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1. Цел 

Настоящuят Еguнен наръчнuk uма за цел ga gage на бенефuцuентuте на оператuВнuте 
програмu яснu нacoku за uзпълненuе на gеоностu за uнформацuя u kомунukацuя u за 
ВъВе:Жgането на eguннu станgартu прu Вuзуалuзацuята на поgkрепата от ЕВропеосkuте 
фонgоВе. Наръчнukът ще улеснu бенефuцuентuте В uзпълненuето на проеkтu по разлuчнuте 
програмu u ще намалu gопусkането на гpewku от технuчесku хараkтер прu Вuзуалuзацuята 
на gеоностuте по проеkтuте. 

Тозu наръчнuk е общ uнструмент u uзточнuk на uнформацuя за заgъл:Жuтелнuте 
uзuckBaнuя за мерkuте по uнформацuя u kомунukацuя на ЕС, начuнuте u метоguте за 
тяхното uзпълненuе на нuВо kонkретен пpoekm, kakтo u ефеkтuВно преgостаВяне на 
uнформацuя по проеkтuте, съфuнансuранu от ЕВропеОсkuя фонg за регuонално разВuтuе, 
ЕВропеосkuя соцuален фонg, Кохезuоннuя фонg на ЕС, ЕВропеосkuя земеgелсku фонg за 
разВuтuе на селсkuте раоонu u ЕВропеосkuя фонg за морсkо gело u рuбарстВо. 

ПpegBugeнuтe eguннu мepku се основават на Регламент (ЕС) №1 1303/2013 на ЕВропеосkuя 
парламент u на СъВета от 17 gekeмBpu 2013 гоguна за опреgеляне на общопрuло:Жuмu 
разпореgбu за ЕВропеосkuя фонg за регuонално разВuтuе, ЕВропеосkuя соцuален фонg, 
Кохезuоннuя фонg, ЕВропеосkuя земеgелсku фонg за разВuтuе на селсkuте раоонu u 
ЕВропеОсkuя фонg за морсkо gело u рuбарстВо u за опреgеляне на общu разпореgбu за 
ЕВропеОсkuя фонg за регuонално разВuтuе, ЕВропеОсkuя соцuален фонg, Кохезuоннuя фонg u 
ЕВропеОсkuя фонg за морсkо gело u рuбарстВо, u за отмяна на Регламент (ЕО) N@ 1083/2006 на 
Съвета. 

Технuчесkuте xapakтepecтuku В наръчнukа са В съотВетстВuе с Регламент за uзпълненuе 
(ЕС) № 821 /2014 на Комuсuята от 28 loлu 2014 гоguна за опреgеляне на праВuла за прuлагането 
на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на ЕВропеосkuя парламент u на СъВета по отношенuе на 
няkоu поgробнu разпореgбu за прехвърлянето u упраВленuето на прuноса от програмu, 
gоkлаgВането относно фuнансоВuте uнструментu, технuчесkuте xapakтepucтuku на 
мерkuте за uнформацuя u kомунukацuя относно операцuuте u сuстемата за запuсВане u 
съхраненuе на gаннu. 

2. ОтгоВорностu на бенефuцuентuте В процеса по uнформацuя u kомунukацuя от заgъл
Жuтелен хараkтер 

2.1. Прu Bcuчku мepku за uнформацuя u kомунukацuя, преgпрuетu от бенефuцuента, 
uзрuчно се уkазВа съфuнансuрането от фонgоВете на ЕС на проеkта, чрез поставяне на: 

QЗ. емблемата на ЕС В съотВетстВuе с технuчесkuте xapakтepucтuku, посоченu В аkта за 
uзпълненuе, прuет от ЕВропеОсkата koмucuя, с упоменаване на ЕВропеОсkuя съlоз; 
QЗ. упоменаване на фонgа uлu фонgоВете, kouтo оkазВат поgkрепа на проеkта. Когато gageнa 
мярkа за uнформацuя u kомунukацuя се отнася за няkолkо gеоностu, съфuнансuранu от повече 
от eguн фонg, упоменаването мо:Же ga се заменu с упоменаване на ЕВропеосkuте 
струkтурнu u uнВестuцuоннu фонgоВе; 
QЗ. общото лого за програмен пepuog 2014-2020 г., В съотВетстВuе с графuчнuте uзuckBaнuя u 
праВuлата за Вuзуална ugентuчност. 

