна.

Дизайн	ръководство

Ръководство,	включващо	набор	от	цве-
тове,	графични,	словесни	и	типографски	
дизайн	елементи,	определящи	стилa	
на	всички	визуално	комуникационни	
материали.

Дизайн	елементи

Всички	дизайн	обекти	(корпоративен	
знак,	символ,	логотип,	корпоративни	цве-
тове,	и	т.н.).

Дизайн	принципи

Дизайн	принципите	описват	начините,	
по	които	трябва	да	се	използват	всички	
елементи	от	дизайна.

E

Елемент

Всяка	отделна	част	от	дизайн	оформле-
нието,	като	например	лого,	заглавие	или	
изображения.

Електронни	медии

Медии,	които	използват	електронни	тех-
нологии.	Например	телевизия,	радио,	ин-
тернет	и	други	носители,	които	изискват	
електричество	или	цифрово	кодиране	на	
информация.

EPS

Разширение	на	формата	PostScript,	къде-
то	данните	се	записват	с	възможност	да	
се	използват	като	графични.

И

Илюстративна	част

Площ,	върху	която	е	позиционирано 
изображение	/	илюстрация.

Интро	текст

Въвеждащ	текст	започващ	раздел,	който	
носи	смисъла	и	целта	на	останалото	
съдържание.

Италик

Стил	на	изписване,	които	обикновено	е	с	
наклон	надясно.	Използва	се	за	акцент	в	
рамките	на	текста.

К

Кирилизирана	версия

Шрифт	с	букви	от	кирилицата

Комуникационен	канал

Посредник,	чрез	който	съобщението	се	
предава	до	желаната	аудитория

Корпоративен	знак

Комбинация	от	корпоративен	символ	и	
корпоративен	логотип,	визуален	предста-
вител	на	марката.

Корпоративен	логотип

Ключов	елемент	от	корпоративния	стил,	
специфичен	надпис	използван	за	изпис-
ването	на	името	на	компанията,	част	от	
корпоративният	знак.

Корпоративни	цветове

Набор	от	първостепенни	и	второстепен-
ни	цветове,	използвани	за	корпоратив-
ния	дизайн.

Корпоративен	шрифт

Той	изгражда	уникален	стил	в	корпора-
тивния	дизайн	на	марката.

O

Основни	цветове

Палитра	от	цветове,	използвани	за	ос-
новните	елементи	на	дизайна

Охраняема	зона

Определя	минималното	пространство	
около	графични	или	текстови	елементи.

П

Пантон

Цветна	система	със	специални	цветни	
скали	и	печатарски	мастила.	Основният	
каталог	Pantone	Guide	Formula	се	състови	
от	две	части:	Pantone	C	-	определящ	цве-
товете	при	печат	с	покритие	и	Pantone	U	
-	при	печат	без	покритие.

Патерн

Набор	от	повтарящи	се	обекти	по	органи-
зиран	начин.
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Основни	принципи 
Терминологичен	речник

1. 
1.3.

Подравняване

Правилното	позициониране	или	подред-
ба	на	обекти	спрямо	един	друг.

Пойнт	(pt)

Единица	мярка	в	типографията,	която	се	
използва	за	измерване	големината	на	
шрифта,	лединг	и	други.

Р

Размер	на	шрифта

Разстоянието	между	основата	на	малката	
буква	„р“	и	върха	на	главната	буква	„Р“.

Разтвор

Две	срещуположни	страници.

Рекламни	материали

Принтирани	или	публикувани	материали,	
като	брошури,	дипляни,	каталози,	CD-та	
и	т.н.,	предназначени	за	предоставяне	на	
информация,	както	и	за	насърчаване	на	
интереса	към	даден	продукт	или	дейност.

RGB

(Red,	Green,	Blue)	RGB	е	цветен	модел,	
използван	в	мониторите.	

С

Сива	гама

Гама	от	степени	на	осветеност,	измерва-
ща	стойностите	на	черното.

Сито	печат

Технология	за	печат,	която	дава	възмож-
ност	да	се	печата	не	само	върху	хартия	а	
и	върху	предмети	с	неправилна	форма.

Слоган

Фраза,	която	предоставя	допълнител-
но	идентифициране	или	маркетингова	
информация.

Системен	шрифт

Основните	шрифтовете	инсталирани	на	
вашия	компютър.

CMYK

(Cyan-Magenta-Yellow-Black),	стандартна	
цветна	система,	използвана	при	печат.

T

Текстов	блок	

Площ,	с	няколко	реда	текст.

Типография

Дизайн	на	букви	и	текст,	отпечатан	в	
съответствие	със	специфични	правила,	
стандарти	на	писане	и	оформление.

Тон

Една	от	трите	основни	характеристики	на	
цвета,	представляваща	разнообразие	от	
цветове	като	например	червено,	синьо,	
зелено

У

UV	Покритие

Гланц	покритие,	нанесено	върху	повърх-
ността	на	хартията.

Ф	

Фото	стил

Елемент	от	бранда,	който	помага	за	съз-
даване	на	изображения,	които	да	отгова-
рят	на	общия	стил	на	марката.	

Ц

Цветност

Цветовото	насищане	отнасящо	се	до	ин-
тензивността	на	цвета	в	изображението.

Ш

Шрифт

Набор	от	един	или	повече	шрифтове	със-
тавен	от	символи,	които	споделят	общи	
характеристики	на	дизайна.
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Основни	принципи 
Файлова	система

1. 
1.4.

Всички	необходими	файлове,	
касаещи	бранда	„Троян“	са	пре-
доставени	в	дигитален	формат.	
Препоръчва	се,	те	да	се	използват	
в	оригиналния	си	вариант	без	да	се	
редактират.

Наличието	на	ясна	система	за	обо-
значаване	на	файловете	спомага	за	
тяхното	по-лесно	и	безпроблемно	
използване.

Пример	за	създаване	на	файлова	
номенклатура	за	три	различни	 
варианта	на	корпоративния	знак.

Бранд

TRN	=	Име

Example:

TRN_lg_CMYK_pos.eps

TRN_lg_CMYK_pos.jpg TRN_sl_RGB_pos.eps

Форма

_lg	=	основен	знак

_sl	=	слоган

_pat	=	патерн

Цвят

_CMYK	=	CMYK

_RGB	=	RGB

_Pant	=	Pantone

_BW	=	Grayscale

Вторичен	цвят

_pos	=	позитив

_neg	=	негатив

Формат

.eps

.jpg

.psd

.png

TRN _lg _CMYK _pos .eps
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Основни	принципи 
Контакти

1. 
1.5.

Всички	въпроси,	свързани	с	при-
лагането	и	използването	на	бранд	
ръководството	могат	да	бъдат	ад-
ресирани	до	съответните	експерти	
от	отдел	маркетинг	и	дизайн.



2 Основни
елементи
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Основни	елементи	 
Корпоративен	знак

2. 
2.1.

Основният	корпоративен	знак,	
трябва	да	се	разглежда	като	глав-
ния	отличителен	белег	на	бранда.

Koрпоративният	знак	на	бранда		
„Троян“	символизира	Балкана	и	 
любовта	на	хората,	които	живеят	 
в	него.

Логотипът	има	два	варианта:	 
кирилица	и	латиница.

