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Мисия на Нов 
български 

университет

08

 А. Въведение МИСИЯ 

	 Мисията	на	НБУ	като	автономна	либерална	

академична	институция	е:

	 •	 да	 бъде	 ориентиран	 към	 своите	

студенти,	 като	 изгражда	 предприемчиви,	

социално	 отговорни	 личности,	 подготвени	 за	

живот	в	условията	на	съвременна	демократична	

България,	 обединена	 Европа	 и	 глобализиращия	

се	свят;

	 •	 да	 допринася	 за	 напредъка	 на	

университетското	образование	чрез	достъпно	

интердисциплинарно	 и	 специализирано	

обучение,	и	научни	изследвания	по	международни	

стандарти;

	 •	 да	 поставя	 в	 служба	 на	 обществото	

своя	 академичен	 потенциал	 и	 да	 реагира	 на	

социалните	 и	 икономическите	 промени,	 като	

участва	в	тях	със	свои	проекти.	

ОБРАЗОВАТЕЛНА ФИЛОСОФИЯ

	 Образователната	философия	на	Нов	български	

университет	е	основана	на	либералната	идея	за	

образование,	свързващо	придобиването	на	знания	

и	 професионалното	 специализиране	 с	 общото	

духовно	развитие.

АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ		

	 Нов	 български	 университет	 определя	 своя	

академичен	профил	в	областта	на:

	 • науките	за	човека	и	обществото;

	 •	природните	науки	и	новите	технологии;

	 •	изкуствата.



Послание
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 А. Въведение 	 Основното	 послание	 във	 визуалните	

материали	 на	 Нов	 български	 университет	 е	

нашата	 отдаденост	 на	 модерното,	 либерално	

образование,	което	същевременно	е	носител	на	

класическия	академичен	дух.



В какво сме 
различни
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 А. Въведение 	 В	 НБУ	 не	 се	 боим	 от	 разнообразието	 –	

затова	 сме	 различни	 в	 мисленето	 си,	 в	 полета	

на	 фантазията	 си,	 в	 научните	 си	 търсения.	

Създаването	 на	 общ	 стандарт	 за	 визуална	

комуникация	 не	 ограничава	 нашата	 различност,	

а	 тъкмо	 напротив	 –	 позволява	 ни	 да	 се	 опрем	

на	него	като	твърда	материална	основа,	която	

да	 придържа	 размаха	 на	 нашата	 различност	 в	

една	обща	база.	Както	в	трудовете	има	тънка	

линия	 на	 тезата,	 на	 търсенето,	 която	 придава	

общ	 смисъл	 на	 цялостното	 произведение,	

така	 и	 нашето	 желание	 е	 общото	 ни	 виждане	

за	 използването	 на	 визуалното	 общуване	 да	

играе	 ролята	 на	 свързващо	 звено	 в	 нашата	

разнообразна	цялост.	



Ценности на 
бранда
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 А. Въведение 	 Нашите	ценности	са	споделените	ценности	

на	една	общност,	хетерогенна	в	състава	и	идеите	

си,	във	вижданията	и	работата	си,	но	обединена	

в	чувството	за	уважение	към	индивида,	неговите	

права	и	задължения	и	стремежа	към	придобиване	

и	 разпространяване	 на	 научни	 знания,	 насочени	

към	подобряване	на	общественото	добруване.



Характер на 
бранда
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 А. Въведение 	 По	 характер	 Нов	 български	 университет	

е	 сериозен.	 Интелектуалността	 на	 неговия	

ум	 е	 облечена	 в	 пъстрите	 дрехи,	 виждания		

и	 настроения	 на	 неговите	 студенти.	 Синият	

цвят	 на	 бранда	 олицетворява	 решителност,	

интелектуалност	 и	 отвореност	 към	

заобикалящия	свят.



Архитектура 
на бранда
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 А. Въведение 	 За	Нов	български	университет	студентите,	

тяхната	 общност	 и	 родители,	 са	 реални	 хора,	

с	 които	 брандът	 НБУ	 комуникира	 активно	

и	постоянно.



На кого 
говорим

	 В	 Нов	 български	 университет	 разговаряме	

с	 хората,	 като	 се	 стремим	 да	 създадем	 с	 тях	

дългосрочни	 и	 взаимнополезни	 отношения,	

основани	 на	 честност,	 откритост	 и	 добри	

намерения.	

	 Нашите	 вътрешни	 публики	 са	 студенти,	

алумни,	 преподаватели	 –	 щатни	 и	 хонорувани,	

администрация	и	техническия	състав,	работещ	

на	територията	на	Нов	български	университет.	

	 Има	множество	организации	и	хора,	с	които	

работим	и	градим	отношения	ежедневно.

	 Общуваме	 активно	 с	 представителите	 на	

бизнеса,	за	да	постигнем	адекватно	за	пазара	на	

труда	ниво	на	нашите	програми.	

20

 А. Въведение 	 Важна	 част	 от	 нашата	 работа	 е	 в	

сферата	на	обществения	живот,	затова	ние	се	

стремим	да	участваме	активно	в	него.	Нашият	

академичен	 състав	 е	 разнообразен	 и	 колегите	

ни	 са	 изтъкнати	 специалисти	 в	 множество	

области.	 	 Поради	 тази	 причина	 НБУ	 общува	 с	

различни	външни	публики.



Б. Идентичност 
на НБУ



Б. Идентичност на Нов български университет

24

Лого на НБУ

	 Стилизираният	 символ	 от	 логото	 на	 НБУ	

символизира	 четящ	 човек,	 приведен	 над	 книга.	

Някои	 легенди	 на	 университета	 твърдят,	 че	

е	 възможно	 да	 бъде	 и	 изгряващото	 слънце	

на	 знанието,	 издигащо	 се	 над	 долината	 на	

незнанието,	 но	 това	 са	 “градски	 легенди”.	 Това,	

което	е	сигурно	е,	че	логото	ни	е	синьо	и	приятно	

за	окото.	

	 Логото	 на	 НБУ	 се	 състои	 от	 символа	

на	 четящия	 човек	 и	 надпис	 Нов	 български	

университет	 или	 НБУ	 на	 български	 език	 или	 на	

английски	език.	По	изключение	надписът	може	да	

бъде	и	на	друг	език.

	 Допустим	е	артистичен	вариант	на	логото,	

като	неговото	приложение	е	регламентирано	в	

настоящите	указания	за	графична	идентичност.



Стойности на 
цветовете
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	 Варианти	 на	 логото	 на	 Нов	 български	

университет	 се	 допускат,	 за	 да	 може	 да	 се	

използва	 върху	 материали	 и	 повърхности	 с	

различен	цвят.	

	 Обичайните	 варианти	 са	 синьо	 или	 бяло.	 По	

изключение	може	да	се	използва	вариант	в	черно	

или	сиво.		

PANTONE Black C

PANTONE Cool Gray 7 C

RGB 0 / 0 / 0

RGB 255 / 255 / 255

RGB 147 / 149 / 152

CMYK 0 / 0 / 0 / 100

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

CMYK 0 / 0 / 0 / 50

HEXA  #000000

HEXA #ffffff

HEXA #939597

НБУ черно

НБУ бялоНБУ сиво

RGB 0 / 55 / 123

CMYK 100 / 80 / 0 / 30

HEXA  #00377В

НБУ синьо

PANTONE 7687 C 



Пълноцветен 
вариант
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	 Когато	 това	 е	 възможно,	 препоръчваме	

използването	на	пълноцветен	вариант	на	логото	

на	НБУ.	Конкретните	стойности	на	цвета	на	НБУ	

са	описани	в	настоящите	указания	и	следва	да	се	

спазват.	Не	е	допустимо	подмяната	на	цвета	на	

логото	с	други	цветове,	включително	и	с	близки	

стойности	на	утвърдения	цвят.



Черно-бял 
вариант
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	 В	определени	ситуации	и	най-вече	при	черно-

бял	 печат	 на	 рекламни	 материали	 е	 допустимо	

използването	на	логото	в	черно-бял	вариант.	

	 Алтернатива	 на	 черно-бялото	 лого		

е	използването	на	сив	цвят.

	 Препоръчва	се	използването	на	пълноцветния	

вариант	 на	 логото	 винаги,	 когато	 това		

е	възможно.