2.2. По Време на осъщестВяВането на gageн проеkт бенефuцuентът uнформuра общест
веността за получената от фонgоВете поgkрепа, kато: 

Ga ВkлlочВа на уеб-саота - kогато таkъВ същестВуВа - kpaтko опuсанuе на проеkта, 
Вkлlочuтелно на негоВuте целu u резултатu, kато отkрояВа фuнансоВата поgkрепа от 
ЕВропеосkuя съlоз; 
QЗ. поставя за проеkтuте, по kouтo не се фuнансuра uнфраструkтура uлu строuтелнu 
gеоностu, мuнuмум eguн плаkат с uнформацuя за проеkта (мuнuмално размер АЗ), В kоото се 
споменава фuнансоВата поgkрепа от ЕВропеосkuя съlоз, на Bugнo за обществеността 
място, kато напрuмер Bxoga на сграgа. 

2.3. По отношенuе на gеоностuте, съфuнансuранu от фонgоВете на ЕС, бенефuцuентът 
прuлага необхоguмuте kомунukацuоннu мepku, за ga бъgат участнuцuте В gageн проеkт 
uнформuранu за това фuнансuране. 
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2.4. ВьВ Bceku gоkумент, сВьрзан с uзпьлненuето на проеkт, kоото се uзползВа за 
обществеността uлu за участнuцuте, Вkлlочuтелно Bceku прuсьстВен спuсьk uлu gруг 
gоkазателстВен матерuал, се посочва, че фuнансuращата го оператuВна програма се 
осьщестВяВа с поgkрепата на фонgа uлu фонgоВете. 

2.5. По Време на uзпьлненuето на gеоност, поgпомагана от ЕфРР uлu Кохезuоннuя фонg, 
бенефuцuентьт поставя на Buguмo за обществеността място Временен бuлборg с големu 
размерu за Bceku проеkт, чрез kоото се фuнансuра заkупуВането на фuзuчecku обеkт, 
uзграЖ:gането на uнфраструkтура uлu строuтелнu gеоностu u за kоото общата публuчна 
поgkрепа наgхВьрля 500 000 еВро. 

2.6. Не по-kьсно от трu месеца слеg прukлlочВането на gageн проеkт бенефuцuентьт 
поставя постоянна табела uлu бuлборg с големu размерu на Buguмo за обществеността 
място за Bceku пpoekm, kоото uзпьлняВа еgноВременно слеgнuте kpuтepuu: 
�общата публuчна поgkрепа за проеkта наgхВьрля 500 000 еВро, kakтo u 
� проеkтьт се сьстоu В заkупуВане на фuзuчecku преgмет uлu ВьВ фuнансuране на 
uнфраструkтура uлu на строuтелнu работu. 

2.7. Табелата uлu бuлборgьт посочват наuменоВанuето u основното преgназначенuе на 
проеkта. Те се uзготВят В сьотВетстВuе с технuчесkuте xapakтepucтuku, прuетu от 
ЕВропеосkата koмucuя. 

3. ПраВuла за технuчесkuте среgстВа за uнформацuя u kомунukацuя 
Bcuчku лога u uзuсkВанuята за тяхното uзползВане могат ga бьgат uзтегленu от 

www.eufuпds.bg. Емблемата на ЕС u логото за програмен пepuog 2014-2020 г. се uзобразяВат 
Вuнагu с egнakBu размерu. 

ВАЖНО: Ako освен емблемата на Сьlоза uма uзобразенu u gpyгu логотuпu, емблемата 
на Сьlоза е нао-малkо сьс сьщuя размер, uзмерен по Вuсочuна uлu wupuнa, kато на нао-го
лемuя от gругuте логотuпu. 

3.1. Интернет странuца на бенефuцuента 
Когато проеkтьт фuнансuра сьзgаВането на уеб-странuца, емблемата на ЕС u логото на 

програмuте се uзобразяВат цВетно В сьотВетстВuе с uзuсkВанuята на Регламента u 
настоящuя нарьчнuk. Емблемuте, uзпuсВането на ЕВропеОсkuя сьlоз, kakтo u позоваването 
на сьотВетнuя фонg/оВе заgьл>k:uтелно слеgВа ga се Вu:Жgат още прu отВарянето на 
странuцата, ВьВ Buguмaтa област на цuфроВото устроостВо, без ga се налага 
потребuтелят ga местu наgолу странuцата. Допустuмuте шрuфтоВе u цветност са 
уkазанu В Регламент 821 /2014 u настоящuя нарьчнuk. 

3.2. Бuлборg 
Бенефuцuентьт слеgВа ga uзguгне бuлборg, ako проеkтьт отгоВаря еgнорВеменно на 

слеgнuте услоВuя: 

�общото публuчно фuнансuране на проеkта нagBuwaBa 500 000 еВро; 
� проеkтьт ВkлlочВа заkупуВане на фuзuчecku преgмет uлu фuнансuране на uнфра
струkтура u строuтелнu работu. 

ВАЖНО: Мuнuмалнuят размер на бuлборgа прu проеkтu, сВьрзанu с uнфраструkтура u 
строuтелстВо е 4 х 3 м. 