Българска	версия

Английска	версия
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x

0.5 x

x

0.5 x

Корпоративен	знак	 
Корпоративен	знак	|	Конструкция	и	пропорции

2. 
2.1.1.

Корпоративният	знак	има	строги	
пропорции,	които	не	бива	да	се	
нарушават.	

Разстоянието	между	знака	и	лого-
типа	е	равно	на	0.5	х,	като	х	е	равно	
на	височината	на	буквата	„T“	от	
логотипа.

Дебелината	на	линията	на	корпора-
тивния	знак	е	равна	на	дебелината	
на	вертикалната	греда	на	буквата	
„T“	от	логотипа.

Българска	версия

Английска	версия
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y

4.5 mm

y

y

4.5 mm

Основни	елементи	 
Корпоративен	знак	|	Охраняема	зона	и	мин.	размер

2. 
2.1.2.

Охраняемата	зона	дефинира	пре-
поръчителната	дистанция	между	
корпоративния	знак	и	други	гра-
фични	или	текстови	елементи.

Препоръчителната	охраняема	зона	
от	всички	страни	на	корпоративния	
знак	е	равна	на	мерната	единца	„y“.

Минималният	размер	на	корпора-
тивния	знак	при	използване	 
за	печат	или	в	дигитални	формати	
е	4.5	mm.

Мерната	единица	„y“	е	равна	на	ви-
сочината	на	корпоративния	символ.
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The Balkan Heart

Сърцето на Балкана

Основни	елементи 
Слоган

2. 
2.2.

Слоганът	на	бранда	„Троян“	се	
използва	във	вербалната	и	невер-
балната	комуникация,	отразявайки	
ценностите	на	марката.

Слоганът	е	центриран	спрямо	 
корпоративния	знак.

Шрифт:	Fedra	Sans	Pro	Normal

Българска	версия

Английска	версия
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Сърцето на Балкана

y

y

y

Основни	елементи	 
Слоган |	Охраняема	зона	и	мин.	размер

2. 
2.2.1.

Охраняемата	зона	дефинира	пре-
поръчителната	дистанция	между	
корпоративния	знак	и	други	гра-
фични	или	текстови	елементи.

Препоръчителната	охраняема	зона	
от	всички	страни	на	корпоративния	
знак	със	слоган	е	равна	на	мерната	
единца	„y“.

Мерната	единица	„y“	е	равна	на	ви-
сочината	на	корпоративния	символ.
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Корпоративен знак на светъл фон

Корпоративен знак в тъмно син цвят

Корпоративен знак на светло сив фон

Корпоративен знак на тъмно син фон

Основни	елементи 
Цветови	варианти

2. 
2.3.



Троян 
Бранд Ръководство

17

Цветен варант 1

Негативен вариант

Позитивен вариант

Сив вариант — Негатив

Цветен варант 2

Негативен вариант

Позитивен вариант

Сив вариант — Позитив

Цветен варант 3

Негативен вариант

Позитивен вариант

Сив вариант — Позитив

Основни	елементи 
Цветови	варианти

2. 
2.3.
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Сърцето на Балкана

Основни	елементи 
Корпоративен	знак	с	патерн

2. 
2.4.

Опция	на	корпоративния	знак	 
с	патерн.

Тази	опция	на	корпоративния	знак	
позволява	запълването	на	сърцето	
в	символа,	с	който	и	да	е	от	патер-
ните	на	бранда.	

Тази	опция	на	корпоративния	знак	
се	използва,	само	когато	на	фор-
мата	няма	вече	използван	някой	от	
корпоративните	патерни	на	бранда.
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Община
Троян

Сърцето на Балкана Община Троян

Сърцето на Балкана Община Троян

Община
Троян

Основни	елементи 
Корпоративен	знак	|	Ко–брандинг

2. 
2.5.

Когато	логото	на	Община	Троян	
трябва	да	бъде	използвано	заедно	
с	логото	на	бранда	„Tроян“,	то	се	
позиционира	от	дясната	страна	на	
логото	на	бранда	„Троян“	с	верти-
кална	линия	между	двете	лога.

Гербът	може	да	бъде	използван	
в	цветна	или	черно-бяла	версия,	
както	и	с	надпис	„Община	Троян“	
под	герба	(1)	или	в	дясно	от	него	
(2),	в	зависимост	от	нуждите	на	
формата.	Когато	надписът	„Община	
Троян“	е	под	герба,	той	трябва	да	е	
идентичен	по	размер	и	шрифт	със	
слогана	на	бранда	„Троян“.

 

1

2
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Красив Троян Красив Троян Красив Троян

Красив Троян Красив Троян Красив Троян

Основни	елементи 
Корпоративен	знак	с	дескриптор

2. 
2.6.

Когато	се	използват	различни	
дескриптори	заедно	с	логото	на	
бранда	„Троян“,	те	се	позициони-
рат	в	отделно	поле	,	центрирани	по	
вертикала,	под	логото	на	бранда.	

Не	е	позволено	да	се	използва	друг	
цвят	за	изписването	на	дескрипто-
ра	от	показаният	в	примерите	
(черно	или	бяло),	както	и	да	се	
използва	различен	от	зададения	
шрифт	–	Fedra	Sans	Pro	Normal.

Забранено	е	да	се	използват	
различни	от	позволените	цвето-
ве,	патерни	и	други	елементи	при	
употребата	на	логото	на	бранда	
„Троян“	(виж	глава	2.8.	Неправилна	
употреба).
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Produced in
Troyan

Произведено в
Троян

Produced in
Troyan

Произведено в
Троян

Produced in
Troyan

Произведено в
Троян

Основни	елементи 
Знак	„Произведено	в	Троян“

2. 
2.7.

Създаден	е	специален	знак	„Про-
изведено	в	Троян“	(„Produced	in	
Troyan“).	Този	знак	трябва	да	бъде	
поставян	върху	различни	потреби-
телски	стоки	произведени	в	град	
Троян,	за	да	се	докаже	тяхната	ав-
тентичност	и	също	така	с	промоцио-
нални	причини.

Знакът	може	да	бъде	използван	 
във	всички	позитивни	и	негавивни	
версии	на	логото.
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ТРОЯН
С���е�� �� Б�л����

Основни	елементи 
Неправилна	употреба

2. 
2.8.

За	да	осигурим	правилното	въз-
приятие	на	знака,	категорично	се	
забраняват	следните	действия:

Използване	на	неправилни	цветове

Разтягане	на	корпоративния	знак

Добавяне	на	визуални	ефекти

Добавяне	на	допълнителни	
елементи

Използване	на	други	шрифтове

Завъртане	на	знака

Промени	в	пропорциите

Добавяне	на	перспектива

Прилагане	върху	шумни	фонове

 
 

1.

2.

3.

4. 
 
 
5.

6.

7.

8.