Лого върху фон 
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	 Допустимо	е	използването	на	лого	върху	фон.	

Основно	 правило	 е	 да	 се	 съблюдава	 наличието	

на	достатъчен	контраст	между	логото	и	фона,	

върху	който	се	позиционира.	

	 Логото	върху	фон	се	препоръчва	да	бъде	във	

всеки	 от	 утвърдените	 цветове	 -	 синьo,	 черно,	

сиво	и	бяло	или	по	изключение	в	други	цветове,	

съобразени	от	конкретната	визия.

	 Цялостната визия и посланията на НБУ се 

съгласуват с отговарящите за публичните 

комуникации на университета (info@nbu.bg).

МОЖЕШ ДА
ПОСТИГНЕШ ПОВЕЧЕ

ДЕН НА
ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ   
29 ноември



Изписване на 
логото на

1 ред
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	 Логото	 на	 Нов	 български	 университет	 се	

изписва	 на	 един	 ред,	 като	 отляво	 е	 четящият	

човек,	а	отдясно	-	надписът.

	 Дебелината	на	хоризонталната	греда	на	“Н”	е	

основополагаща	за	отстоянията	в	логото.

X/2X

2Y

Y Y Y Y

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y
/3

Y

X/2



Изписване на 
логото на

3 реда 
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	 Друг	вариант	на	лого	е	с	изписване	на	името	

на	университета	на	три	реда.	

Y Y

2Y

Y/2



Изписване 
на името в 

съкратен 
вариант
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	 Логото	на	Нов	български	университет	може	

да	 се	 визуализира	 и	 с	 изписване	 на	 името	 на	

университета	с	трите	букви	от	абревиатурата	

-	‘Н’,	‘Б’,	‘У’.

2Y

Y/4 Y/4 Y/4Y/4



Минимален 
размер за 

печат
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	 Използването	 на	 логото	 на	 НБУ	 във	 всички	

негови	разновидности	трябва	да	бъде	съобразено	

с	изискванията	за	минимален	размер	на	логото.	

Това	е	необходимо,	за	да	се	гарантира	четимост	

на	изображението	при	печат.	

	 Във	 всички	 комуникационни	 материали	

трябва	да	се	съблюдава	правилото	логото	да	е	

ясно	четимо	и	видимо.

80 мм 80	мм

74,3	мм 74,3	мм

18	мм 18	мм

18	мм 18	мм

19.5	мм 19.5	мм

17	мм 17	мм



Задължителни 
отстояния
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	 При	използване	на	логото	на	НБУ	е	важно	да	

бъдат	спазвани	отстоянията	от	всички	страни,	

за	да	се	гарантира	ясна	отличимост	и	изчистена	

среда.
Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х

ХХ

Х



Композиране с 
други лога
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	 При	 използване	 на	 логото	 на	 Нов	 български	

университет	 в	 съчетание	 с	 други	 лога	 е	

важно	 да	 се	 гарантира	 хармонията	 между	

отделните	 знаци,	 балансираното	 присъствие	

на	 съответните	 организации	 и	 естетически	

издържана	подредба.

МОЖЕШ ДА
ПОСТИГНЕШПОВЕЧЕ

ДЕН НА
ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ  
29 ноември

Плакат с повече лога



4	X

3.

Х

1.5	Х

3.5	X

2	Х

2	Х
2.5	Х4,5	Х visualarts.nbu.bg

1.
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употреба на 

логото
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	 При	използването	на	логото	на	НБУ	във	всички	

негови	 разновидности	 е	 важно	 да	 се	 спазват	

изискванията	 за	 размер,	 отстояния,	 позиция	 и	

цветност.

	 1.		Пропорциите	 важат	 за	 дипляна,	 формат	

от	100х100мм	до	210х210мм;

	 2.			Пропорциите	важат	за	плакат	от	35х50см	

до	70х100см	при	лого	на	равен	фон;

	 3.		Пропорциите	 важат	 за	 плакат	 35х50см	

до	70х100см	в	случаите,	в	които	се	налага	

използването	на	фашата.

2	Х

Y

4	X

ZZ

2.



Неправилна 
употреба на 

логото
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	 Забранено	 е	 модифицирането	 на	 логото	

на	 Нов	 български	 университет,	 прилагане	 на	

специални	ефекти,	използване	върху	неподходящ	

фон,	 нарушаване	 на	 пропорцията	 и	 всякакви	

други	отклонения	от	заложените	в	настоящите	

указания	принципи.
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	 Шрифтовете	 от	 семейството	 на	 Opal	

се	 използват	 за	 изписване	 на	 името	 на	

университета	 в	 логото	 на	 НБУ.	 За	 кирилица	 се	

използват	също	шрифтове	от	семейството	на	

SP	OptimumML.	Тези	шрифтове	се	използват	и	за	

слогана	на	Нов	български	университет.

	 За	всякакви	други	текстове	е	препоръчително	

да	се	използват	шрифтове	от	семейството	на	

Helen	Bg.

Opal Normal
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(.,;:!?&$%)¹

Opal Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(.,;:!?&$%)¹

SP OptimumML 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(.,;:!?&$%)№

Helen Bg Thin 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(.,;:!?&$%)№

Helen Bg Light 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(.,;:!?&$%)№

Helen Bg Regular 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(.,;:!?&$%)№

Helen Bg Condensed 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(.,;:!?&$%)№

Helen Bg Bold 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(.,;:!?&$%)№

Helen Bg Black 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(.,;:!?&$%)№

SP OptimumML Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(.,;:!?&$%)№

SP OptimumML 
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ
0123456789(.,;:!?&$%)№

SP OptimumML Bold 
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ
0123456789(.,;:!?&$%)№

Шрифт на НБУ
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	 Нов	 български	 университет	 има	 за	 цел	

изчистена	 и	 ясна	 комуникация	 в	 своите	

материали.	 Текстът	 може	 да	 включва	 големи	 и	

малки	букви,	като	в	зависимост	от	приложението	

на	 текста	 може	 да	 се	 използва	 ляво,	 дясно	 и	

центрирано	равнение.

		 При	големи	количества	текст	се	препоръчва	

ляво	 подравняване.	 Препоръчва	 се	 също	 така	 в	

малки	 пространства	 да	 се	 използва	 по-малко	

текст.	 Текстът	 трябва	 да	 бъде	 с	 достатъчно	

чисто	 пространство	 около	 него	 за	 лесна	

четимост.	 Препоръчително	 е	 използването	 на	

достатъчно	пространство	между	редовете,	за	

да	може	четящият	да	преминава	лесно	от	един	

ред	на	друг.

	 Забранено	е	манипулирането	на	шрифта	чрез	

разпъване,	 свиване,	 допълнителни	 очертания	 и	

сенки.
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	 НБУ	се	изписва	на	съответния	език,	на	който	

е	 разписан	 основният	 текст.	 Препоръчително	

е	 използването	 на	 пълното	 наименование	 на	

университета	 като	 се	 спазва	 правилото	 за	

изписване	 на	 кирилица	 с	 главна	 буква	 само	

на	 първата	 дума,	 а	 именно	 Нов	 български	

университет.	При	изписване	на	английски	език	се	

следва	правилото	за	главни	букви	на	всяка	дума,	а	

именно	New	Buglgarian	University.	При	необхдимост	

се	 използва	 абревиатурата,	 изписана	 с	 главни	

букви.
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	 Добре	 оформената	 документация	 създава	

положително	 впечатление	 и	 отношение	

към	 работата	 -	 както	 спрямо	 вътрешните	

аудитории,	така	и	спрямо	външните.

	 Добре	 оформената	 и	 структурирана	

документация	 подпомага	 ясната,	 изчистена	

и	 недвусмислена	 комуникация.	 Нещо	 повече	 -	

доброто	 оформление	 подпомага	 разбирането	

на	 текста	 и	 даването	 на	 ясни	 приоритети	 в	

съдържанието	на	текста.

	 За	 ползвателите	 на	 университетската	

документация	 е	 важно	 бързо	 и	 лесно	 да	 се	

ориентират	в	предоставената	информация.
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www.nbu.bg

		 Обединителен	елемент	в	университетската	

документация	е	 наличието	на	фаша,	 образувана	

от	 фрагмент	 на	 логото	 на	 Нов	 български	

университет.	 Фашата	 се	 използва	 само	 при	

необходимост,	 за	 да	 подпомогне	 графичното	

оформление	на	дадения	комуникационен	материал	

и	 да	 направи	 препратка	 към	 общата	 визуална	

идентичност	на	бранда.
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

1618 София, ул. Монтевидео 21, тел.: 02/5555 555, факс: 02/3333 333
Кабинет на ректора

София
20 октомври 2019 г.