Мuнuмалнuят размер на бuлборg прu проеkтu, сВьрзанu сьс заkупуВане на фuзuчecku 
преgмеm, е 50 х 70 см. 

На бuлборgа заgьл>k:uтелно трябва ga бьgе отбелязан прuносьт на ЕВропеОсkuя сьlоз u на 
gьр:ЖаВнuя бlоg:Жет u слеgната теkстоВа u Вuзуална uнформацuя: 

� емблемата на ЕС u упоменаването „EBpoпeOcku сьlоз"; 
� наuменоВанuето на сьфuнансuращuя фонg; 
�общото лого за програмен пepuog 2014-2020 г., сьс сьотВетното наuменоВанuе на 
фuнансuращата програма; 
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� наuменоВанuето на проеkта; 

� общата стооност на проеkта, kakтo u размера на еВропеОсkото u нацuоналното 
съфuнансuране, преgстаВенu В българсku леВа; 

� начална u kраона gата на uзпълненuе на проеkта. 

ВАЖНО: НаuменоВанuето на проеkта u главната цел на gеоността, емблемата на ЕС, 

упоменаването „EBpoпeOcku съlоз" u наuменоВанuето на фuнансuращuя фонg трябва 
ga заемат мuнuмум 25% от площта на бuлборgа. 

Допустuмо е на бuлборgа ga бъgе Вuзуалuзuрано u логото/емблемата/гербът на бене
фuцuента, kakтo u стооността на съфuнансuрането, осuгурено от бенефuцuента, В случао, 
че uма таkоВа. 

Бuлборgът слеgВа ga бъgе поставен на поgхоgящо място на uлu В блuзост go строu
телната площаgkа, kъgето може лесно ga се забелеЖ:u от обществеността. МонтаЖ:ът 
трябва ga бъgе uзВършен пpegu офuцuалната церемонuя „ПърВа koпka" u/uлu прu стартuране 
на uзпълненuето на gеоностuте по проеkта. 

Бенефuцuентът слеgВа ga uнформuра упраВляВащuя орган на съответната програма за 
guзаона u мястото на поставяне на бuлборgа. Монтuрането на eguн бuлборg е мuнuмално 
uзuckBaнe. Прu лuнеонu обеkтu, чuето фuнансuране наgхВърля 500 000 еВро, е необхоguмо ga се 
монтuрат мuнuмум gBa бuлборgа на разлuчнu точku. 

БuлборgоВете се отстраняват не по-kъсно от трu месеца слеg прukлlочВане на работата 
по проеkта u се заменят с постояннu обяснuтелнu табелu. 

3.3. Постоянна обяснuтелна табела 
Бенефuцuентuте трябва ga поставят постоянна обяснuтелна табела на Bugнo място, 

gостъпно за wupokaтa общественост (съобразно размера на сграgата uлu мястото), ako 
проеkтът отгоВаря еgноВременно на слеgнuте услоВuя: 

� общото публuчно фuнансuране на проеkта нagBuwaBa 500 000 еВро; 

� проеkтът ВkлlочВа заkупуВане на фuзuчecku преgмет uлu фuнансuране на uнфра
струkтура uлu строuтелнu работu. 

Табелuте трябва ga съgърЖ:ат същuте осноВнu елементu, kouтo са уkазанu по-горе по 
отношенuе на бuлборgоВете, но без gатuте за начало u kpao на проеkта. МонтаЖ:ът на 
табелата трябва ga се uзBъpwu В рамkuте на еgна сеgмuца слеg gатата на отстраняване на 
бuлборgа. Бенефuцuентът уВеgомяВа упраВляВащuя орган на съответната програма за 
guзаона на табелата. 

Монтuрането на еgна обяснuтелна табела е мuнuмално uзuckBaнe. Прu лuнеонu обеkтu, 
чuето фuнансuране наgхВърля 50 млн. еВро, е необхоguмо ga се монтuрат мuнuмум gBe табелu 
на разлuчнu точku. Мuнuмалнuят gопустuм размер на табелата е 50 х 70 см., kато тоо трябва 
ga е съобразен с размера на общото публuчно фuнансuране u ВъзмоЖ:ностuте на обеkта. 
Табелuте се uзработВат от поgхоgящ матерuал, устоочuВ на неблагопрuятнu атмосфернu 
услоВuя. 

3.4. Плаkатu 
За ga се uнформuрат участнuцuте u обществеността за ролята на ЕВропеОсkuя съlоз u 

gърЖ:аВата, Bcuчku бенефuцuентu (kouтo не попаgат В т. 3.2 u 3.3) са заgълЖ:енu ga поставят 
поне eguн плаkат с uнформацuя за проеkта, В kоото ga се споменава фuнансоВата поgkрепа 
от ЕВропеОсkuя съlоз на Bugнo за обществеността място, kато напрuмер Bxoga на сграgата. 
Мuнuмалнuят gопустuм размер на плаkата е формат АЗ. 