9.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Tradition

Noble Blue

Nature Spirit

C0 M100 Y100 K71
R102 G0 B0
HEX #660000

Terracotta

C0 M81 Y100 K0
R241 G88 B34
HEX #F15822

Orange

C0 M100 Y100 K71 - 50%
R172 G105 B84
HEX #AC6954

Sienna

C84 M0 Y100 K65
R102 G85 B30
HEX #00551E

Green

C64 M0 Y100 K0
R101 G188 B70
HEX #65BC46

Emerald

C84 M0 Y100 K65 - 50%
R108 G152 B115
HEX #6C9873

Light Green

C100 M0 Y0 K60
R0 G91 B127
HEX 005B7F

Blue

C100 M89 Y0 K32
R20 G43 B115
HEX #142B73

Noble Blue

60%

Noble Blue

30%

Noble Blue

C68 M0 Y0 K0
R0 G194 B243
HEX #00C2F3

Azure

C50 M0 Y0 K30
R82 G157 B186
HEX #529DBA

Light Blue

Цвят на стабилност, спокойствие и добра репутация

Основни	елементи	 
Корпоративни	цветове

2. 
2.9.

Специално	подбраните	корпора-
тивни	цветове	спомагат	за	отра-
зяването	принципите	на	бранда	
„Троян“	и	се	използват	във	всички	
приложения	на	марката.

Използването	на	цветовете	трябва	
да	се	спазва	стриктно,	за	да	се	 
осигури	достатъчно	контраст	в	 
рекламните	материали	и	яснота	
при	възприемането	на	бранда.
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Шрифт: Fedra Serif A Pro 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz    0123456789

АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЬьЮюЯя

Hear Yourself

Шрифт: Fedra Sans Pro

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz    0123456789

АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЬьЮюЯя

The Balkan Heart

Шрифт: PT Sans 

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz    0123456789

АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЬьЮюЯя

Welcome to Troyan!

Основни	елемнти	 
Типография	|	Корпоративен	шрифт

2. 
2.10.1.

Бранда	„Троян“	използва	три	корпо-
ративни	шрифта	-	Fedra	Serif	A	Pro,	
Fedra	Sans	Pro	и	PT	Sans.

Всички	печатни	материали	трябва	
да	използват	тези	шрифтове	като	
основни.

Забранено	е	да	се	използват	други	
шрифтове	в	рекламни	или	други	
материали,	свързани	с	марката	
„Троян“.
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3 Дни в Троян
Троян — проект за позициониране 
на региона като търговска марка.

Регионалният брандинг е едно съвсем ново течение 
в глобалния маркетинг. В днешно време, за да може един 
град, регион или държава да се отличи и да създаде 
устойчив образ в съзнанието на потребителите, следва 
да приеме методите на комуникация на успешните 
търговски марки.

Чрез изграждането на търговска 
марка на регион Троян, ние 
имахме две основни цели. 
На първо място, създаването 
на ясна и систематизирана 
комуникационна стратегия 
за региона и на второ място 
добавяне на стойност към 
местните продукти и услуги.

За постигането на тези цели 
ние използвахме класическите 
методи за създаването на 
успешен бранд, а именно   — 
намирането на непреходните 
ценности и построяване на 
бранд платформа, върху която 
да се развие визуалният стил 
и комуникационата стратегия.

Марка за качество 
«Троян» за продукти, 
идващи от регионалните 
производители с доказано 
и контролирано качество.

Троянците живеят в Балкана
и Балканът живее в тях. 

Основни	елемнти	 
Типография	|	Приложение

2. 
2.10.2.

Заглавие	 
Шрифт:	Fedra	Serif	A	Pro	Medium	
Small	caps 
 
Подзаглавие 
Шрифт:	Fedra	Sans	Pro	Regular 
 
Интро	текст 
Шрифт:	PT	Sans	Regular 
 
Основен	текст 
Шрифт:	PT	Sans	Regular 
 
Основен	текст 
Шрифт:	Fedra	Sans	Pro	Normal	Italic 
 
Допълнителен	текст 
Шрифт:	PT	Sans	Regular 

1

2

3

4

6

5

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6.
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AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz    0123456789

АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЬьЮюЯя

Ubuntu

Шрифт: Ubuntu Light

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz    0123456789

АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЬьЮюЯя

Шрифт: Ubuntu Regular

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz    0123456789

АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЬьЮюЯя

Шрифт: Ubuntu Medium

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz    0123456789

АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЬьЮюЯя

Шрифт: Ubuntu Medium

Основни	елемнти	 
Типография	|	Системен	шрифт

2. 
2.10.3.

Всички	рекламни	материали	тряб-
ва	да	използват	Корпоративните	
шрифтове	като	основни.	В	слу-
чаи,	когато	тяхното	използване	е	
невъзможно	поради	технически	
причини	(например	при	устройства	
с	ограничен	брой	шрифтове,	или	с	
нисък	капацитет	на	печат,	като	ATM	
интерфейс,	и	други)	като	алтерна-
тива	се	използва	Ubuntu.
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Основни	елемнти	 
Типография	|	Основни	правила

2. 
2.10.4.

Подравняване
Текстовете,	винаги	трябва	да	бъдат	равнени	вляво.

Дясно	подравняване	се	използва,	само	ако	има	
обект	(снимка,	текст,	колона)	от	дясната	страна.

Правилно

Ι←
Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	fusce	vel	lacus	metus	
dolor	dolor.	Interdum	ipsum	sociosqu,	wisi	sodal	
amet	elit	luctus	quam.	Integer	mauris	wisi	conse-
quat	erat	fusce	dictum,	praesent	nec	consequat	sed.

Неправилно (Централно	подравнен	текст)

←Ι→

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	fusce	vel	lacus	metus	
dolor	dolor.	Interdum	ipsum	sociosqu,	wisi	sodal	
amet	elit	luctus	quam.	Integer	mauris	wisi	conse-

quat	erat	fusce	dictum,	praesent	nec	sed.

→Ι
Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	fusce	vel	lacus	metus	
dolor	dolor.	Interdum	ipsum	sociosqu,	wisi	sodal	

amet	elit	luctus	quam.	Integer	mauris	wisi.

→Ι

Lorem	ipsum	dolor	sit
amet,	fusce	vel	lacus

metus	dolor	dolor.

Пренасяне
Части	от	едносрични	думи	не	се	пренасят	на	нов	
ред.	Тирето	се	поставя	на	края	на	реда,	а	не	в	
началото	на	следващия	ред.

Параграфи
Не	се	препоръчва	въвеждането	на	текст	само	в	един	
текстов	блок,	тъй	като	това	прави	информацията	
трудна	за	възприемане.	Започването	на	нов	
параграф,	или	семантична	група	създава	достатъчно	
пространство	и	отстъп.	

Опция	1

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	fusce	vel	lacus	metus	
dolor	dolor.	Interdum	ipsum	sociosqu,	wisi	sodal	
amet	elit	luctus	quam.
¶
Eleifend	libero	volutpat	iaculis	orci.	Mollis	quam	
eros,	sed	irure	in	quis	curae	risus,	turpis.

Опция	2

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	fusce	vel	lacus	metus	
dolor	dolor.	Interdum	ipsum	sociosqu,	wisi	sodal	
amet	elit	luctus	quam.
					Eleifend	libero	volutpat	iaculis	orci.	Mollis	qua-
meros,	sed	irure	in	quis	curae	risus,	turpis.

Дефис,	минус	и	тире
-					Дефис
–				Минус	(за	Windows	Alt	+	0150	и
							Alt	+	дефис	for	Mac	OS)
—			Тире	(	за	Windows	Alt	+	0151	и
							Alt	+	Shift	+	дефис	за	Mac	OS)

Дефис	се	използва	в	следните	случаи:
•		сравнителна	и	превъзходна	степен	(по-,	най-)
•		разделяне	на	сложни	думи	(селско-стопански)
•		за	акроними	(SEA-NATO)
•		при	някои	съкращения	(сел.-стоп)
•		при	пренасяне	на	думи	в	края	на	реда

Не	се	добавя	разстояние	между	дефис	и	думите,	
които	свързва.