проф. д-р Александър Янев
Ректор на Нов български университет

ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

 Уважаеми господин Иванов,

 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, cons ectetuer 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 commodo consequat. Duis autem vel eum i accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Ne varietatem timeamus

хххх хххххххх

гл. ас. д-р Александър Александров

Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
+359 5555 555 555
София, ул. Монтевидео 21, Офис 502, Корпус 1
email@gmail.com

www.nbu.bg

Директор на програмен съвет

гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян

Департамент “Кино, реклама и шоубизнес”
+359 0878 458 261
София, ул. Монтевидео 21, Офис 502, Корпус 1
k_postadjian@gmail.com

www.nbu.bg

Director of program board

Kristian Postadzian Ph.D., D.Sc.

”Cinema, Advertising and Show Business· Department
+359 0878 458 261
21 Montevideo st., office 502, building I 
k_postadjian@gmail.com

www.nbu.bg

хххх хххххххх

д-р Георги Иванов

моб.: +359 89 5555 555, тел.: 02/5555 555
София, ул. Монтевидео 21,
Офис 223, Корпус 1
email@nbu.bg

www.nbu.bg

хххх хххххххх

д-р Георги Иванов

моб.: +359 89 5555 555, тел.: 02/5555 555
София, ул. Монтевидео 21,
Офис 223, Корпус 1
email@nbu.bg

www.nbu.bg

xxxx xxxxxxxx

George Ivanov, Ph.D.

tel. office: 02/5555 555, mob.: +359 89 5555 555
21 Montevideo st. office 223, building 1
1618 Sofia, BULGARIA 
email@nbu.bg

www.nbu.bg

1618 София, ул. Монтевидео 21,
тел. (02) 5555 555,5555 555
факс: (02) 5555 555 

www.nbu.bg
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	 Водещо	при	представянето	на	информацията		

от	визитната	картичка	е	името	на	човека,	а	не	

неговата	позиция.

	 Във	 визитната	 картичка	 задължително	

трябва	 да	 присъства	 телефонен	 номер	 и	

електронен	и	физически	адрес.

	 Следва	 се	 единен	 стандарт	 при	

предоставянето	на	тази	информация.	

	 Задължително	 се	 упоменават	 академичните	

степени	 и	 длъжности,	 съобразно	 стандартите	

на	български	и	английски	език.	

	 Възможни	 са	 два	 варианта	 на	 отпечатване	

на	визитка	-	двустранна	на	български	и	английски	

език	или	само	на	български	език,	като	в	този	слуай	

на	гърба	на	визитката	се	отпечатва	запазеният	

син	цвят	на	живо.

хххх хххххххх

гл. ас. д-р Александър Александров

Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
+359 5555 555 555
София, ул. Монтевидео 21, Офис 502, Корпус 1
email@gmail.com

www.nbu.bg

Директор на програмен съвет

гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян

Департамент “Кино, реклама и шоубизнес”
+359 0878 458 261
София, ул. Монтевидео 21, Офис 502, Корпус 1
k_postadjian@gmail.com

www.nbu.bg

Director of program board

Kristian Postadzian Ph.D., D.Sc.

”Cinema, Advertising and Show Business· Department
+359 0878 458 261
21 Montevideo st., office 502, building I 
k_postadjian@gmail.com

www.nbu.bg

хххх хххххххх

д-р Георги Иванов

моб.: +359 89 5555 555, тел.: 02/5555 555
София, ул. Монтевидео 21,
Офис 223, Корпус 1
email@nbu.bg

www.nbu.bg

хххх хххххххх

д-р Георги Иванов

моб.: +359 89 5555 555, тел.: 02/5555 555
София, ул. Монтевидео 21,
Офис 223, Корпус 1
email@nbu.bg

www.nbu.bg

xxxx xxxxxxxx

George Ivanov, Ph.D.

tel. office: 02/5555 555, mob.: +359 89 5555 555
21 Montevideo st. office 223, building 1
1618 Sofia, BULGARIA 
email@nbu.bg

www.nbu.bg
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	 Пликовете	 за	 писма	 имат	 характерна	

визия,	 отпечатана	 от	 вътрешната	 страна.	

Визуално	 пликът	 съдържа	 традиционната	 за	

университетската	дикументация	синя	фаша,	на	

видимо	място	са	логото	и	сайтът	на	НБУ.

www.nb
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1618 София, ул. Монтевидео 21,
тел. (02) 5555 555,5555 555
факс: (02) 5555 555 

www.nbu.bg
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	 Бланките	 на	 Нов	 български	 университет	

могат	 да	 варират	 в	 зависимост	 от	 това	 коя	

структура	 разработва	 дадения	 документ	

-	 департамент,	 факултет	 и	 т.н.	 Бланката	

задължително	 съдържа	 характерната	 фаша,	

която	 в	 случая	 се	 публикува	 в	 син	 цвят,	 като	 е	

допустимо	той	да	не	бъде	отпечатван	на	живо,	

съобразено	 техническите	 характеристики	 на	

печатащите	устройства.

	 За	 всеки	 департамент,	 факултет	 и	 друга	

университетска	 структура	 еднократно	 се	

разработват	 Word-файлове	 с	 вградени	 горен	 и	

долен	колонтитул.	Те	се	използват	задължително	

от	 съответните	 структури	 на	 НБУ	 като	 се	

следва	типографския	стил	на	университета.

 ДЕПАРТАМЕНТ
„ИЗКУСТВОЗНАНИЕ

И ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА“
1618 София, ул. Монтевидео 21; стая 404;

тел.: 5555 555, факс: 3333 333

До
 Гл. ас. д-р Александра Янева

  Декан на ФБО

ДОКЛАД 

от
гл. ас. д-р Георги Иванов

Програмен консултант към департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

 
Уважаема д-р Янева, 

20.11.2019 г.                  С уважение:
гл. ас. д-р Георги Иванов

 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 
 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 
tinciLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
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	 При	 официална	 кореспонденция,	 както	 и	 при	

специални	поводи,	се	изпозва	официална	бланка	на	

Нов	български	университет,	при	която	логото	на	

университета	съдържа	и	слогана.	Характерната	

за	университетската	документация	фаша	е	синя	

и	по	възможност	отпечатана	на	живо.

	 Препоръчва	 се	 при	 отпечатване	 на	

официалната	 бланка	 на	 Нов	 български	

университет	 да	 се	 използва	 хартия	 с	 по-висок	

грамаж.

	 Следва	 се	 типографския	 стил	 на	 Нов	

български	университет.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

1618 София, ул. Монтевидео 21, тел.: 02/5555 555, факс: 02/3333 333
Кабинет на ректора

София
20 октомври 2019 г.

проф. д-р Александър Янев
Ректор на Нов български университет

ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

 Уважаеми господин Иванов,

 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, cons ectetuer 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 commodo consequat. Duis autem vel eum i accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Ne varietatem timeamus
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	 Електронната	 кореспонденция	 на	 Нов	

български	 университет	 задължително	 се	

подписва	с	вграден	подпис,	който	съдържа	име,	

позиция	и	пълни	контактни	данни.

	 Препоръчително	 е,	 където	 е	 приложимо,	 да	

се	 включи	 информация	 за	 приемно	 време,	 като	

същата	се	актуализира	при	промяна.

Подпис на електронни писма

Доц. д-р Георги Иванов
Член на програмен съвет
Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, Нов български университет
ул. Монтевидео 21, София, офис 408, I корпус, тел.: 5555 555
моб.: 5555 555 555
Приемно време: пн.: 10:00-13:00ч., вт.: 10:00-13:00ч.
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	 Мултимедийните	презентации	на	НБУ	трябва	

да	следват	обща	характерна	визия.

	 Препоръчително	 е	 да	 се	 използва	

характерната	 синя	 фаша,	 а	 логото	 на	 НБУ	 да	

бъде	на	всеки	слайд.	