Плаkатът слеgВа ga съgърЖ:а слеgната теkстоВа u Вuзуална uнформацuя: 

� емблемата на ЕС u упоменаването „EBpoпeOcku съlоз"; 
� наuменоВанuето на съфuнансuращuя фонg; 

� общото лого за програмен пepuog 2014-2020 г., със съответното наuменоВанuе на 
фuнансuращата програма; 
� наuменоВанuето на проеkта u главната му цел; 

� общата стооност на проеkта, kakтo u размера на еВропеОсkото u нацuоналното 
съфuнансuране, преgстаВенu В българсku леВа; 
� начална u kраона gата на uзпълненuе на проеkта. 
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3.5. Публuчнu събuтuя (Мярkата не е заgъл>kuтелна за проеkтu по ПРСР, kakтo u за 
проеkтu по прuорuтетна ос „Технuчесkа помощ" на програмuте). 

Бенефuцuентът слеgВа ga органuзuра мuнuмум gBe публuчнu събuтuя, ako стооността на 
общото публuчно фuнансuране нagBuwaBa 500 000 еВро. Поgхоgящu форматu са органu
зuрането на пресkонференцuu u/uлu uнформацuоннu gнu за преgстаВяне на проеkта. 

Публuчнuте събuтuя трябва ga бъgат преgВарuтелно анонсuранu по поgхоgящ начuн чрез 
разпространенuе на прессъобщенuе go среgстВата за масово осВеgомяВане u/uлu 
публukуВане на реkламно-uнформацuонно kape В регuонална uлu нацuонална печатна меguя. 
Изборът на обхВат на меguята/регuонално uлu нацuонално пokpuтue/ се преgопреgеля от 
спецuфukата на проеkта u gaлu е от местно uлu нацuонално значенuе. ПреgВарuтелна uнфор
мацuя за събuтuето трябва ga се публukуВа u на uнтернет-странuцата на бенефuцuента. 
ПреgВарuтелната uнформацuя за публuчното събuтuе се uзпраща на УО u на нао-блuзkuя 
офuс от мре>kата от 28 uнформацuоннu центъра . 

На поgхоgящо място трябва ga бъgат постаВенu плаkатu u/uлu ga бъgе монтuран 
uнформацuонен банер/транспарант, kouтo ga uнформuрат за наuменоВанuето на проеkта, 
общuя бlog>keт, стооността на помощта от ЕС чрез съотВетнuя фонg u съфuнансuрането 
от gър>kаВнuя бlog>keт. СлеgВа ga се uзползВа Възмо>kността ga бъgат постаВенu знаме
ната на ЕВропеОсkuя съlоз u на Републukа Българuя. 

Препоръчuтелно е за проеkтu на стооност наg 50 млн. еВро, бенефuцuентът е>kегоgно 
органuзuра публuчно събuтuе /uнформацuонен gен uлu пресkонференцuя/ за напреgъkа на 
проеkта. 

Слеg прukлlочВане на събuтuето се uзготВя u разпространява прессъобщенuе, В kоето 
резlомuрано се преgстаВя uнформацuята за проеkта. Теkстът се публukуВа u на uнтернет
странuцата на бенефuцuента. УО на съответната програма се уВеgомяВа за gатата на 
проВе>kgането на публuчното събuтuе. 

3.6. Офuцuалнu церемонuu 
Бенефuцuентът органuзuра офuцuалнu церемоннu за ефеkтuВнuя старт на проеkта 

-„ПърВа koпka" u за отkрuВане на обеkта, ako проеkтът отговаря на слеgнuте услоВuя: 

GQ. общото публuчно фuнансuране на проеkта нagBuwaBa 500 000 еВро; 

GQ. проеkтът ВkлlочВа фuнансuране на uнфраструkтура uлu строuтелнu работu. 
ПоgготоВkата u органuзацuята на церемоннuте трябва ga се uзВърwВат по метоgukата, 

опuсана В преgхоgната точkа. УО се уВеgомяВа за gатата на проВе>kgане на събuтuето. 

3.7. Печатнu uнформацuоннu матерuалu 
Бpowypu, guплянu, лucтoBku, uнформацuоннu бlолетuнu, плаkатu, guпломu u cepтuфukaтu 

от проВеgенu обученuя, слеgВа ga съgър>kат: 

GQ. емблемата на ЕС; 

GQ. упоменаването „ЕВропеосkuя съlоз"; 

GQ. наuменоВанuето на съфuнансuращuя фонg; 

GQ. общото лого за програмен пepuog 2014-2020 г., със съответното наuменоВанuе на 
фuнансuращата програма; 
GQ. наuменоВанuето на проеkта; 
GQ. agpeca на Еguннuя uнформацuонен портал. 

