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ЛОГОТИП и ЗНАК
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Логото на BULATSA - ръководство на въздушното движение е базата, на която
се изгражда целия комплекс от ЛОГО, ЗНАК, СИМВОЛ и СЛОГАН. Логото пред-
ставлява надпис на латиница „BULATSA“ с главни букви, надпис отдолу (на лати-
ница или на кирилица, сътветно - BULGARIAN AIR TRAFFIC SERVICES AUTHORITY и
РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ) с главни букви, както и разделяща
двата надписа хоризонтална линия. В оригиналния си пълноцветен вариант ло-
гото се състои от тъмносини букви, зелена линия и акцент - зелена точка в цен-
тралното „А“ в надписа „BULATSA“. Цветовете са: 1. син - PANTONE 281 C и 2.
зелен - PANTONE 376 C.
Знакът на BULATSA е символизирана птица в двата основни цвята.
Във вертикалния си вариант лого+знак на BULATSA се ползва, когато размера на
рекламния материал го изисква (вертикален банерфикс, например).

Правилата за комплекса

от ЛОГО, ЗНАК, СИМВОЛ

и СЛОГАН на BULATSA са

подробно развити в от-

делен наръчник.

Минималният размер за

ползване на лого и знак е

30 мм обща широчина.

За максимлен размер

няма ограничения.
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РАЗЛИЧНИ цветови ВАРИАНТИ НА ЛОГОТИП и ЗНАК
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BULATSA – корпоративна идентичност / 10.08.2015
ВИЗИТНА КАРТИЧКА - 90 Х 50 мм (обрязан формат), 100 Х 60 мм (необрязан формат)
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ШРИФТОВЕ
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Condensed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Condensed Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Light Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Light Condensed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Thin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Thin Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Bold Condensed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Bold Condensed Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Black Condensed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - Helen Bg Black Condensed Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-Roman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-BoldItalic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-Medium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-MediumItalic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-LightItalic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-Thin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-ThinItalic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-UltraLight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-UltraLightItalic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-Heavy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. - HelveticaNeueCyr-Black

В печатните документи

и рекламните материали

на BULATSA - ръко-

водство на въздушното

движение биват пол-

звани следните фамилии

шрифтове:

1. Helen Bg

във всичките му

начертания

2. HelveticaNeueCyr

във всичките му

начертания



BULATSA – корпоративна идентичност / 10.08.2015
ПОЩЕНСКИ ПЛИК – 220 X 110 мм

ВАРИАНТ 1 (елементарна графика)

ВАРИАНТ 2 (сложна графика)
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ПОЩЕНСКИ ПЛИК – 229 X 324 (сложна графика)
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ПОЩЕНСКИ ПЛИК – 229 X 324 (елементарна графика)
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ХАРТИЕНА ТОРБА 180 X 270 X 60 мм
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ХАРТИЕНА ПОДАРЪЧНА ТОРБА 320 х 420 х 100 мм
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ХАРТИЕНА ПОДАРЪЧНА ТОРБА 240 х 370 х 90 мм
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BULATSA – корпоративна идентичност / 10.08.2015
ХАРТИЕНА ПОДАРЪЧНА ТОРБА 180 х 270 х 60 мм
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ЧАДЪР 8 секции 105 см диаметър
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BULATSA – корпоративна идентичност / 10.08.2015
КОРИЦА на БРОШУРА А4
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КОРИЦА на БРОШУРА А4
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КАЛЪФЧЕ ЗА CD/DVD 260 Х 135 мм

18

лавие вие
дзаггл

П
о

лавие
З

аггл

invisible part of flight
invisible part of 

R
TN

E
R

S

ces1, B
russels B

lvd
.

1540 S
ofia, B

ulgaria

.b
ulatsa.com

APPA

fice@
b

ulatsa.com
/

w
w

w
offf

R
esour

ff
ose is to o

ly and m
edia. Its purp

aIt
ng 

3 am
o

ated in 201
or

e incorp
entur

int v
LA

 is a jo
LA

-B
ns.B

om
otio

pr
es 
l

nline sa
ces and o
i

l C
R

M
 serv

a
ough digit

ands thr
lty to br

ay
and lo

edge 
w

l
nsum

er kno
p co

lo
ev

e de
n W

ia E
-m

ail and S
M

S
. The M

issio
v

or C
R

M
 

orm
 f

atf
ated pl

eting and an integr
k

or em
ail m

ar
abase f

dat
e 

usiv
cl

x
et an e

k
ian m

ar
er to the B

ulgar
ff

ose is to o
m

edia. Its purp
ly and 

a
ng It

3 am
o

ated in 201
or

e incorp
entur

int v
LA

 is a jo
LA

-B
B

The 
The 



BULATSA – корпоративна идентичност / 10.08.2015
КОМПЛЕКТ В КУТИЯ (химикалка и писалка)
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BULATSA – корпоративна идентичност / 10.08.2015
ТЕФТЕР А5 със спирала – 1-ва и 4-та корици
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BULATSA – корпоративна идентичност / 10.08.2015
ТЕФТЕР А5 със спирала – лява и дясна страници
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РАБОТЕН КАЛЕНДАР - ГЛАВА
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ПЛАКАТ 500 Х 700 мм