	 Препоръчително	е	да	се	следва	типографския	

стил	 на	 НБУ	 като	 се	 избягва	 изписването	

на	 твърде	 много	 текст	 в	 рамките	 на	 един	

слайд.	Добра	практика	е	да	се	използват	добре	

оформени	изображения,	фигури	и	таблици,	които	

онагледяват	съответния	текст.

	 Задължително	 е	 този	 стандарт	 да	 бъде	

следван	 при	 презентиране	 пред	 външни	 на	 НБУ	

аудитории.



Анимирана 
мултимедийна 
презентация
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	 За	 целите	 на	 кандидат-стyдентската	

кампания,	както	и	при	презентации	пред	външни	

аудитории,	е	препоръчително	да	се	разработят	

анимирани	мултимедийни	презентации.

	 При	тях	текстът	е	съкратен	до	необходимия	

минимум,	а	информацията	е	внимателно	подбрана	

така	 че	 точно,	 кратко	 и	 ясно	 да	 пресъздава	

най-важните	 факти	 без	 ненужни	 подробности.	

Анимираната	 презентация	 може	 да	 съдържа	

външни	 линкове,	 чрез	 които	 да	 препраща	 към	

допълнителна	информация.

	 Целта	 на	 анимираната	 мултимедийна	

презентация	 е	 да	 създаде	 общ	 положителен	

имидж	 на	 НБУ	 и	 да	 привлече	 вниманието	 към	

презентираната	тема.

Магистърска програма 
“ФИНАНСИ”

За първи път във финансовото 
образование в България

ФИНАНСОВ
МЕНИДЖМЪНТ НА

СТАРТЪПИ

специализация

”

”

Свържете се с Вашите програмни консултанти.
Нов български университет | Департамент „Икономика”

офис 604, корпус 2 | 02/8110 604

към НБУ Каталог
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	 Девизът	 на	 Нов	 български	 университет Ne 

varietatem timeamus	 е	 създаден	 от	 основателя	

на	 Университета	 проф.	 Богдан	 Богданов	 и	 в	

превод	 от	 латински	 означава	 Да не се боим 

от разнообразието.	 Девизът	 е	 дълбоко	

заложен	 в	 мисията,	 образователната	 политика,	

изследователската	дейност	и	всеки	един	детайл	

на	академичния	живот.

varietatem
Ne

timeamus



Съчетание 
на логото и 

слогана
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	 Слоганът	 на	 Нов	 български	 университет	

може	 да	 се	 използва	 самостоятелно или в 

комбинация	с	логото	на	университета.	

Ne varietatem timeamus

Ne varietatem timeamus



Използване на 
слогана на НБУ

Д. Слоган на НБУ
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	 Ако	 слоганът	 се	 използва	 самостоятелно,	

то	 следва	 да	 е	 поставен	 в	 контекст,	 който	

да	 го	 позиционира	 като	 част	 от	 официалната	

комуникация	на	НБУ.



E. Общи принципи на
визуалната 
комуникация
на НБУ



Реклама на 
цяла страница
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	 При	използване	на	реклама	на	цяла	страница	

логото	се	позиционира	в	средата	на	страницата,	

съгласно	 инструкциите	 на	 тези	 визуални	

указания.	Основните	послания	–	думи	или	образи,	

се	поставят	максимално	ясно	и	изчистено,	с	едър	

шрифт/образ.	Цялостната визия и посланията 

на НБУ се съгласуват с отговарящите за 

публичните комуникации на университета 

(info@nbu.bg).



Външна 
реклама
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	 Логото	 и	 фашата	 във	 външната	 реклама	

следват	 заложените	 правила	 за	 въвеждане	 на	

логото	във	фаша,	описани	на	страници	34-	42	и	62	

от	настоящите	указания.	Във	фашата	фигурират	

единствено	логото	и	уебсайта	на	Нов	български	

университет.

	 Текстът	 във	 външната	 реклама	 следва	 да	

бъде	 максимално	 кратък	 и	 четим	 в	 рамките	

на	 2-3	 секунди,	 като	 изразява	 кратко	 и	 точно	

информацията	и	посланията.

	 Информацията	се	позиционира	извън	фашата.	

	 Цялостната визия се съгласува с 

отговарящите за публичните комуникации на 

университета (info@nbu.bg).



Информационен 
плакат за 
събитиe
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	 При	 плаката	 за	 събитие	 фашата	 подлежи	

на	 промяна	 във	 височината,	 в	 зависимост	

от	 необходимата	 площ	 за	 представяне	 на	

информацията.

	 Плакатът	 за	 събитие	 в	 Нов	 български	

университет	 има	 задължителни	 реквизити:	 вид	

на	 събитието,	 заглавие,	 организатор,	 дата,	

час	и	място	на	провеждане.	При	нужда	може	да	

се	 добавя	 информация	 за	 лектор,	 модератор,	

участници	 и	 друга	 релевантна	 информация.	

Целта	 е	 да	 се	 предостави	 максимално	 ясна	

и	 точна	 информация	 за	 характера	 и	 вида	 на	

предстоящото	събития.

	 За	 целите	 на	 плакатите	 логото	 на	 НБУ	 се	

въвежда	 едиствено	 в	 неговия	 централизиран	

вариант,	 съгласно	 инструкциите	 на	 стр.	 32.	

Изключение	от	правилото	се	допуска	едиствено	

при	 използването	 на	 други	 лога	 (на	 партньори)	

в	 който	 случай	 логото	 се	 позиционира	 в	 ляво,	

след	 което	 се	 поставят	 логата	 на	 партньори,	

съгласно	инструкциите	на	стр.	45.

	 Цялостната визия се съгласува с 

отговарящите за публичните комуникации на 

университета (info@nbu.bg).

Представяне на Единната 
информационна система 
за противодействие на 
престъпността

Семинар

29 октомври 2018 г.       •       14:30 часа       •       Корпус 1      •      зала 20

Публична лекция

„Бъдещето на хотелиерството – какви 
промени, професии и иновации очаква 
индустрията на гостоприемството”

В рамките на постоянния департаментен семинар „Социално-
отговорен туризъм”

Организатор:
департамент	“Администрация	и	управление”

Гост–лектор:
Жулиета	Серафимова

Модератор:
доц.	д-р	Соня	Алексиева

Участници:
студенти	от	БП	“Управление	на	туризма”	и	др.

Организатор:
департамент	“Администрация	и	управление”

Гост–лектор:
Жулиета	Серафимова

Модератор:
доц.	д-р	Соня	Алексиева

Участници:
студенти	от	БП	“Управление	на	туризма”	и	др.

06 декември 2018 г.    •    14:40 часа     •     Корпус I     •      409 аудитория



Информационен 
плакат за арт 

събитиe
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	 При	 арт	 събитие	 е	 препоръчително	 да	 се	

използва	специално	разработеното	артистично	

лого	 на	 Нов	 български	 университет.	 Всички	

останали	правила	се	прилагат	според	изскванията	

за	плакат	на	НБУ.

Организатори:
департамент	“Антропология”

Лектор:
проф.	д-р	Дейвид	Шанкланд,	директор	на	Кралския	антропологически	
институт,	Великобритания

Дискутант:
д-р	Робърт	Лангър,	Германски	ориенталски	институт,	Истанбул

Изложба и пърформанс

Публична лекция в рамките на семинар “Антропологични четения”

29 октомври 2018 г.       •       14:30 часа       ••       Корпус 1            зала 20

Организатори:
департамент	“Антропология”

Лектор:
проф.	д-р	Дейвид	Шанкланд,	директор	на	Кралския	антропологически	
институт,	Великобритания

Дискутант:
д-р	Робърт	Лангър,	Германски	ориенталски	институт,	Истанбул

Изложба и пърформанс

Публична лекция в рамките на семинар “Антропологични четения”

29 октомври 2018 г.       •       14:30 часа       ••       Корпус 1            зала 20



Плакат
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	 Плакатите	 на	 Нов	 български	 университет	

следват	 стандартите,	 зададени	 в	 настоящия	

бранд	 бук,	 като	 са	 разнообразни	 като	 дизайн,	

цвят	 и	 дух,	 в	 зависимост	 от	 спецификата	 на	

представяната	в	тях	информация.	

	 Както	 всички	 други	 визуални	 материали	 на	

НБУ,	плакатите	не	се	боят	от	разнообразието,	

следват	 етичните	 и	 морални	 норми	 и	 дават	

свобода	на	фантазията	и	въображението.		