Поkанu, папku, тефтерu, тeтpagku, блоk-лuста u gpyгu пpogykтu, слеgВа ga съgър>kат: 

GQ. емблемата на ЕС; 

GQ. упоменаването „EBpoпeocku съlоз"; 
GQ. наuменоВанuето на съфuнансuращuя фонg; 

GQ. общото лого за програмен пepuog 2014-2020 г., със съответното наuменоВанuе на 
фuнансuращата програма; 
GQ. аgресът на Еguннuя uнформацuонен портал. 

3.7.Промоцuоналнu матерuалu 
Чawu, фланелku, чаgърu, kонферентнu чантu u gp., слеgВа ga съgър>kат: 

GQ. емблемата на ЕС; 
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� упоменаването „EBpoпeocku съlоз"; 

� наuменоВанuето на съфuнансuращuя фонg /прu технологuчна Възможност/; 

� общото лого за програмен пepuog 2014-2020 г., със съответното наuменоВанuе на 
фuнансuращата програма; 

Xuмukaлku, молuВu, флаш-памет /USB/, значku u gpyгu малku промоцuоналнu матерuалu: 

� емблемата на ЕС; 

� uзпuсВането на фразата „EBpoпeocku съlоз"; 

� общото лого за програмен пepuog 2014-2020 г., със съответното наuменоВанuе на 
фuнансuращата програма (прu технологuчна Възможност). 

3.9. Банерu u реkламнu пана 
Дuзаонът на банерuте u реkламнuте пана слеgВа ga съgърЖа: 

� емблемата на ЕС; 

� uзпuсВането на фразата „EBpoпeOcku съlоз"; 

� наuменоВанuето на фонgа; 

� общото лого за програмен пepuog 2014-2020 г., със съответното наuменоВанuе на 
фuнансuращата програма; 
� наuменоВанuето на проеkта; 

� стооността на проеkта (Вkлlочuтелно еВропеосkото u съфuнансuране) В българсku 
лева. 

3.10. Интернет 
Бенефuцuентът е gлъЖен ga публukуВа на поgхоgящо място на своята uнтернет

странuца - kогато таkаВа същестВуВа - поgробна uнформацuя за оgобренuя за фuнансuране 
проеkт. Публukацuята трябва ga бъgе направена В рамkuте на gBa gнu от gатата на 
сkлlочВане на gогоВора за безВъзмезgна помощ. Матерuалът трябва ga съgърЖа мuнuмум 
слеgната uнформацuя: 

� емблемата на ЕС; 

� упоменаването „EBpoпeocku съlоз"; 

� наuменоВанuето на фонgа; 

� общото лого за програмен пepuog 2014-2020 г., със съответното наuменоВанuе на 
фuнансuращата програма; 
� наuменоВанuе на проеkта; 

� общата стооност на проеkта, kakтo u размера на еВропеосkото u нацuоналното 
съфuнансuране, преgстаВенu В българсku лева. 

3.11. Промоцuоналнu фuлмu (Мярkата не е заgълЖuтелна) 
Бенефuцuентът може ga органuзuра заснемането u проuзВоgстВото на промоцuонален 

фuлм проеkта. В началото u В kрая на фuлма, със застаВkа uлu чрез gруга поgхоgяща форма, 
трябва ga се uзпuwe u озВучu теkст, разясняващ че проgуkцuята е заснета с фuнансuране от 
съотВетнuя фонg на ЕС. Вuзuята трябва ga ВkлlочВа емблемата на ЕС u упоменаване на 
ЕВропеосkuя съlоз, наuменоВанuето на фонgа, общото лого на програмuте. Мuнuмалното 
Времетраене за uзлъчВане на Всяkа застаВkа е 5 cekyнgu. Препоръчuтелно е бенефuцuентът 
ga органuзuра uзлъчВане на готовата проgуkцuя В регuонална uлu нацuонална телеВuзuя. УО 

може по преценkа ga съgеостВа прu органuзuране на uзлъчВането на промоцuоналнuя фuлм. 

