
V i s u a l  G u i d e l i n e



Лого/ Logo



Черно бяло лого/ Black & white logo



Лого вариации/ Logo variations



Лого вариации/ Logo variations



Лого семпла версия/ Logo simple version

Семплата версия на логото се ползва 
в много малки формати.

The simple version of the logo is used 
in very small formats.



Лого правила/ Logo rules



Лого запазено пространство/ Logo reserved space

Запазеното пространство се базира 
на радиуса на кръга на логото.
Не трябва да има никакви графични 
елементи в това пространство.
Така логото може да бъде 
максимално разпознаваемо и да седи 
добре на всякакви визии.

Reserved space is based on the radius 
of the circle of the logo.
There should be no graphic elements in 
this space. So, the logo can be 
maximally recognizable and sit well on 
any layout.



Лого центриране/ Logo center

Центърът на логото се базира на 
центъра на кръга, а не на центъра на 
птицата заедно с кръга.
Така логото седи по-балансирано.

The center of the logo is based on the 
center of the circle, not the center of 
the bird along with the circle, so the 
logo sits more balanced.



1. Не мачкайте логото

2. Не накланяйте логото.

3. Ако трябва да се ползва логото малко,
    ползвайте само семплата му версия

4. Не поставяйте логото на твърде сложен фон

5. Не променяйте шрифта на логото

1. Don’t squize the logo

2. Don’t tilt the logo.

3. If the logo needs to be very small, use only
   its simple version

4. Don’t not place the logo on too complex background

5. Don’t not change the font of the logo

Лого правила/ Logo rules

Foundation
Lachezar

Tsotsorkov



Логото се позиционира в ляво 
или в средата на бранд 
пространството и може да бъде 
с всякакъв размер.
Символът от логото може да се 
ползва самостоятелно. Логотипът 
може да се ползва отделно в 
бранд пространството. 

The logo is positioned on the left 
or in the middle of the brand 
space and can be of any size. 
The logo symbol can be used 
independently. The logo can be 
used separately in the brand 
space.

Лого правила/ Logo rules



Бранд пространство е зоната, където 
се намират логото, текстовете и 
визуалните елементи.
Размерът на зоната се определя по 
късата страна на използвания 
формат. Това е минималното 
разстояние от края на лейаута. 

Brand space is the area where the 
logo, text and visual elements are 
located.
The size of the zone is determined by 
the short side of the format used. This 
is the minimum distance from the end 
of the layout.
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Идентичност правила/ Identity rules



Типография/ Typography



Foundation
Фондация

Foundation
Фондация

Foundation
Фондация

Foundation
Фондация

Foundation
Фондация

Foundation
Фондация

Lorem ipsum dolor sit  amet, consectetur 
adipiscing el i t .  Duis ac ex lacinia, viverra tortor 
al iquam, tr ist ique lectus. In hac habitasse 
platea dictumst.  Phasellus hendrerit  leo vitae 
efficitur ultr ices.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit .  Duis ac ex lacinia, viverra tortor 
aliquam, tristique lectus. In hac habitasse 
platea dictumst. Phasellus hendrerit leo vitae 
efficitur ultrices.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit .  Duis ac ex lacinia, viverra 
tortor aliquam, tristique lectus. In hac 
habitasse platea dictumst. Phasellus hendrerit 
leo vitae efficitur ultrices.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit . Duis ac ex lacinia, viverra 
tortor aliquam, tristique lectus. In hac 
habitasse platea dictumst. Phasellus hendrerit 
leo vitae efficitur ultrices.

abcdefgh i j k lmno pqrs tuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&* (  ) - +=

Основен шрифт/ Main font
Acrom
ke rn i n g  -  1 0 0 +

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # $ % ^ & * (  ) - + =

W e b s a f e  f o n t
Centu r y  go th ic

ТипографияТипография/ Typography



Цветове/ Colors



Елегантно син/
Elegant blue

C100 M80 Y25 K30

R21 G53 B97

Черен/ Black

C30 M30 Y30 K100

R0 G0 B0

Сив/ Gray

C0 M0 Y0 K30

R198 G198 B198

C70 M35 Y0 K0

R78 G142 B203

C27 M12 Y0 K0

R195 G212 B239

Светъл елегантно син
Elegant blue bright

R58 G155 B252

Небесно син/ Sky blue

Много светъл
елегантно син

Elegant blue brighter

Цветове/ Colors

Основни цветове / Primary colors Допълнителни цветове / Additional 
colors



Цветове - използване/ Colors - usage

Това са основните цветови 
комбинации, които трябва да се 
ползват с всичките визуални 
елементи.

These are the main color combinations 
that should be used with all visual 
elements.



Лого на светъл цветен фон/ Logo on bright background



Изображения/ Images



Изображения/ Images

Изображенията се ползват 
предимно в кръг. Може да бъде 
приложен син филтър върху тях.
Птицата може да се ползва върху 
изображенията. Както и бял кръг 
със символа от логото.

Images are mostly used in a circle. 
A blue filter can be applied to them.
The bird can be used on images. As 
well as a white circle with the logo 
symbol.



Графични елементи/
Graphic elements



Елементи на идентичността/ Identity elements

Основните графични елементи на 
идентичността са: птицата, облаците и 
планината от логото.
Птицата може да се ползва самостоятелно. 
Останалите елементи не.
Планината винаги седи в десния край на 
визиите. Облаците могат да бъдат във 
всякакъв размер и да бъдат 
позиционирани навсякъде във визията.
Елементите могат да се ползват и с 
опростената версия на логото.
Елементите могат да бъдат на тъмен и на 
светъл фон.
Не е позволено елементите да се въртят.

The main graphic elements of the identity 
are: the bird, the clouds and the mountain 
from the logo.
The bird can be used alone. The other 
elements do not.
The mountain always sits at the right end of 
the visuals. Clouds can be any size and can 
be positioned anywhere in the layouts.
The elements can also be used with the 
simplified version of the logo.
The elements can be used on a dark or light 
background.
Elements can’t be rotated.



Икони за направления/ Icons for areas

Здравеопазване Образование Закрила на деца Култура

Healthcare Education Child protection Culture

Фондация Лъчезар Цоцорков подкрепя 
проекти в четири различни направления. 
Всякo направление е представенo
с визуален обект, наречен икона.
Всяка икона е изградена на базата на 
основното лого.
Иконите са начина по-лесно да бъде 
предадена информацията за различните 
направления, които фондацията подкрепя.

Lachezar Tsotsorkov Foundation supports 
projects in four different areas. Each area is 
represented with a visual object called an icon.
Each icon is based on the main logo.
Icons are a way to more easily convey 
information about the various areas that the 
foundation supports.



Слоган/ Slogan



Слоган/ Slogan

Слогана на фондацията може да се 
ползва самостоятелно с птицата.
Шрифта винаги е в показаната 
пропорция и е Acrom regular.

The slogan of the foundation can be 
used alone with the bird.
The font is always in the displayed 
proportion and is Acrom regular.

С мисията
да окрилява

With mission
to give wings



С мисията
да окрилява

tsotsorkovfoundation.bg

Фондация

Лъчезар Цоцорков
Foundation

Lachezar Tsotsorkov

With mission
to give wings

tsotsorkovfoundation.bg

Слоган/ Slogan



Примерни материалиПримерни материали/ Sample materials
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