Минус	се	използва	в	математични	формули		(5+1–2).

Тире	се	изплозва	в	следните	случаи:
•	свързване	на	изречения	(Прибрах	се	рано	–
	утре	ми	предстоеше	изпит)
•	пряка	реч	(—	Аз	съм	Боян	—	каза	той.)
•	интервал	(2003	—	2004)

Тирето	може	да	се	използва	с	и	без	интервали	от	
двете	му	страни.

Кавички
За	кирилица	„guillemets“	
(Alt	+	0171,	Alt	+	018	или	Alt	+	\	,	Shift	+	Alt	+	\	)
За	латиница	“quotes”.

При	никакви	обстоятелства	не	бива	да	се	ползват	
„неутрални	кавички„

Правилно

Lorem	ipsum	—	
dolor	sit	amet.	

Неправилно

Lorem	ipsum	
—	dolor	sit	amet.



3 Патерн
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Патерн 
Общ	преглед

3. 
3.1.

Патернът	е	елемент,	който	служи	за	
изпълнението	на	различни	дизайн	
цели.	Неговата	функция	е	поддър-
жаща	и	може	да	бъде	имплементи-
ран	във	всички	материали.
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Патерн 
Цветове	и	форми

3. 
3.2.

Всеки	елемент	от	патерна	е	вдъхно-
вен	от	образи,	истории	и	предмети	
от	троянската	идентичност.	
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Патерн 
Цветове	и	форми

3. 
3.2.

90°

x

2.5 x

90°

Всеки	от	наличните	патерни	се	им-
плементира	в	геометричната	струк-
тура,	която	изобразява	Балкана.	
Структурата	е	построена	от	квадра-
тна	мрежа.	Максималната	височина	
на	геометричната	структура	е	 
2.5	х,	като	„х“	е	равно	на	диагонала	
на	един	квадрат.

Патерните	могат	да	бъдат	поставя-
ни	на	различни	места	и	в	различни	
комбинации.

Препоръчително	е	дебелината	 
на	линията	на	патерна	да	е	равна	
на	дебелината	на	линията	на	 
корпоративния	знак,	когато	това	 
е	възможно.
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Патерн 
Цветове	и	форми

3. 
3.2.

Цветен	патерн	(1)

Монохромен	патерн	(2)  
Патернът	може	да	бъде	използван	
в	монохромен	вариант,	но	само	
в	трите	корпоративни	цвята	—	
Terracotta,	Green	и	Blue.

1

2 Terracotta

Green

Blue
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Патерн 
Приложение

3. 
3.3.

При	използването	на	патерна	в	
близък	план,	той	(патернът)	трябва	
да	заема	минимум	2/3	от	формата,	
в	който	се	използва.	Минималният	
брой	елементи	на	патерна	върху	
формата	трябва	да	е	два,	а	макси-
малният	-	четири.	
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Патерн 
Приложение

3. 
3.3.

Патернът	на	бранда	„Троян“	може	
да	бъде	използван	по	няколко	 
основни	начина:

Върху	снимка.		Контурът	на	патерна	
приема	цвета	на	фона	на	долната	
зона	на	формата	(на	примера	фона	
е	бял	и	съответно	контурът	на	 
патерна	е	бял).

 
Върху	цветен	фон.	Контурът	на	па-
терна	приема	цвета	на	фона	на	до-
лната	зона	на	формата	(на	примера	
фона	е	бял	и	съответно	контурът	на	
патерна	е	бял).

 
Използване	на	патерна	в	близък	
план,	изрязан	в	правоъгълна	зона,	
върху	цветен	фон.	В	този	случей	
контурът	на	патерна	приема	цвета	
на	фона	върху	който	е	разположен	
(на	примера	фона	е	син	и	съответно	
контурът	на	патерна	е	син).

 
Геомертичната	структура	може	да	
бъде	запълнена	със	снимки	вместо	
с	корпоративните	патерни.

1 2

3 4

 
 
 
 
1. 
 

 
 
 
2. 
 
 

 
 
3.

 
 

 
 
 
4.
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За	да	осигурим	правилното	използ-
ване	на	патерна,	категорично	се	
забраняват	следните	действия:

Използване	на	различен	от	 
посоченият	цвят	(виж	глава	3.3	
Приложение)	за	рамка	на	патерна.

Наличието	на	„сърце“	повече	 
от	един	път	в	патерна.

Използване	на	различни	от	 
посочените	цветове	(виж	глава	 
3.2.	Цветове	и	форми).

Използване	на	патерна	извън	 
създадената	геометрична	мрежа.

Използване	на	различна	от	 
създадената	геометрична	мрежа.

 
 
1. 
 

2. 

3. 
 

4.

 
5.

1 4

2

3 5

Патерн 
Неправилна	употреба

3. 
3.4.
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Патерн 
Допълнителен	патерн

3. 
3.5.

Допълнителният	патерн	е	създаден	
от	символа	на	бранда	„Троян“.	 
 
Този	патерн	може	да	се	използва	 
за	сувенирни	материали,	както	 
и	за	продукти,	които	изискват	 
черно-бял	принт	или	по-ниско	 
бюджента	продукция.	



4 Фото стил
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Фото	стил 
Общ	преглед

4. 
4.1.

Фото	стилът	е	един	от	елементи-
те,	които	допринасят	най-много	
за	развитието	на	идентичността	
на	марката.	Този	раздел	е	създа-
ден,	за	да	гарантира	целостта	във	
визуалния	стил	във	всички	матери-
али,	които	използват	фотографии.	
Препоръчително	е	да	предоставите	
това	ръководство	на	всеки	фо-
тограф,	арт	директор	или	дизайнер,	
който	ще	работи	с	изображения.

Съдържание

Целта	на	марката	на	Троян	е	да	
представи	на	публиката	много-
бройните	аспекти,	които	харак-
теризират	града	и	да	го	направят	
място,	което	си	струва	да	се	посети.	
Те	могат	да	бъдат	сортирани	в	три	
основни	категории:

• Място:	 
Природен	пейзаж,	градски	
пейзажи,	паметници

• Култура:	 
Културно	наследство:	тради-
ционни	изкуства	и	занаяти,	
кулинарна	традиция,	етнически	
носии.

• Хора: 
Общността	на	Троян.	 
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Фото	стил 
Имиджов	фото	стил

4. 
4.2.

Като	цяло,	фотографският	стил	в	
Троян	разчита	на	висококачествени	
и	балансирани	изображения.

Когато	избирате	или	правите	сним-
ка,	е	важно	да	вземете	предвид	
осветлението	и	цветовете,	тъй	като	
те	влияят	на	настроението	и	общата	
атмосфера	на	изображението.

Светлина

Независимо	дали	е	направено	в	
по-светла	или	по-тъмна	среда,	във	
вътрешността	или	екстериора,	из-
ображението	трябва	да	има	силен	
контраст.	Много	е	важно	обаче	да	се	
избягват	крайности	и	да	се	поддър-
жа	баланса	-	да	се	гарантира,	че	не	
е	прекалено	тъмно	или	светло,	което	
би	довело	до	загуба	на	детайли	и	
качество	на	изображението.