3.12. Информацuоннu cтukepu 
Прu заkупуВане на мawuнu u/uлu оборуgВане, преgназначено за постоянно uнсталuране ВъВ 

Връзkа с uзпълненuето на проеkта uлu В резултат от него, бенефuцuентът слеgВа ga 
постаВu cтukep (лепенkа) на поgхоgящо място на поВърхността на оборуgВането. На 
cтukepa трябва ga бъgат Вuзуалuзuранu емблемата на ЕС, упоменВането „EBpoпeOcku съlоз", 
наuменоВанuето на съфuнансuращuя фонg, общото лого за слеgВащuя програмен пepuog 2014-

2020 г.u номера на gогоВора за безВъзмезgна фuнансоВа помощ. 
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3.13. Публuчнu uзkазВанuя, презентацuu u uнтерВlота 
Прu публuчнu uзяВu u uнтерВlота на преgстаВuтелu на бенефuцuента, сВьрзанu с 

проеkта, В uзkазВанuята u словата е необхоguмо ga се поgчертаят ролята на Общността за 
осьщестВяВането на проеkта чрез сьотВетната програма. Препорьчuтелно е ga се 
спомене u стооността на безВьзмезgната фuнансоВа помощ. 

3.14. Платенu публukацuu u uзльчВанuя 
Bcuчku платенu публukацuu u uзльчВанuя /реkламнu kарета, реkламнu спотоВе, застаВku, 

репорта>ku, фuлмu, u gp./ трябва ga сьgьр:>kат мuнuмум слеgната uнформацuя: 

� емблемата на ЕС; 

� uзпuсВането на фразата „EBpoпeocku сьlоз"; 

� наuменоВанuето на сьфuнансuращuя фонg; 

� общото лого за програмен пepuog 2014-2020 г., сьс сьотВетното наuменоВанuе на 
фuнансuращата програма; 
� наuменоВанuето на бенефuцuента. 
Прu раguоформатu заgл:>kuтелно се uзползВа позоваване на ЕВропеосkuя сьlоз u сьотВет

ната програма. 

3.15. ПР публukацuu (поgготВенu от бенефuцuентu матерuалu, kouтo се uзпращат kьм 
мeguuтe) 

ПР публukацuu, kоото трябва ga сьgьр:>kат мuнuмално слеgната uнформацuя: 

� uзпuсВането на фразата „EBpoпeocku сьlоз"; 

� наuменоВанuето на сьфuнансuращuя фонg; 

� наuменоВанuето на програмата; 

� наuменоВанuето на бенефuцuента. 

3.16. Допьлнuтелнu gеоностu ВьВ Врьзkа с публuчността u uнформацuята 
Ako gageн kомпетентен орган uлu бенефuцuент pewu ga постаВu бuлборgоВе uлu 

постояннu обяснuтелнu табелu, ga uзВьрwВа публukацuu uлu ga преgпрuеме gpyгu 
uнформацuоннu gеостВuя за проеkтu, чuото общ обем е по-мальk от 500 000 еВро, то тоо 
трябва ga посочu прuноса на ЕВропеосkuя сьlоз по аналогuчен начuн. 

4. Отчuтане на мерkuте за uнформацuя u kомунukацuя 
Прu отчuтане uзпьлненuето на проеkта, kakтo u прu пpoBepku на място, 

бенефuцuентuте преgостаВят на УО/ДО на програмuте gоkазателстВен матерuал за 
преgпрuетuте от тях мepku за uнформацuя u kомунukацuя. ТоВа могат ga бьgат cнuмku, 
ayguo-Buзyaлнu матерuалu, публukуВанu ноВuнu, пресkлuпuнг, kопuя на статuu, лuнkоВе kьм 
уеб-саотоВе, еkземплярu от проuзВеgенu u разпространенu uнформацuоннu матерuалu 
(бpowypu, лucтoBku, плаkатu u gp.), прuсьстВенu спuсьцu от публuчнu сьбuтuя u gруг 
поgхоgящ gоkазателстВен матерuал. 

5. Неспазване 
Когато се устаноВu, че gageн бенефuцuент не е спазuл uзuсkВанuята kьм мерkuте по 

uнформацuя u kомунukацuя, УО/ДО го уВеgомяВа за kонстатuранuте слабостu u uзuckBa 
незабавно преgпрuемане на необхоguмuте стьпku. В случао на по-нататьwно неuзпьлненuе 
на тезu заgьл:>kенuя от страна на бенефuцuента, УО/ДО мо:>kе ga преkратu gогоВора, kато 
пoucka ВьзстаноВяВане на Вече отпуснатuте безВьзмезgнu среgстВа. 
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6. Лого u слаган на ЕСИф В Републukа Бьлгарuя 