23

  

ъздушна сВ
лиилрппр7 а2/1, 112ияя,Соф

нгон кодедунаржме

рност игу
71л 20

есгр

ble part of flightble part of f
Brussels Blvd. 1540 Sofia, Bulgaria

37 1572  /  fax: +359 2 980 00 43

.bulatsa.com.com  /  www

The invisiThe invisi
ces1, B

tel.: +359 2 93

fice@bulatsaofff

Resour



BULATSA – корпоративна идентичност / 10.08.2015
ЛИСТОВКА 100 Х 210 мм
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ПЛАКАТ А3
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МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР 480 Х 690 - СТРАНИЦА
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ДП РВД набира кандидати
за Ръководител на полети

Над България прелитат над 2000 самолета на денонощие.

2000 малки точки, които никога не трябва

да се срещат.

Нашата работа е да осигурим тяхната безопасност, така че всички 

да пътуват спокойно.

Независимо от твоята специалност, ако

си готов да приемеш предизвикателството и търсиш нови 

хоризонти, ние ще те научим да контролираш небето.

Стани част от нашия екип! 

Направи първата крачка на
www.bulatsa.com

Изисквания:
       • Гражданство – българско или от държава на ЕС
       • Образование – завършена степен „Бакалавър“ (без значение е специалността)
       • Английски език
       • Ненавършени 30 години
       • Неосъждани лица

Необходими документи:
       • CV
       • Актуална снимка
       • Диплома за завършено образование
       • Сертификат за владеене на английски език
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ЛИСТОВКА A6
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ДП РВД набира кандидати
за Ръководител на полети

Над България прелитат над 2000 самолета на денонощие.

2000 малки точки, които никога не трябва

да се срещат.

Нашата работа е да осигурим тяхната безопасност, така че 

всички да пътуват спокойно.

Независимо от твоята специалност, ако

си готов да приемеш предизвикателството и търсиш нови 

хоризонти, ние ще те научим да контролираш небето.

Стани част от нашия екип! 

Направи първата крачка на www.bulatsa.com

Изисквания:
       • Гражданство – българско или от държава на ЕС
       • Образование – завършена степен „Бакалавър“ (без значение е 
специалността)
       • Английски език
       • Ненавършени 30 години
       • Неосъждани лица

Необходими документи:
       • CV
       • Актуална снимка
       • Диплома за завършено образование
       • Сертификат за владеене на английски език
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ДП РВД набира кандидати
за Ръководител на полети

Над България прелитат над 2000 самолета 

на денонощие.

2000 малки точки, които никога не трябва

да се срещат.

Нашата работа е да осигурим тяхната 

безопасност, така че всички да пътуват 

спокойно.

Независимо от твоята специалност, ако

си готов да приемеш предизвикателството 

и търсиш нови хоризонти, ние ще те научим 

да контролираш небето.

Стани част от нашия екип! 

Направи първата крачка на 
www.bulatsa.com

Изисквания:
       • Гражданство – българско или от държава на ЕС
       • Образование – завършена степен „Бакалавър“ 
(без значение е специалността)
       • Английски език
       • Ненавършени 30 години
       • Неосъждани лица

Необходими документи:
       • CV
       • Актуална снимка
       • Диплома за завършено образование
       • Сертификат за владеене на английски език

ДП РВД набира кандидати
за Ръководител на полети
Над България прелитат над 2000 
самолета на денонощие.
2000 малки точки, които никога не 
трябва
да се срещат.
Нашата работа е да осигурим 
тяхната безопасност, така че всички 
да пътуват спокойно.

Над България прелитат над 2000 самолета на 
денонощие. 2000 малки точки, които никога не 
трябва да се срещат. Нашата работа е да 
осигурим тяхната безопасност, така че всички 
да пътуват спокойно. Независимо от твоята 
специалност, ако си готов да приемеш 
предизвикателството и търсиш нови хоризонти, 
ние ще те научим да контролираш небето. Стани 
част от нашия екип! 