Не	правете	снимки	директно	срещу	
слънцето	или	в	условия	на	изклю-
чително	ниска	осветеност,	тъй	като	
контрастът	може	да	стане	твърде	
висок	или	твърде	нисък.

Цвят

Цветовете	трябва	да	са	естествено	
изглеждащи	и	неутрални	по	отно-
шение	на	температурата.	Важно	е	да	
избягвате	силно	наситени	цветове;	
за	предпочитане	е	да	се	намали	
цветността.	Тоновете	на	кожата	
трябва	да	бъдат	балансирани,	топли,	
със	студени	полутонове	-	избягвайте	
прекомерното	жълто	или	червено.



5 Дизайн принципи
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5. 
5.1.

Дизайн	принципи 
Общ	преглед

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

София

Заглавен слайс със снимка
на един или два реда

17 Март 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolorin hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat.

Място
за душата
Кратка екскурзия до Троян

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

05 — 06 Септември
Лорем ипсум долор

Култура

Сърцето на Балкана

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolorin hendrerit in vulputate velit esse molestie.

Място за душата
Кратка екскурзия до Троян

www.troyan.bg

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

Място
за душата
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5. 
5.2.1.

Дизайн	принципи 
Структурна	мрежа	за	форматите	|	Вертикални	формати

Сърцето на Балкана

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolorin hendrerit in vulputate velit esse molestie.

Място за душата
Кратка екскурзия до Троян

www.troyan.bg

Илюстративна част

Патерн

Информационно поле

Web адрес

Корпоративен знак

Дизайн	системата	на	„Троян“	се	
състои	от	дизайн	елементи,	създа-
дени	да	отговарят	на	определени	
функции.

Основните	дизайн	елементи	 
присъстващи	на	формата	са:

Илюстративна	част	–	зона	 
за	снимка,	цветен	фон	и	т.н.

Патерн

Информационно	поле	–	зона	 
за	текст

Корпоративен	знак

Web	адрес
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5. 
5.2.1.

Дизайн	принципи 
Структурна	мрежа	за	форматите	|	Вертикални	формати

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

2x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x ½
x

www.troyan.bg

Сърцето на Балкана

20 x

(Зелено)
Информационно поле:
Тази зона е разделена 
на 6 колони, които имат 
разстояние от ½ X 
помежду си. 

(Жълто)
Широчината на тази 
колона се определя от 
широчината на логото. 
Тази колона се оставя 
празна или се използва за 
кратък допълнителен текст. 

(Червено)
Охраняема зона равна 
или по-голяма от Х. 

Всички	вертикални	формати	се	
делят	на	20	хоризонтални	модула	
(20х).

Всички	дизайн	елементи	и	текстови	
полета	се	подреждат	според	полу-
чената	мрежа.

Корпоративен	знак 
Височина:	2x 
*	За	някои	формати	като	билборди,	
рол-ъпи	и	т.н.,	логото	може	да	бъде	
с	височина	до	3х. 
Позиция:	долен	ляв	ъгъл	 
 
Web	адрес 
Размерът	и	цветът	на	web	адреса	
трябва	да	са	идентични	с	тези	на	
слогана	на	корпоративния	знак. 
Позиция:	долен	десен	ъгъл
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5. 
5.2.1.

Дизайн	принципи 
Структурна	мрежа	за	форматите	|	Вертикални	формати

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam 
erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim.

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

Loremipsum
08.10.2020

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat 
volutpat. 

Зеленият	грид	от	6	колони	осигу-
рява	гъвкавост	на	оформлението,	
като	позволява	текстът	да	се	разде-
ли	в	1,	2	или	3	колони	в	рамките	на	
наличното	пространство.

Всеки	текстови	блок	не	трябва	да	
съдържа	по-малко	от	20	знака	на	
ред.	Такъв	тип	текстови	блокове	
трябва	да	се	използват	само	за	
кратки	текстове.	Също	така	тексто-
вия	блок	не	трябва	да	надвишава	
80	знака.	Текстовата	линия	трябва	
да	съдържа	около	50	знака	по	дъл-
жината	си.
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5. 
5.2.1.

Дизайн	принципи 
Структурна	мрежа	за	форматите	|	Вертикални	формати

x x

(Зелено)
Информационно поле:
Тази зона е разделена 
на 2 колони:
- лява колона: широчината 
на тази колона се 
определя от широчината 
на логото;
- дясната колона е 
оставащото пространство.

(Червено)
Охраняема зона равна 
или по-голяма от Х.  

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20 x

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

2x

www.troyan.bg

Сърцето на Балкана

Тесни	вертикални	формати	(ролъп,	
лифлет	и	т.н.)

Всички	вертикални	формати	се	
делят	на	20	хоризонтални	модула	
(20х).

Всички	дизайн	елементи	и	текстови	
полета	се	подреждат	според	полу-
чената	мрежа.

Корпоративен	знак 
Височина:	2x 
*	За	някои	формати	като	билборди,	
рол-ъпи	и	т.н.,	логото	може	да	бъде	
с	височина	до	3х. 
Позиция:	долен	ляв	ъгъл	 
 
Web	адрес 
Размерът	и	цветът	на	web	адреса	
трябва	да	са	идентични	с	тези	на	
дисклеймъра	на	корпоративния	
знак. 
Позиция:	долен	десен	ъгъл
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5. 
5.2.1.

Дизайн	принципи 
Структурна	мрежа	за	форматите	|	Хоризонтални	формати

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit, 
sed diam 
nonummy nibh 
euismod 
tincidunt ut 
laoreet dolore 
magna aliquam 
erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

Loremipsum
08.10.2020

Тесни	вертикални	формати	(ролъп,	
лифлет	и	т.н.)

Зеленият	грид	позволява	текстът	да	
се	раздели	в	1	или	2	колони	в	рам-
ките	на	наличното	пространство.

Всеки	текстови	блок	не	трябва	да	
съдържа	по-малко	от	20	знака	на	
ред.	Такъв	тип	текстови	блокове	
трябва	да	се	използват	само	за	
кратки	текстове.	Също	така	тексто-
вия	блок	не	трябва	да	надвишава	
80	знака.	Текстовата	линия	трябва	
да	съдържа	около	50	знака	по	дъл-
жината	си.
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5. 
5.2.2.

Дизайн	принципи 
Структурна	мрежа	за	форматите	|	Хоризонтални	формати

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

2x

www.troyan.bg

Сърцето на Балкана

14 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x ½
x

(Зелено)
Информационно поле:
Тази зона е разделена 
на 6 колони, които имат 
разстояние от ½ X 
помежду си. 

(Жълто)
Широчината на тази 
колона се определя от 
широчината на логото. 
Тази колона се оставя 
празна или се използва за 
кратък допълнителен текст. 

(Червено)
Охраняема зона равна 
или по-голяма от Х. 

Всички	хоризонтални	формати	се	
делят	на	14	хоризонтални	модула	
(14х).

Всички	дизайн	елементи	и	текстови	
полета	се	подреждат	според	полу-
чената	мрежа.