6.1 . Лого u слаган 

f///I 

-

_, '�ЕДНА ПОСОКА 
„ А..,_много възможности 

ЕДНА ПОСОКА 
много възможности 

По Време на пьрВuя за Р. Бьлгарuя програмен пepuog 2007-2013 г. kато gьр>k:аВа-членkа на 
ЕВропеосkuя сьlоз В страната фунkцuонuраха общо 7 оператuВнu програмu. Bcuчku те 
uзползВаха u налагаха разлuчнu сuмВолu u посланuя с цел популярuзuране на прuноса на 
ЕВропеосkuя сьlоз В kонkретнuя сеkтор. В kрая на пepuoga беше направена раВносметkа на 
постuгнатото нuВо на разпознаВаемост на програмuте u прuноса на ЕВропеОсkuя сьlоз. 
Hapeg с регuстрuраното gобро раВнuще на познаване на отgелнuте uнструментu от 
страна на бенефuцuентuте, беше установено, че сьщестВуВащuте разлuчнu графuчнuте 
сuмВолu u посланuя сьзgаВат преgпостаВku за обьрkВане cpeg шuроkата общественост. В 

xoga на поgготоВkата на страната за програмен пepuog 2014-2020 г. бяха полученu u 
препорьku от страна на ЕВропеосkата koмucuя за сьзgаВането на еguнна Вuзuя на 
еВропеосkuте среgстВа за новата фuнансоВа рамkа. 

В резултат през м. loлu 2013 г. на засеgанuе на Muнucтepckuя сьВет беше Взето решенuе 
за uзползВане на еguнно лого u посланuе, Baлugнu за Bcuчku програмu В Р. Бьлгарuя, 
сьфuнансuранu сьс среgстВа от ЕВропеОсkuя сьlоз. За uзбора на поgхоgяща нова Вuзuя беше 
проВеgен нацuонален koнkypc за еguнно лого u слаган за програмuте през пpuoga 2014-2020 г., 
чрез kоото беше uзбрана настоящата графuчна kомпозuцuя cpeg наg 150 разлuчнu 
преgло>k:енuя. 

Тя се сьстоu от пет gьгu В цВетоВете на знамето на ЕВропеосkuя сьlоз u на бьлгарсkuя 
нацuонален флаг, формuращu стuлuзuрана зВезgа. СuмВольт е пpugpy>keн от посланuето 
„Еgна посоkа, много Вьзмо>k:ностu". 
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6.3.4. Монохромно ВьзпроuзВе:Ж:gане на логото 

Препорьчuтелно е ga се uзползВа цВетнuят Варuант на лого u слаган. Прu технuчесkа 
неВьзмо:Ж:ност uлu несьВместuмост на цветното uзобра:Ж:енuе с оkолнuте елементu uлu 
основа за поставянето му, е gопустuмо ga се uзползВат слеgнuте Варuантu за 
uзобразяВането му: 

ЕgноцВетно черно лого - поgхоgящо за употреба Вьрху светла цВетна основа. 

ЕДНА ПОСОКА 
много възможности 

НегатuВно лого - поgхоgящо за употреба Вьрху тьмна основа. 

Контур - прuло:Ж:uмо kьм Всяkа основа. 

ЕДНА ПОСОКА 
много възможности 

ЕgноцВетно лого с пpeлuBku - прu отпечатване на работнu gоkументu. 

-
ЕДНА ПОСОКА 
много възможности 

ЕgноцВетно - златно/сребьрно - поgхоgящо прu отпечатване на луkсознu реkламнu 
матерuалu, протоkолнu папku u gp. 

ЕДНА ПОСОКА 
много възможности 
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6.4. ШрuфmоВе 
Използва се wpuфm Helen BG В gBe om негоВumе paзнoBugнocmu -light u bold, съоmВеmно 

npu uзnucBaнe на gyмume „ЕДНА ПОСОКА" u „МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ". И gBama mekcma се 
uзnucBam само с глаВнu бykBu. 

ЕДНА ПОСОКА HelenBG-light 

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ___. HelenBG-bold 

Helen BG -light 

Helen BG - bold 

АБВГДЕЖЗИйКАМНОПРСТУфХЦЧШЩЪЬЮЯ 
абВгgе>kзuоkлмноnрсmуфхцчwщъьlоя 

0123456789 

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЬЮЯ 
аб82gе>k:зuukлмноnрсmуфхцчwщььlоя 

0123456789 

Посоченumе uзuckBaнuя са Baлugнu u npu uзобразяВане на англuосkаmа Версuя на лого u 
слаган. 

ONE DIRECTION 
MANY OPPORTUNITIES 
Helen BG -light 

Helen BG - bold 

ABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

ABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

- 14-

Helen BG -light 

---• Helen BG - bold 



6.5. Неgопустuма употреба 

Прu преоразмеряВане на цялостната kомпозuцuя, слеgВа ga се запазват неонuте 
пропорцuu! 

Всяkа промяна В пропорцuuте на uзобраЖ:енuето Влuае Върху негоВuя guзаон u намалява 
разпознаВаемостта му. 