Над България прелитат над 2000 самолета на 

денонощие. 2000 малки точки, които никога
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БАНЕРФИКС 1000 Х 2000 мм
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БАНЕРФИКС 800 Х 2000 мм
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ЗНАЧКИ - метални (бронз) 20 Х 20 мм
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РАБОТНИ БЛОК БЕЛЕЖНИЦИ А5 корица и листа - варианти
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СТИКЕРИ
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The invisible part of flight

The invisible part of flightwww.bulatsa.com

Стани
ръководител на полети

2000 Х 1000 мм

The invisible part of flight

The invisible part of flightwww.bulatsa.com

Стани
ръководител на полети

100 Х 50 мм

The invisible part of flight

The invisible part of flightwww.bulatsa.com

Стани
ръководител на полети

1000 Х 500 мм
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КАРТИЧКИ WITH COMPLIMENTS 125 Х 70 и ПЛИК 135 Х 80
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Resources1, Brussels Blvd. 1540 Sofia, Bulgaria

tel.: +359 2 937 1572  /  mob: +359 889 800 043

kamelia.stancheva@bulatsa.com  /  www.bulatsa.comThe invisible part of flight

With Compliments

The invisible part of flight
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КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ 210 Х 150 и КОЛЕДЕН ПЛИК 162 Х 114
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Resources1, Brussels Blvd. 1540 Sofia, Bulgaria

tel.: +359 2 937 1572  /  mob: +359 889 800 043

kamelia.stancheva@bulatsa.com  /  www.bulatsa.com The invisible part of flight

Merry Christmas
and Happy New Year

Resources1, Brussels Blvd. 1540 Sofia, Bulgaria

tel.: +359 2 937 1572  /  mob: +359 889 800 043

kamelia.stancheva@bulatsa.com  /  www.bulatsa.com

The invisible part of flight
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ЛУКСОЗЕН БЕЛЕЖНИК С 4 МЕТАЛНИ РИНГА А5 корица - кожа
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Resources1, Brussels Blvd. 1540 Sofia, Bulgaria  /  tel.: +359 2 937 1572  /  www.bulatsa.com Resources1, Brussels Blvd. 1540 Sofia, Bulgaria  /  tel.: +359 2 937 1572  /  www.bulatsa.com
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КУБЧЕ НЕЛЕПЯЩИ ЛИСТЧЕТА 100 Х 100 мм и САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛИСТЧЕТА 75 X 75 мм
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ВИЗИТНИК - кожа и метал (лазерно гравиране)
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В случая се използва лого и знак БЕЗ участието на разделителната зелена линия
и уточняващия надпис РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (на българ-
ски или на английски езици), понеже мястото е твърде малко. Логото BULATSA
се равнява по долната част на знака БЕЗ да се трансформира, променя размера
или отстоянията. 
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ОРГАНАЙЗЕР - кожа (ситопечат или преге)
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При органайзера от кожа се ползва лого и знак в бяло и зелено, когато се печата
със ситопечат. Когато се ползва преге, то тогава разделителната зелена
линия и уточняващия надпис РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (на
български или на английски езици) отпадат, а логото BULATSA се равнява по дол-
ната част на знака БЕЗ да се трансформира, променя размера или отстоя-
нията.   
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ДЪРВЕНА КУТИЯ ЗА БУТИЛКА ВИНО
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КОМПЛЕКТ ЗА ПЪТУВАНЕ - универсално зарядно, батерия, хъб
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МОБИЛНА ЗАРЯДНА БАТЕРИЯ 4000 mAh
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ПЪТНА ЧАНТА
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МИНИ ПРЕНОСИМА КОЛОНКА ЗА iPAD/iPHONE/iPOD
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ
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Темплейтите и примерите на предходните страници не са предназначени да

дадат пълно представяне на всички възможни елементи на брандинга на Дър-

жавно предприятие “Ръководство на въздушното движение”. Възможно е раз-

работването на продукти (при необходимост от такива), които не могат да

бъдат решени чрез просто прилагане на тези правила и темплейти.

Въпреки това, този документ е добър инструмент и съдържа нужната ви ос-

новна информация за решаването на възникнали нови графични задачи – ти-

пография, лога, цветни правила, изображения, темплейти.

По въпроси относно брандиране и изработка на рекламни материали:

marketing@bulatsa.com

Благодарим ви!

© 2015 BULATSA “Ръководство на въздушното движение”. Всички права запазени. 

Марката BULATSA, както и съответните лога, знаци и символи са запазени и ре-
гистрирани търговски марки на Държавно предприятие “Ръководство на въздуш-
ното движение” за България. Данните, съдържащи се в този документ, са само с
информативна цел и са препоръчителни при изработката на съответните про-
дукти. Спецификациите им могат да варират. Тези материали са обект на про-
мяна без предупреждение. Тези материали са осигурени от Държавно предприятие
“Ръководство на въздушното движение” и неговите подразделения само за инфор-
мационни цели без гаранции от всякакъв вид, като “Ръководство на въздушното
движение” не носи отговорност за грешки или пропуски по отношение на мате-
риалите. Единствените гаранции за група продукти на Държавно предприятие
“Ръководство на въздушното движение” са тези, за които има изрична декларация
за това, придружаваща съответния продукт. Нищо тук не следва да се тълкува
като даване на допълнителна гаранция.  