Корпоративен	знак 
Височина:	2x 
*	За	някои	формати	като	билборди,	
рол-ъпи	и	т.н.,	логото	може	да	бъде	
с	височина	до	3х. 
Позиция:	долен	ляв	ъгъл	 
 
Web	адрес 
Размерът	и	цветът	на	web	адреса	
трябва	да	са	идентични	с	тези	на	
дисклеймъра	на	корпоративния	
знак. 
Позиция:	долен	десен	ъгъл
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5. 
5.2.2.

Дизайн	принципи 
Структурна	мрежа	за	форматите	|	Хоризонтални	формати

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Loremipsum
08.10.2020

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat 
volutpat. 

Зеленият	грид	от	6	колони	осигу-
рява	гъвкавост	на	оформлението,	
като	позволява	текстът	да	се	разде-
ли	в	1,	2	или	3	колони	в	рамките	на	
наличното	пространство.

Всеки	текстови	блок	не	трябва	да	
съдържа	по-малко	от	20	знака	на	
ред.	Такъв	тип	текстови	блокове	
трябва	да	се	използват	само	за	
кратки	текстове.	Също	така	тексто-
вия	блок	не	трябва	да	надвишава	
80	знака.	Линията	трябва	да	съдър-
жа	около	50	знака	по	дължината	си.
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5. 
5.2.2.

Дизайн	принципи 
Структурна	мрежа	за	форматите	|	Хоризонтални	формати

Сърцето на Балкана

10 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (Зелено)
Информационно поле:
Тази зона е разделена 
на 6 колони, които имат 
разстояние от ½ X 
помежду си. 

(Жълто)
Широчината на тази 
колона се определя от 
широчината на логото. 
Тази колона се оставя 
празна или се използва за 
кратък допълнителен текст. 

(Червено)
Охраняема зона равна 
или по-голяма от Х. 

½
x

x

2x

www.troyan.bg

Сърцето на Балкана

Тесни	хоризонтални	формати	
(транспаранти,	банери	и	т.н.)

Всички	хоризонтални	формати	се	
делят	на	10	хоризонтални	модула	
(10х).

Всички	дизайн	елементи	и	текстови	
полета	се	подреждат	според	полу-
чената	мрежа.

Корпоративен	знак 
Височина:	2x 
*	За	някои	формати	като	билборди,	
рол-ъпи	и	т.н.,	логото	може	да	бъде	
с	височина	до	3х. 
Позиция:	долен	ляв	ъгъл	 
 
Web	адрес 
Размерът	и	цветът	на	web	адреса	
трябва	да	са	идентични	с	тези	на	
дисклеймъра	на	корпоративния	
знак. 
Позиция:	долен	десен	ъгъл
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5. 
5.2.2.

Дизайн	принципи 
Структурна	мрежа	за	форматите	|	Хоризонтални	формати

Сърцето на Балкана

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam eratLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

Loremipsum
08.10.2020

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat 
volutpat. 

Тесни	хоризонтални	формати	
(транспаранти,	банери	и	т.н.)

Зеленият	грид	от	6	колони	осигу-
рява	гъвкавост	на	оформлението,	
като	позволява	текстът	да	се	разде-
ли	в	1,	2	или	3	колони	в	рамките	на	
наличното	пространство.

Всеки	текстови	блок	не	трябва	да	
съдържа	по-малко	от	20	знака	на	
ред.	Такъв	тип	текстови	блокове	
трябва	да	се	използват	само	за	
кратки	текстове.	Също	така	тексто-
вия	блок	не	трябва	да	надвишава	
80	знака.	Текстовата	линия	трябва	
да	съдържа	около	50	знака	по	дъл-
жината	си.
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5. 
5.3.1..

Дизайн	принципи 
Оформление	на	патерна	|	Позициониране

Сърцето на Балкана

Сърцето на Балкана

x x

x x

При	позиционирането	на	патерна	
върху	формата	трябва	да	се	оставя	
разстояние	от	1х	от	края	на	форма-
та	и	от	корпоративния	знак.
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5. 
5.3.2.

Дизайн	принципи 
Оформление	на	патерна	|	Мащабиране

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

x
x
x

4x

x

x
x
x5x
x

x

x
x
x

6x x

x
x

Патернът	може	да	бъде	използван	 
в	три	размера:	4x,	5x,	6x.	
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5. 
5.3.3.

Дизайн	принципи 
Оформление	на	патерна	|	Неправилна	употреба

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

Сърцето на Балкана www.troyan.bgСърцето на Балкана www.troyan.bg

За	да	осигурим	правилното	използ-
ване	на	патерна,	категорично	се	
забраняват	следните	действия:

Подравняване	на	патерна	в	края	на	
формата

Изрязване	на	патерна	(на	примера	
сърцето	е	изрязано)

Патернът	да	стои	свободно	на	
формата	(патерна	винаги	трябва	да	
разделя	формата	на	2	части	-	сним-
ка/текст,	цветно	поле/текст	и	т.н.)

Патернът	да	се	позиционира	
вертикално

 
 
1. 

2. 

3. 
 

 
4.

1

3

2
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www.troyan.bgСърцето на Балкана Община Троян Сърцето на Балкана www.troyan.bg

LOGO

x

5. 
5.4.

Дизайн	принципи 
Ко-брандинг

Когато	един	продукт	или	услуга	се	
асоциира	с	повече	от	една	марка,	
знакът	на	асоциираната	марка	е	
разположен	на	противоположната	
страна	на	формата.

Препоръчително	е	логото	на	другия	
продукт/услуга	да	бъдат	централ-
но	подравнени	по	хоризонтала	и	
със	същия	размер	като	символа	на	
бранда	„Троян“. 
 
Когато	се	използва	логото	на	
Община	Троян	се	прилагат	пра-
вилата	описани	в	глава	2.1.4.	
Корпоративен	знак	|	Ко-брандинг.



6 Бизнес документация
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Ivan Ivanov
Consultant

Troyan Municipality Bulgaria
Troyan, Wazrajdane Sq.1

Tel: +359 670/68 018
Mobile +359 888 633 145
Mail: ivanov@troyan.bg
www.troyan.bg

www.troyan.bg
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6. 
6.1.

Бизнес	документация 
Визитка

Име	и	Фамилия	 
Шрифт:	Fedra	Serif	A	Pro	Normal	
12pt 
 
Длъжност 
Шрифт:	Fedra	Serif	A	Pro	Normal	7pt 
 
Допълнителна	информация	(адрес,	
телефон,	имейл	) 
Шрифт:	Fedra	Sans	Pro	Normal	7pt
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Визитка
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Гръб Лице

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

Troyan Municipality Bulgaria
Troyan, Wazrajdane Sq.1

info@troyan.bg

6. 
6.2.

Бизнес	документация 
Папка
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Lorem ipsum dolor sit amet, ea quidam cetero nam, ea vim oratio dissentias 
definitionem. Sensibus pericula ad mea, ei interesset contentiones signiferumque eam. 
Has tation virtute delicata ad, no posse nostrum accumsan eam. Eu unum moderatius 
contentiones vis, ea ius soluta doming graeco. Et mea eirmod epicuri contentiones, te 
mea illum detracto convenire.

Sed appareat explicari principes ut, id mea qualisque contentiones necessitatibus, 
augue suavitate ei eum. Vitae altera accumsan has cu, cu vero semper honestatis vim. 
Malis sanctus ad pri. Id sonet quodsi quo, ut putant disputando vel, vix partem 
nusquam referrentur ne. Nam sint probatus periculis an.