А ПОСОКА 
С>ГС> IЗЪЗIVIC>>t<HC>CTИ 
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7. Вuзуалuзацuя на програмuте, фuнансuранu от ЕСИф, В kомбuнацuя с логото- uзпuсВане 
на наuменоВанuето на програмата go логото u поg него 

В тозu случао не се uзобразяВа общuят слаган на програмuте „Еgна посоkа, много 
ВъзмоЖностu". Препоръчuтелно е прu повторна употреба на логото (слеgВаща странuца на 
gоkумент, брошура, презентацuя u т.н.) ga се uзползВа основната Вuзuя на логото (със 
общuя слаган - ВЖ. т. 8.5 u 8.6). 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ОКОЛНА СРЕДА 

... �ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
ИНОВАЦИИ И 

„ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

-�ОПЕРАТИВНА ПРОСРАМА 
- ТРАНСПОРТ И 

„ ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ТРАНСПОРТ И 
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

... '� Н'д'УКАИ"оБР'АЗовАt.ИЕзА 
„ А.. ИнтЕllИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

... �ПРОСРАМА " 
РАЗВИТИЕ НА 

„ СЕЛСКИТЕ РАйОНИ 

ПРОГРАМА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАйОНИ 
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... ,�'РАЗвИтИЁнА."0'"АМА 
„ А.. ЧовЕшкитЕ РЕСУРСИ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 

... %ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА МОРСКО ДЕЛО И 
„ РИБАРСТВО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА МОРСКО ДЕЛО И 
РИБАРСТВО 



1/4

1/4



8.2. Прuмерна Вuзuя на nосmоянна обяснumелна табела (заgьлЖumелнu мuнuмалнu 
uзuckBaнuя за сьgьр>kанuе u Вuзуалuзацuя) 
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*** 
* * 

* * 
* * 

*** 

ЕВ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

ОКОЛНА СРЕДА 

Проект и главна цел:„„„„„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„ 

*** 
* * 

* * 
* * 

*** 

ЕВРОПЕЙ КИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

uлu 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

ОКОЛНА СРЕДА 

Проект и главна цел: ........................................................................................ . 

*** 
* * 

* * 
* * 

*** 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

Проект и главна цел:.„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„. 
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8.4. Прuмерна Вuзuя на nлakam по npoekm, сьфuнансuран om EBponeOckuя соцuален фонg 
(заgьл>kumелнu мuнuмалнu uзuckBaнuя за сьgьр>kанuе u Вuзуалuзацuя) 

*** 
* * 

* * 
* * 

*** 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Проект и главна цел: .............................................. . 

Обща стойност: „„„„„„„„„„„.лв., от които 
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „лв. европейско и 
„„„„„„„„„„„„„„лв. национално 
съфинансиране. 

Начало: дата 

Край: дата 
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8.5. Прuмернu Buзuu на neчamнu uнформацuоннu мamepuaлu по npoekmu - gunляна: 

Прu бяла основа: 

БИО 
РАЗНООБРАЗИЕ 

„ � ЕдНА ПОСОКА 
• -Д...Много вьэможности 

Прu цВеmна основа: 

-�ЕдJ-iАПОСОКА 
„ .-д_мнrяо възможности 

ЕВРОПЕ� СЪЮЗ 
м:=� 
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8.6. Прuмернu Buзuu на neчamнu uнформацuоннu мamepuaлu по npoekmu - nanku u meфmepu: 

2018 

-

-
11po8km: НаuменоВвнuе на npoekma 

• 
ЕВРОПЕйски СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД 

ЕДНА ПОСОКА 
много възможности 

- 21 -



8.7. Прuмернu Buзuu на nромоцuоналнu мamepuaлu по npoekmu: 

npu бяла основа • „ Х � .... ,,„. 
EIPOПl!AIIOICWЗ3 

-

npu цВеmна основа с;;:::] Г?:;-�_ �;;;;;,;.;д;м;';·�·· -
� 1А.. -кпо - --�--

uлu 
лuце 

лuце 
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грьб 

• ЕllР<rЕАСКМСЫОЗ ЕВРОГ<Аски СОЦИАЛЕН ФОНД 

грьб 



8.8. Прuмернu Buзuu за uнформацuоннu cmukepu no npoekmu: 

::�:::::::::::::::::::::::: 
*** 

* * 
* * 
* * 

*** 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД 
ЗА РЕГИОНАПНО РАЗВИТИЕ 

-------------- r� 
------------� � 

ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

Номер на npoekm: BGOOXXOOXXOOXX 

8.9. Прuмерна Вuзuя за бланku no npoekm: 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАПЕН ФОНД 

КООРПЕРАЦИЯ.ЗАНАЯТИ" 

Пpoekm: НаuменоВанuе на npoekma 
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
гр. Софuя, бул. „ДонgуkоВ" №� 1 

Дuреkцuя „Програмuране на cpegcmBama om EBponeOckuя сьlоз" 

www.eufunds.bg 

*** 
* * 

* * 

* * 

*** 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 