МОЖЕШ ДА
ПОСТИГНЕШ ПОВЕЧЕ

ДЕН НА
ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ   
29 ноември



	 Важна	част	от	нашата	работа	е	публичният	

ни	образ	и	позиционирането	на	НБУ	на	събития	

в	 и	 извън	 университета.	 За	 целта	 най-често	

използваният	 информационен	 материал	 е	

ролбанер.	 Той	 може	 да	 бъде	 имиджов	 или	

информационен.

	 Рол	 банерите	 на	 НБУ	 следват	 общите	

правила	 за	 използване	 на	 логото,	 като	 при	 тях	

разположението	 е	 съобразено	 с	 характера	

на	 събитията,	 на	 които	 се	 ползва,	 така	 че	

да	 се	 вижда	 при	 седнало	 или	 при	 изправено	

положение	на	лектор.	Също	така	е	важно	да	се	

съобразява	 отдалечеността	 на	 аудиторията	 и	

разположението	 на	 банера	 на	 подиум	 или	 в	 по-

голяма	или	по-малка	височина.

Рол банер

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ
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www.nbu.bg

Ne varietatem timeamus



Покана
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	 Поканите	са	своеобразна	първа	среща	на	Нов	

български	университет	с	негови	външни	публики	

и	 при	 техния	 дизайн	 се	 залага	 на	 максимална	

представителност	 и	 точност	 на	 предаване	 на	

информацията.	Поканата	за	събитие	в	НБУ	има	

задължителни	 реквизити:	 вид	 на	 събитието,	

заглавие,	 организатор,	 дата,	 час	 и	 място	 на	

провеждане.	 При	 нужда	 може	 да	 се	 добавя	

информация	 за	 лектор,	модератор,	 участници	и	

друга	релевантна	информация.

	 Възможно	е	в	поканата	да	се	използва	снимков	

материал.

ПОКАНА ПОКАНА

Организатори:
департаменти	"Музика",	"Антропология",
"Изкуствознание	и	история	на	културата"	и	със
съдействието	на	департаменти	"Дизайн"	и	"Театър"

на	проф.	д-р	Георг	Краевна	проф.	д-р	Георг	Краевна	проф.	д-р	Георг	Краевна	проф.	д-р	Георг	Краевна	проф.	д-р	Георг	Краев
Творчески юбилей

14 Декември	2017	г.,	16:30 ч.,	галерия	УниАрт



Дипляна
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	 Дипляните	 на	 Нов	 български	 университет	

са	 с	 предна	 и	 задна	 корица	 и	 с	 брой	 прегъвки	

в	 зависимост	 от	 обема	 на	 представяната	

информация.	 Съчетават	 текст	 и	 изображения	

в	 лек,	 въздушен	дизайн.	Задължителен	реквизит	

на	дипляната	е	информация	за	контакт,	в	избран	

според	 случая	 и	 публиките	 формат	 (телефон,	

мейл,	QR	код,	 линк,	профили	в	социални	мрежи	и	

др.)	

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ

visualarts.nbu.bg

„Кино, реклама и шоубизнес”
Департамент

visualarts.nbu.bg

„Кино, реклама и шоубизнес”
Департамент
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Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ 	 Програмата	 за	 университетския	 театър	

на	 Нов	 български	 университет	 представлява	

детайлно	 представяне	 на	 месечния	 график	

за	 представления	 с	 кратка	 анотация	 на	 всяка	

постановка.	 Програмата	 следва	 общата	

графична	 идентичност	 на	 Нов	 български	

университет.

ПРОГРАМА
Март

Университетски театър

Билети от касата на Университетски театър в 
книжарницата на Корпус 2

ЕЗЕРОТО
НА МИХАИЛ ДУРНЕНКОВ
Режисьор и музикално оформление:
Десислава Шпатова

За първи път на българска сцена ще бъде представена 
пиесата “Езерото” на Михаил Дурненков - гротескна 
картина на съвременността през призмата на 
настъпващия Апокалипсис. Всичко започва невинно, с един 
пикник сред природата. Езерото, наречено от героите 
на Чехов “мрачно и злокобно”, сега залива целия свят и 
на повърхността му остават да плуват оцелелите чрез 
любовта Нина и Николай. До кога ли?

ЙО-ЙО ЙОНЕСКО
КОМПОЗИЦИЯ ОТ 5 ЕДНОАКТНИ 

ПИЕСИ НА ЙОЖЕН ЙОНЕСКО
Режисьор:
Десислава Шпатова

Театралният проект “Йо-йо Йонеско” се заиграва с пет 
еднактни пиеси на Йожен Йонеско и провокира участници 
и зрители да поиграят на реално и въображаемо, с 
надеждата импулсът за живот “да са върне” умножен. И 
това трябва да се мисли като клише.

Проектът е реализиран с подкрепата на Централен фонд за 
стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и фонд “Учебни 

програми” към БФ на НБУ www.nbu.bg

18:30 часа

18:30 часа18:30 часа

18:30 часа

PLAYBACK

ЙО-ЙО ЙОНЕСКОНИЕ, ГЕРАЦИТЕ

ЕЗЕРОТО

16.

4.

1.

19. 20.

7. 22.

10. 25.

13.

2. 17.

8. 23.

11. 26.

29.28.

3. 18.

6. 21.

9. 24.

27.12.

15. 30.

ЧАЙКА, ЧАЙКИ... 
ЧАЙКАТА
ПО КОМЕДИЯТА НА А.П.ЧЕХОВ
Режисьори:
доц. д-р Възкресия Вихърова, 
гл. ас. д-р Ася Иванова

В книгата си “Театърът на бунта” Робърт Брустийн се 
опитва да докаже, че модерната драма, независимо от 
стиловите си особености е в същността си бунтарска.
Авторът разглежда творчеството на осем от класиците 
на модерния театър, в това число и А.П. Чехов, и доказва в 
бунтарския му дух. Бунтът според Брустийн е енергията, 
задвижваща модерния театър. 
Ние предлагаме посвоему интересно зрелище като 
“Обливането на Чеховите герои с вода на сцената”. 

ОТ ТОЛЕДО
ДО ПЛОВДИВ
Режисьор:
проф. д-р Ева Волицер

Спектакълът на Ева Волицер ще се докосне до древната 
и самобитна култура на сефарадските евреи, като част 
от многопластовото културно многообразие на Пловдив. 
Музикално-театралният мултимедиен спектакъл концерт 
“От Толедо до Пловдив. Пътят на еврейската сефарадска 
песен” включва изпълнение на 15 автентични песни на 
езика ладино, както и техните поетични преводи на 
български език.

Спектакълът е част от официалната програма
на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата 2019

18:30 часа

ЧАЙКА, ЧАЙКИ... 
ЧАЙКАТА

5.

18:30 часа

ОТ  ТОЛЕДО ДО 
ПЛОВДИВ 

14.
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Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ 	 Програмата	за	музикални	събития	представя	

подробна	 информация	 за	 конкретен	 концерт	

или	 цикъл	 от	 концерти.	 Програмата	 следва	

общата	графична	идентичност	на	Нов	български	

университет.

вход свободен

департамент “Музика”

КАМЕРЕН КОНЦЕРТ 

ШУБЕРТИАДА

Със специалното участие на състав от 
Камерата Орфика НБУ

Ханде Далкилич – пиано (Турция)
Mарио Хосен – цигулка (България, Австрия)

Юлиус Хорват – цигулка (Словакия)
Maрта Потулска – виола (Полша, Австрия)
Милан Каранович – виолончело (Австрия)

Концертен цикъл “Солисти-интерпретатори”

28 януари 2019 г.    •    18:00 часа    •    Галерия УниАрт

ДРУГИ СЪБИТИЯ

СЕМИНАР по флейта на проф. Марио Карбота 
(Италия)
07.02.2019, 10:00-13:00 ч., зала 501, V етаж на НБУ, ул. 