Te mea assum vivendo. Eu veri movet vel, ad nam amet ridens quaestio. Ad iuvaret 
vivendo repudiare his, id eum quot meis ponderum, cu agam noster vix. Iusto dicam in 
his, ad per rebum mentitum vituperata.

Ei antiopam philosophia sed. Voluptaria disputationi ei vel, legere altera 
signiferumque cu per. Mei te inani sonet nobis. Mundi nonumy nec et, eu purto zril 
eum. Eos ex clita persius consetetur in.

To the attention of Mr./Mrs.

Warm regards,
Ivan Ivanov

Company 
Client 
Street
ZIP Code City, State, Country

Page 1

Date: 11.11.2017Subject: Company Branding

Troyan Municipality 

Address
Wazrajdane Sq.1
Troyan,Bulgaria

Telephone
+359 670/68 018

Mobile 
+359 888 633 145

E-mail
ivanov@troyan.bg

Website
www.troyan.bg

Lorem ipsum dolor sit amet, ea quidam cetero nam, ea vim oratio dissentias 
definitionem. Sensibus pericula ad mea, ei interesset contentiones 
signiferumque eam. Has tation virtute delicata ad, no posse nostrum accumsan 
eam. Eu unum moderatius contentiones vis, ea ius soluta doming graeco. Et 
mea eirmod epicuri contentiones, te mea illum detracto convenire.

Sed appareat explicari principes ut, id mea qualisque contentiones 
necessitatibus, augue suavitate ei eum. Vitae altera accumsan has cu, cu vero 
semper honestatis vim. Malis sanctus ad pri. Id sonet quodsi quo, ut putant 
disputando vel, vix partem nusquam referrentur ne. Nam sint probatus 
periculis an.

Te mea assum vivendo. Eu veri movet vel, ad nam amet ridens quaestio. Ad 
iuvaret vivendo repudiare his, id eum quot meis ponderum, cu agam noster vix. 
Iusto dicam in his, ad per rebum mentitum vituperata.

Ei antiopam philosophia sed. Voluptaria disputationi ei vel, legere altera 
signiferumque cu per. Mei te inani sonet nobis. Mundi nonumy nec et, eu purto 
zril eum. Eos ex clita persius consetetur in.

Lorem ipsum dolor sit amet, ea quidam cetero nam, ea vim oratio dissentias 
definitionem. Sensibus pericula ad mea, ei interesset contentiones 
signiferumque eam. Has tation virtute delicata ad, no posse nostrum accumsan 
eam. Eu unum moderatius contentiones vis, ea ius soluta doming graeco. Et 
mea eirmod epicuri contentiones, te mea illum detracto convenire.

Sed appareat explicari principes ut, id mea qualisque contentiones 
necessitatibus, augue suavitate ei eum. Vitae altera accumsan has cu, cu vero 
semper honestatis vim. Malis sanctus ad pri. Id sonet quodsi quo, ut putant 
disputando vel, vix partem nusquam referrentur ne. Nam sint probatus 
periculis an. Te mea assum vivendo. Eu veri movet vel, ad nam amet ridens 
quaestio. Ad iuvaret vivendo repudiare his, id eum quot meis ponderum, cu 
agam noster vix. Iusto dicam in his, ad per rebum mentitum vituperata.

Ei antiopam philosophia sed. Voluptaria disputationi ei vel, legere altera 
signiferumque cu per. Mei te inani sonet nobis. Mundi nonumy nec et, eu purto 
zril eum. Eos ex clita persius consetetur in.

Lorem ipsum dolor sit amet, ea quidam cetero nam, ea vim oratio dissentias 
definitionem. Sensibus pericula ad mea, ei interesset contentiones 
signiferumque eam. Has tation virtute delicata ad, no posse nostrum accumsan 
eam. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, ea quidam cetero nam, ea vim oratio dissentias 
definitionem. Sensibus pericula ad mea, ei interesset contentiones signiferumque eam. 
Has tation virtute delicata ad, no posse nostrum accumsan eam. Eu unum moderatius 
contentiones vis, ea ius soluta doming graeco. Et mea eirmod epicuri contentiones, te 
mea illum detracto convenire.

Sed appareat explicari principes ut, id mea qualisque contentiones necessitatibus, 
augue suavitate ei eum. Vitae altera accumsan has cu, cu vero semper honestatis vim. 
Malis sanctus ad pri. Id sonet quodsi quo, ut putant disputando vel, vix partem 
nusquam referrentur ne. Nam sint probatus periculis an.

Te mea assum vivendo. Eu veri movet vel, ad nam amet ridens quaestio. Ad iuvaret 
vivendo repudiare his, id eum quot meis ponderum, cu agam noster vix. Iusto dicam in 
his, ad per rebum mentitum vituperata.

Ei antiopam philosophia sed. Voluptaria disputationi ei vel, legere altera 
signiferumque cu per. Mei te inani sonet nobis. Mundi nonumy nec et, eu purto zril 
eum. Eos ex clita persius consetetur in.

To the attention of Mr./Mrs.

Warm regards,
Ivan Ivanov

Company 
Client 
Street
ZIP Code City, State, Country
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E-mail
ivanov@troyan.bg

Website
www.troyan.bg
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Lorem ipsum dolor sit amet, ea quidam cetero nam, ea vim oratio dissentias 
definitionem. Sensibus pericula ad mea, ei interesset contentiones signiferumque eam. 
Has tation virtute delicata ad, no posse nostrum accumsan eam. Eu unum moderatius 
contentiones vis, ea ius soluta doming graeco. Et mea eirmod epicuri contentiones, te 
mea illum detracto convenire.

Sed appareat explicari principes ut, id mea qualisque contentiones necessitatibus, 
augue suavitate ei eum. Vitae altera accumsan has cu, cu vero semper honestatis vim. 
Malis sanctus ad pri. Id sonet quodsi quo, ut putant disputando vel, vix partem 
nusquam referrentur ne. Nam sint probatus periculis an.

Te mea assum vivendo. Eu veri movet vel, ad nam amet ridens quaestio. Ad iuvaret 
vivendo repudiare his, id eum quot meis ponderum, cu agam noster vix. Iusto dicam in 
his, ad per rebum mentitum vituperata.

Ei antiopam philosophia sed. Voluptaria disputationi ei vel, legere altera 
signiferumque cu per. Mei te inani sonet nobis. Mundi nonumy nec et, eu purto zril 
eum. Eos ex clita persius consetetur in.

To the attention of Mr./Mrs.

Warm regards,
Ivan Ivanov

Company 
Client 
Street
ZIP Code City, State, Country
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Lorem ipsum dolor sit amet, ea quidam cetero nam, ea vim oratio dissentias 
definitionem. Sensibus pericula ad mea, ei interesset contentiones signiferumque eam. 
Has tation virtute delicata ad, no posse nostrum accumsan eam. Eu unum moderatius 
contentiones vis, ea ius soluta doming graeco. Et mea eirmod epicuri contentiones, te 
mea illum detracto convenire.

Sed appareat explicari principes ut, id mea qualisque contentiones necessitatibus, 
augue suavitate ei eum. Vitae altera accumsan has cu, cu vero semper honestatis vim. 
Malis sanctus ad pri. Id sonet quodsi quo, ut putant disputando vel, vix partem 
nusquam referrentur ne. Nam sint probatus periculis an.

Te mea assum vivendo. Eu veri movet vel, ad nam amet ridens quaestio. Ad iuvaret 
vivendo repudiare his, id eum quot meis ponderum, cu agam noster vix. Iusto dicam in 
his, ad per rebum mentitum vituperata.

Ei antiopam philosophia sed. Voluptaria disputationi ei vel, legere altera 
signiferumque cu per. Mei te inani sonet nobis. Mundi nonumy nec et, eu purto zril 
eum. Eos ex clita persius consetetur in.

To the attention of Mr./Mrs.

Warm regards,
Ivan Ivanov

Company 
Client 
Street
ZIP Code City, State, Country

Page 1

Date: 11.11.2017Subject: Company Branding

Troyan Municipality 

Address
Wazrajdane Sq.1
Troyan,Bulgaria

Telephone
+359 670/68 018

Mobile 
+359 888 633 145

E-mail
ivanov@troyan.bg

Website
www.troyan.bg

Община
Троян

6. 
6.3.1.

Бизнес	документация 
Бланка	с	герб	„Община	Троян“

Корпоративен	знак	+	герб	–	Вариант	1 Корпоративен	знак	+	герб	–	Вариант	2 Герб	
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www.troyan.bgwww.troyan.bg

Сърцето на Балкана

Troyan Municipality Bulgaria
 Wazrajdane Sq.1
Troyan, Bulgaria

6. 
6.4.

Бизнес	документация 
Пощенски	пликове
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Сърцето на Балкана www.troyan.bgwww.troyan.bg

Troyan Municipality Bulgaria
 Wazrajdane Sq.1
Troyan, Bulgaria

Сърцето на Балкана

6. 
6.4.

Бизнес	документация 
Пощенски	пликове



6. 
6.5.

Бизнес	документация 
Покана

64
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To John Smith, 
This is our sample letter.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

j.smith@mail.com

Sample letter

---
Поздрави,
Иван Иванов 
Консултант

Община Троян
Площад “Възраждане” 1
Троян, България

Tel: +359 670/68 018
Mobile +359 888 633 145
www.troyan.bg

---
Поздрави,
Иван Иванов 
Консултант

Община Троян
Площад “Възраждане” 1
Троян, България

Tel: +359 670/68 018
Mobile +359 888 633 145
www.troyan.bg

6. 
6.6.

Бизнес	документация 
E-mail	подпис
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6. 
6.7.

Бизнес	документация 
Microsoft	Powerpoint	шаблон

1

Разделителен 
слайд 

Благодаря!

011. Текстови слайд
2. Текст с изображение
3. Слайд с изображение
4. Финален слайд

1

11

11

1

Съдържание

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum

1. Текстови слайд
 • Текст в една колона
 • Текст в две колони
 • Текст в синьо

2. Текстови слайс със снимки
 • Тескт с една снимки
 • Текст с две снимки
 • Текст с четири снимки

3. Слайд с изображения
 • Изображение на цяла страница
 • Едно изображение
 • Две изображения
 • Четири изображения

4. Финален слайд

1. Текстови слайд
 • Текст в една колона
 • Текст в две колони
 • Текст в синьо

2. Текстови слайс със снимки
 • Тескт с една снимки
 • Текст с две снимки
 • Текст с четири снимки

3. Слайд с изображения
 • Изображение на цяла страница
 • Едно изображение
 • Две изображения
 • Четири изображения

4. Финален слайд

Текст с една снимка
Текст с една снимка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum.

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Текст с четири 
снимки

Име на презентацията

www.troyan.bg

Сърцето на Балкана www.troyan.bg

София

Заглавен слайс със снимка
на един или два реда

17 Март 2017

1Име на презентацията

1.	Заглавен	слайд

2.	Съдържание

3.	Разделителен	слайд

4.	Слайд	с	текст	и	една	снимка

5.	Слайд	с	текст	и	четири	снимки

6.	Финален	слайд

1

2

3

4

5

6



7 Рекламни 
носители
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Рекламни	носители 
Facebook	шапка

7. 
7.1.



Рекламни	носители 
Instagram	шапка

Троян 
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7. 
7.2.



Рекламни	носители 
Флайер

7. 
7.3.
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Рекламни	носители 
Плакат

7. 
7.4.

Троян 
Бранд	Ръководство
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Insert text 
Insert text

X. 
X.X.

72

Рекламни	носители 
Билборд

7. 
7.5.

Троян 
Бранд	Ръководство



Insert text 
Insert text

X. 
X.X.
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Рекламни	носители 
Билборд

7. 
7.5.

Троян 
Бранд	Ръководство



Рекламни	носители 
Сити	Лайт

7. 
7.6.
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Рекламни	носители 
Сити	Лайт

7. 
7.6.

Троян 
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Рекламни	носители 
Каталог

7. 
7.5.

Троян 
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Рекламни	носители 
Каталог

7. 
7.5.

Троян 
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8 Рекламни 
сувенири



Рекламни	сувенири 
Химикалка

8. 
8.1.

Троян 
Бранд	Ръководство
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8. 
8.2.

Рекламни	сувенири 
Настолен	календар

Троян 
Бранд	Ръководство
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Рекламни	сувенири 
Календар	за	седмицата

8. 
8.3.

Троян 
Бранд	Ръководство
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Рекламни	сувенири 
Троен	календар

8. 
8.4.

Троян 
Бранд	Ръководство
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8. 
8.5.

Рекламни	сувенири 
Тефтер

Троян 
Бранд	Ръководство
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Рекламни	сувенири 
Флашка

8. 
8.6.

Троян 
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84



Троян 
Бранд	Ръководство

85

Рекламни	сувенири 
Чаша

8. 
8.7.



Рекламни	сувенири 
Тениска

8. 
8.8.
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Рекламни	сувенири 
Тениска

8. 
8.8.

Троян 
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Рекламни	сувенири 
Тениска

8. 
8.8.
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Рекламни	сувенири 
Тениска

8. 
8.8.
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Рекламни	сувенири 
Тениска

8. 
8.8.
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Рекламни	сувенири 
Тениска

8. 
8.8.
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Рекламни	сувенири 
Тениска

8. 
8.8.
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Рекламни	сувенири 
Тениска

8. 
8.8.
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Рекламни	сувенири 
Тениска

8. 
8.8.

Троян 
Бранд	Ръководство
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Рекламни	сувенири 
Шапка

8. 
8.9.

Троян 
Бранд	Ръководство
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Рекламни	сувенири 
Ключодържател

8. 
8.10.
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Рекламни	сувенири 
Стикери
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8. 
8.11.
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Рекламни	сувенири 
Стикери

8. 
8.11.
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Рекламни	сувенири 
Стикери

8. 
8.11.
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Рекламни	сувенири 
Опъковъчна	хартия

8. 
8.11.
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Рекламни	сувенири 
Опъковъчна	хартия

8. 
8.11.
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9 Примери  
за ко-брандиране
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Примери	за	ко-брандиране9.
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Троян 
Бранд	Ръководство

Примери	за	ко-брандиране9.



www.troyan.bg

Благодаря