Монтевидео №21, корпус I

ИНТЕГРАЛ ОТ 3 КОНЦЕРТА
10 сонати на Бетовен за пиано и цигулка и 24 
капричии от Паганини
22.02.2019, 17:00 ч., мраморна зала на Концертен 

комплекс България

С финансовата подкрепа на УниКредит Булбанк,
както и със съдействието на Пежо България и

“Thomastic- Infield”, Австрия

ЦЕЗАР ФРАНК–

КЛАВИРЕН КВИНТЕТ ВЪВ ФА МИНОР

  Molto moderato quasi lento – Allegro – Lento 
con molto sentimento

 Allegro non troppo ma con fuoco

 Ханде Далкилич – пиано (Турция)

  Mарио Хосен – цигулка (България, Австрия)

  Юлиус Хорват – цигулка (Словакия)

  Maрта Потулска – виола (Полша, Австрия)

  Милан Каранович – виолончело (Австрия)

ФЕЛИКС МЕНДЕЛСОН– СТРУНЕН ОКТЕТ ОП. 20

 Allegro moderato ma con fuoco
 Andante
 Scherzo: Allegro leggierissimo
 Presto

 Цигулки:

  Марио Хосен, Юлиус Хорват, Зорница 

Иларионова, Красимир Щерев

 Виоли:

 Марта Потулска, Стефания Янкова

 Виолончели:

 Милан Каранович, Теодора Атанасова

ПРОГРАМА

ХАНДЕ ДАЛКИДИЧ (Анкара, 
Турция) започва своята ака-
демична подготовка в Bilkent 
University във Факултет по 
музика и сценични изкуства 
през 1989. Учи при проф Ерсин 
Онай и взима докторска сте-
пен. Става доцент през март 
2006 и след това професор през 
ноември 2013 в Hacettepe State 
Conservatory, където преподава 
и в момента. Тя е президент на 
турската секция на Европей-
ската асоциация на учителите 
по пиано. Продължава кариера-
та си като солист и концер-
тира както в страната така 
и в чужбина. Често участва в 
радио и телевизионни предава-
ния. Нейните оригинални ин-
терпретации са изключително 
технични и с виртуозността 
си привличат вниманието и на 
по-широка аудитория.

МАРТА ПОТУЛСКА (Полша, 
Австрия) изнася концерти из 
цяла Европа, Северна Америка и 
Азия. Тя е активен камерен из-
пълнител и концертира с Мар-
кус Ширмер, Елена Денисова, 
Керстин Фелц, Тереза Търнър, 
Джоунс и Рудолф Леополд. От 
2012 е член на виенската камер-
на група Atout и има концерти 
из цяла Европа, включително 
Musikverein във Виена, Австрия. 
От 2004 работи редовно с 
Vienna Volksoper Symphony 
Orchestra. Марта Потулска е 
лауреат на редица междуна-
родни конкурси: Първа награда 
на конкурса Йоханес Брамс в 
Австрия (2007) и на Между-
народния конкурс и фестивал 
Bled в Словения (2011), както и 

International Viola Competition в 
Полша. Тя е носител на Спе-
циална награда на Lionel Tertis 
International Viola Competition на 
остров Ман, Великобритания. 
Солист в родната Полша и ак-

тивен участник в международ-
ни музикални фестивали като 
Музикалния фестивал в Парк 
Сити, Лас Вегас, САЩ; Между-
народен музикален фестивал в 
Гослар, Германия; Фестивал Св. 
Гален в Щирия, Австрия; Прия-
тели на музиката в Удине, Ита-
лия; Международен Институт 
Сузуки в Солт Лейк Сити, САЩ; 
в Задар и в Осор, Хърватия; 
Международен фестивал за 
музикална интерпретация (ZAS) 
в Закопане, Полша и Фестивал 
на изкуството в Словения. От 
2012 Марта Потулска е профе-
сор в Университета за музикал-
ни и сценични изкуства в Грац, 
Австрия, където завършва и 
обучението си. 

ЮЛИЙ ХОРВАТ (Словакия, 
Австрия) учи в Държавната 
консерватория в Братислава, 
в класа на проф. Албин Вртел и 
завършва през 1991 с отличие. 
По време на следването си полу-
чава няколко награди: 1-ва на-
града в конкурса на словашките 
консерватории, 3-та награда в 
конкурса „Beethoven‘s Hradec”. 
Като студент в консервато-
рията, той е член на младежкия 
оркестър Густав Малер с дири-
гент Клаудио Абадо. От 1991 до 
1997 продължава образование-
то си в Университета за му-
зика и изпълнителски изкуства 
във Виена под ръководството 
на проф. Майкъл Фришеншла-
гер. Стипендиант на Фондация 
Албан Берг. Участва в майстор-
ските класове на известни 
професори като проф. Майкъл 
Фришеншлагер, Евгени Чугаева, 
Едуардо Грак, Естер Перени, 
Ерих Шагерл. В периода 1995-
2006 е дългогодишен асистент, 
концертмайстор и солист на 
световно известния Камерен 
оркестър на град Братислава – 
Capella Istropolitana. Концертира 
в Япония, Обединените арабски 

емирства, Нова Зеландия, Ки-
тай, Полша, Унгария, Германия, 
Испания, Италия, Франция, 
Австрия и Турция под ръко-
водството на барон фон Гу-
тенберг, С. Владар, А. Brendel, 
T. Zehetmayer, FP Zimmermann, 
A. Ceccato, A. Rahbari. Акти-
вен член на различни камерни 
ансамбли. През 2006 става 
член на Orquesta Filarmonica 
de Malaga и член на квартета 
Alboran. От 2011 е преподава-
тел в Държавната консерва-
тория в Братислава и е член на 
Словашката филхармония.

МИЛАН КАРАНОВИЧ е 
един от най-интересните 
виолончелисти от музикалния 
свят на Виена. След като учи 
в Белград, той се присъединя-
ва към класа на проф. Джончо 
Байров във Виенската консер-
ватория, където завършва 
през 2006 с отличие. По-ната-
тък Каранов учи при Мстислав 
Ростропович, Миша Майски, 
Мартин Льор, Франц Бартоло-
мей, Янг Чан Чо, Мария Клигел, 
Даниел Баренбойм и Стивън 
Исерлис. Още по време на обу-
чението си печели няколко кон-
курса, включително конкурса 
J. Dotzauer в Дрезден през 2001 
и конкурса Йоханес Брамс в 
Пьортшах / Австрия през 2003. 
Следват солови изпълнения, 
включително концерти във Ви-
ена Konzerthaus със Slovak Radio 
Symphony Orchestra. Той свири 
с голям успех в трио формация 
с Далибор Карвай и Стефан 
Стройсниг (пиано). Наградени 
са със стипендия Херберт фон 
Караян в Австрия и има кон-
церти в Виена, Лондон, Берлин, 
Фестспиле Мекленбург-Предна 
Померания, Рим, Франция и 
Аржентина. Като оркестров 
музикант, Милан Каранов е 
ангажиран през 2008 година 
като главен виолончелист на 

оркестъра Tonk nstler в Долна 
Австрия, през сезон 2010/11 
като главен виолончелист на 
Мюнхенския симфоничен оркес-
тър и между 2012 и 2014 като 
основен челист оркестър Мо-
цартеум Залцбург. Днес е соло 
челист на Виенски камерен 
оркестър.

КАМЕРАТА ОРФИКА НБУ
Един от основните учас-
тници в концертния цикъл 
„Солисти-интерпретатори” 
е Академичният оркестър на 
Нов български университет 
КАМЕРАТА ОРФИКА НБУ – със-
тавен от брилянтни млади 
музиканти, част от тях бивши 
и сегашни възпитаници на 
университета. Артистичната 
мисия на оркестъра е да рабо-
ти и реализира идеята за съз-
даване на мащабно културно 
сътрудничество на музиканти 
от балканските държави с 
централна Европа – Виена, Ав-
стрия. Нашата епоха изисква 
от композиторите и изпълни-
телите различен подход към 
изкуството. С концертите си 
КАМЕРАТА ОРФИКА НБУ е по-
сланик на Балканите по света. 
Досега диригенти и солисти 
на оркестъра са били емблема-
тични имена на българската и 
световна класическата музика 
като Милена Моллова, Найден 
Тодоров, Амори Клозел, Жерар 
Пуле, Алексис Хаузер, Доминик 
Виленкур, Жан Ферандис, Крис-
тоф Хагел, Борислав Иванов, 
Валери Вачев, Гюнтер Пихлер, 
Хансйорг Шеленбергер, Филип 
Бернолд, Донг-Сук Канг, Жерар 
Козе, Волфганг Клос, Такаши 
Шимицу. Оркестърът е имал 
турнета в Австрия, Полша, 
Япония, Финландия и България.

ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА“
Департамент “Музика” на Нов български 
университет е модерна образователна институция 
в областта на музикалното и танцово изкуство, 
който се утвърди като структура с иновативни 
методи на работа, със силен преподавателски екип, 
с чудесна материална база, даваща възможност на 
младите музиканти в България да се обучават по 
съвременен световен стандарт без да напускат 
пределите на родината си. Освен обучение след 
средно образование в бакалавърска програма 
“Музика”, департаментът предлага магистърските 
програми – “Класическа музика”, “Поп и джаз музика”, 
“Музикално изпълнителство (на английски език)”, 
“Танцово изкуство”, “Тонрежисура”, “Дирижиране и 
композиция”, “Музикознание”, а на докторско ниво 
– програма “Музикознание и музикално изкуство” 
с възможност за научно изследване в областта на 
теоретичното музикознание или в изпълнителския 
профил. Всяка година департаментът организира 
серия от майсторски класове за виртуозно 
майсторство на водещи професори от Европа. 

МАРИО ХОСЕН е виртуоз 
със световна известност. Той 
прави своя дебют като солист 
с оркестър на осем години. 
Работата му с изтъкнатите 
изпълнители и музикални педа-
гози Михаел Фришеншлагер и 
Жерар Пуле оставя важен от-
печатък върху кариерата му. 
Солист с международна репу-
тация, Хосен е свирил с множе-
ство оркестри, между които 
Английския камерен оркестър, 
Брукнер Оркестър Линц, Крал-
ската Филхармония, Симфони-
чен оркестър „Чайковски” на 
Московското радио, Оркестър 
на Миланската Скала, Симфо-
ничния оркестър на БНР – Со-
фия, Мексикански държавен 
симфоничен оркестър, Софий-
ската филхармония и много др. 

Гастролира в САЩ, Австрия, 
Италия, Франция, Швейцария, 
Испания, Египет, Китай, Ру-
сия, Япония и др. Марио Хосен 
концертира и записва със све-
товни артисти като Адриан 
Йотикер, Филип Берно, Жан 
Бернар Помие, Бруно Канино, 
Израел Инон, Милена Моллова, 
Владимир Федосеев. Свири на 
цигулка G. B. Guadagnini от 
1749 година, предоставена 
от Австрийската национална 
банка. Марио Хосен е почетен 
професор на НБУ. Той е осно-
вател и артистичен директор 
на Международната академия и 
музикален фестивал «Орфеус», 
която се провежда ежегодно 
във Виена (Австрия). 



Рекламна визия 
в социална 

медия
(Facebook)

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ

110

	 Рекламната	визия	в	социална	медия	съчетава	

правилата	 за	 използване	 на	 лого,	 слоган	 и	

изображения	 на	 Нов	 български	 университет	 и	

специфичните	 изисквания	 за	 рекламни	 визии	

на	 съответната	 социална	 мрежа,	 например	

формат,	размер,	процент	на	текста	и	др.	



Заглавна 
страница в 

социална медия 
(Facebook)

112

	 Заглавните	страници	(Cover	Page)	използват	

лого	 и	 вертикална	 фаша	 на	 Нов	 български	

университет,	 съчетани	 с	 Интернет	 адреса	 на	

университета,	заедно	с	подходящо	изображение.	

По	 изключение	 в	 изображението	 може	 да	 е	

интегриран	 текст,	 съобразен	 със	 спецификата	

на	социалнта	мрежа.

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ
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Обяви на НБУ

114

	 Обявите	 на	 НБУ	 се	 публикуват	 в		

специализирани	 сайтове	 и	 платформи,	 в	

които	 не	 се	 публикуват	 други	 комуникации	 на	

университета.	В	тези	материали	е	важно	да	се	

следва	визуалната	идентичност	на	Нов	български	

университет.	 По	 този	 начин	 материалите	

подготвят	 и	 насочват	 нашите	 потенциални	

бъдещи	колеги	за	средата,	от	която	се	надяваме	

да	станат	част.

	 Логото	 се	 разполага	 в	 горната	 част	 на	

изображението	вътре	във	фашата.

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ



Надпис Нов 
български 

университет - 
централен вход
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	 Надписът	 на	 Нов	 български	 университет	

трябва	 да	 е	 видим	 от	 дистанция	 и	 да	

маркира	 входа	 на	 университета.	 Използва	 се	

едноредовото	лого.	За	други	фасади	и	странични	

входове	е	допустимо	да	се	използват	и	другите	

варианти	на	лого.

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ



Информационни 
табели в кампуса - 

външни и вътрешни 
пространства
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	 Информационните	 табели	 са	 в	 графитено	

сиво	с	лого	и	надпис	в	бяло.	Логото	е	разположено	

в	горния	ляв	ъгъл,	всички	текстове	са	билингвални	

с	надпис	на	български	език	по-голям	от	надписа	на	

английски	език.	

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ

STAFF PARKING

КОРПУС 1
BUILDING 1



Информационни 
табели на зали 

и офиси
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	 Информационните	табели	за	зали	и	офиси	са	

разположени	в	дясно	на	вратата	или	на	самата	

врата	 на	 съответното	 помещение.	 Символът	

от	 логото	 в	 сиво	 е	 разположен	 в	 горния	 ляв	

ъгъл	 на	 табелата.	 Информацията	 се	 изписва	

задължително	на	български	език	и	се	дублира	на	

английски	език	при	необходимост	в	шрифт,	равен	

по	размер	на	шрифта	на	български	език.	

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ

Лаборатория по графичен дизайн

Директор : д-р Георги Иванов

Director : Georgi Ivanov, Ph. D 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА УЧЕБНА ЗАЛА

Приемно време:
10:00 ч. – 12:30 ч.
13:30 ч. – 16:30 ч.

Залата може да се използва
от студенти и преподаватели за

работа или задаване на поръчки за изработка
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ И СТУДЕНТСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Привличане и консултиране на
кандидат-студенти и студенти

Началник отдел: Христо ПАНЧУГОВ

ОТДЕЛ

И.д. директор: Валентин ГЬОНОВ

119
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АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Бюро „Проекти“
Student Point Erasmus+ Programme

Специалист образователни проекти
и програма „Еразъм+“:

Expert of Educational Projects and Erasmus+ Programme:
tel: +359 2 5555 555, +359 2 4444 444; email.nbu@gmail.com

tel: +359 2 5555 555, +359 2 4444 444;
email.nbu@gmail.com

Приемно време:
10:00 ч. – 12:30 ч.
13:30 ч. – 16:30 ч.

Приемно време:
10:00 ч. – 12:30 ч.
13:30 ч. – 17:00 ч.

Working Hours:
10:00 am – 12:30 pm
1:30 pm – 5:00 pm

e-mail:
email@nbu.bg
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ЦЕНТРАЛНА СТУДЕНТСКА АДМИНИЦТРАЦИЯ

Студенти

Началник отдел: Катя ДОНЧЕВА
Д-р Александра
ЯНЕВА

Dr. Aleksandra YANEVA

Мария Иванова
Maria Ivanova

Секретари: Татяна ИВАНОВА
                       Илияна ЦЕКОВА
                       Силвия БОРИСОВА
                       Беляна КЛИСУРСКА

OТДЕЛ

Направление „Обслужване на студенти и кандидат-студенти“

Офисът обслужва студенти
в бакалавърски програми и приема заявления

до Президента на НБУ и Деканите на факултети

Приемно време:
10:00 ч. – 12:30 ч.
13:30 ч. – 16:30 ч.

БАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

проф. Антони СЛАВИНСКИ

кабинет 222

ЧЛЕНОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

проф. д-р Веселин МЕТОДИЕВ
доц. д-р Васил ГАРНИЗОВ

кабинет 229

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

д-р Георги ТЕКЕВ

кабинет 224

ДИРЕКТОР НА БЮРО „ПРОЕКТИ“
д-р Мариета ЦВЕТКОВА

кабинет 223

СЕКРЕТАР НА НАСТОЯТЕЛСТВО И ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Ваня ШИКОВА

кабинет 223

РЕКТОР

проф. д-р Пламен БОЧКОВ

кабинет 227

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ

гл. ас. д-р Владимир Димитров
зам.-ректор по учебната дейност
кабинет 226

доц. д-р Юлиана Гълъбинова
зам.-ректор по качеството и акредитацията
кабинет 230

доц. д-р Георги Арнаудов
зам.-ректор по научноизследователската
и творческата дейност
кабинет 221

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов
пом.-ректор по международната дейност
кабинет 221

СЕКРЕТАР НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

Бойка АТАНАСОВА

кабинет 227

НАСТОЯТЕЛСТВО АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ



Информационни 
дисплеи в 

коридорните 
пространства

122

	 Информационните	 дисплеи	 се	 разполагат	

на	 височина,	 която	 позволява	 максимално	 лесен	

достъп	и	навигация	от	страна	на	ползвателите.	

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ



Поставяне на 
логото на НБУ 
върху издания

124

	 Изданията	 на	 Нов	 български	 университет	

имат	 задължително	 позициониране	 на	 логото	

на	 НБУ	 в	 центъра	 на	 първа	 корица,	 както	 и	

на	 Интернет	 адреса	 на	 университета	 на	

последната	корица,	разположени	централно	долу	в	

страницата,	следвайки	правилата	за	отстояние	

и	минимален	размер.

	 На	 гръбчето	 на	 изданието,	 долу	 централно,	

под	 надписа,	 се	 разполага	 графичното	

изображение	от	логото.	Текстът	на	гръбчето	се	

позиционира	от	логото	нагоре.

	 Дизайнът	 на	 кориците	 се	 съобразява	 с	

характера	 на	 изданието	 и	 се	 представя	 за	

одобрение	от	автора/авторите	на	изданието.

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ



Отличия

126

	 Отличията	 на	 НБУ	 може	 да	 бъдат	

сертификати,	грамоти,	плакети,	удостоверения	

и	др.	Те	могат	да	бъдат	в	характерния	модерен	

дизайн	на	НБУ	или	в	класически	стил,	в	зависимост	

от	 характера	 на	 събитията,	 за	 които	 се	

създават.	Задължителен	атрибут	на	отличията	

е	логото	в	съчетание	със	слогана	в	централната	

долна	 част	 на	 дизайна.	 Оформлението	 може	

да	 бъде	 хоризонтално	 или	 вертикално	 в	 размер	

между	А4	и	А5.

	 Допуска	 се	 и	 използването	 на	 декоративни	

шрифтове.	

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ



Аудио-визуални 
материали

128

	 Аудио-визуалните	 материали	 задължително	

започват	с	шапка	–	логото	на	НБУ	във	визуализация	

и/или	изречено	с	глас.	При	проекти	с	партньори	

са	допустими	изключения.

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ



Визии за уеб

130

	 Визиите	 за	 уеб	 съчетават	 правилата	 за	

използване	на	лого,	слоган	и	изображения	на	НБУ	

и	специфичните	изисквания	за	рекламни	визии	на	

съответната	социлна	мрежа,	например	формат,	

размер,	процент	на	текста	и	др.

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ



YouTube канал 
на НБУ

132

	 Каналът	 в	 YouTube	 на	 Нов	 български	

университет	 се	 изписва	 на	 английски	 език.	

Изображението	 на	 канала	 е	 графичният	

елемент	 на	 логото	 в	 бяло,	 разположен	 в	 син	

кръг.	 Материалите,	 които	 се	 качват	 в	 канала	

се	 препоръчва	 да	 са	 съобрзени	 с	 изискванията	

за	аудиовизуални	материали	на	НБУ,	доколкото	е	

приложимо.	

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ



Баджове

134

	 Баждовете	 на	 НБУ	 се	 носят	 от	

административния	 състав	 на	 университета	

и	 от	 представители	 на	 НБУ	 (администрация,	

преподаватели,	студенти)	на	различни	специални	

събития	 в	 и	 извън	 НБУ.	 Задължителните	

реквизити	 на	 баджа	 са	 името	 на	 члена	 на	

нашата	 академична	 общност,	 който	 го	 носи;	

наименование	 на	 структурата,	 към	 която	

принадлежи	и/или	събитието,	за	което	се	отнася;	

ролята	на	лицето	(длъжност	или	дейност);	логото	

на	НБУ	в	централната	долна	част	на	баджа.

	 При	 създаване	 на	 баджове	 за	 определени	

специални	 събития	 се	 допуска	 интегриране	 на	

логото	на	самото	събитие	в	дизайна	на	баджа.

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ

Централна студентска администрация

Териториален коoрдинатор

Георги Иванов

Отдел „Учебен процес“

Централна студентска администрация

Ръководител

Александра Янева

Отдел „Учебен процес“



Карти за 
Библиотека

136

	 Картата	за	библиотеката	е	с	дизайн	с	лого	

и	 фаша.	 Логото	 е	 разположено	 в	 лявата	 долна	

част	 на	 картата.	 Задължителните	 реквизити	

на	предната	част	на	картата	са	име	на	лицето,	

номер	 (преподавателски	 или	 студентски),	

снимка,	лого	и	фаша	на	НБУ,	баркод.	Задната	част	

на	картата	съдържа	стандартизиран	текст	на	

Библиотеката.	

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ

Александър Иванов
Райчев

Читателска карта

400000943

Александър Иванов
Райчев

Читателска карта

400000943



Пропуски 
за служебен 

паркинг

138

	 Пропускът	е	с	дизайн	с	лого	и	фаша.	Логото	

е	 разположено	 в	 лявата	 долна	 част	 на	 дизайна.	

Задължителните	 реквизити	 на	 предната	 част	

на	картата	са	име	на	лицето,	номер	и	модел	на	

автомобила,	дата	на	издаване.	

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ

Александър Янев

СЛУЖЕБЕН ПАРКИНГДата на издаване:

20.11.2019 г.

Пропуск

Opel Omega
ХХ ХХХХ ХХ



Изисквания за 
фотографски 
изображения

140

	 Използваната	 фотография	 за	 визии	 и	

рекламни	 материали	 включва	 като	 съдържание	

Нов	 български	 университет,	 неговите	

кампуси,	 студенти,	 живот,	 събития,	 или	 друга	

фотография,	закупена	за	рекламна	цел	или	снимана	

специално	за	случая,	включваща	хора	в	позитивно	

настроение	 или	 други	 образи,	 подходящи	 за	

случая.	Фотографиите	могат	да	се	използват	в	

пълноцветен	вариант	или	със	син	филтър,	получен	

от	синьото	на	НБУ.	За	всякакви	университетски	

събития,	 като	 “Ден	 на	 отворените	 врати”,	

следва	 да	 се	 използват	 фотографии,	 влизащи	

в	 посочените	 стандарти.	 Могат	 да	 бъдат	

използвани	и	други	подходящи	графични	елементи	

в	комбинация	с	фотографиите.

Е. Общи принципи за визуалната комуникация на НБУ



Ж. Лога на други 
структурни 
звена на НБУ



Общи 
изисквания

144

	 Съобразно	 своите	 нужди	 всяко	 вътрешно	

звено	на	Нов	български	университет	със	статут	

на	 отделна	 структура	 може	 да	 разработи	 и	

след	 утвърждаване	 да	 прилага	 собствено	 лого	

и	 идентичност.	 Те	 се	 разработват	 съобразно	

спецификата	 на	 дейността	 на	 дадената	

структура	и	нейните	аудитории.

	 Не	 е	 задължително	 при	 разработването	 на	

тези	лога	и	идентичност	те	да	се	позиционират	

като	част	от	Нов	български	университет	-	това	

е	 въпрос	 на	 стратегическо	 решение,	 което	

следва	да	бъде	взето	преди	разработването	на	

конкретни	материали.		

Ж. Лога на други структурни звена на НБУ



Благодарим за 
вниманието!

	 Този	документ	бе	изготвен	от	Лаборатория 

по графичен дизайн	 с	 директор	 доц.	 д-р	 Илия	

Кожухаров	 и	 любезното	 съдействие	 на	 доц.	

д-р	 Кристиян	 Постаджиян	 и	 доц.	 д-р	 Евелина	

Христова.

	 За	 въпроси	 относно	 правилното	 приложение	

на	 визуалната	 идентичност	 на	 Нов	 български	

университет	не	се	колебайте	да	ни	пишете	на:	

info@nbu.bg



www.nbu.bg


