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Увод
Единство на графичния дизайн

Графичното представяне на групата на ЕНП в Европейския парламент 
се стреми да установи единство на графичния дизайн във всички 
средства за комуникация (онлайн, печатни и сувенири), за да се осигури 
ясна визуална идентичност. Насоките за графичен дизайн на групата са 
съобразени с визуалната идентичност на Европейска народна партия 
(ЕНП).

Това ръководство определя:

  • логото: неговите цветове, неговата ориентация, неговите пропорции, 
различните му езикови версии, вариациите му на бял или цветен фон, 
неговата употреба в комбинация с друго лого и т.н.;

  • използвания шрифт;

  • различния набор от цветови палитри за различните информацион-
ни материали; 

  • принципите, по които се ръководи изборът на изображения и 
илюстрации.

Ръководството се стреми да бъде възможно най-изчерпателно и 
разглежда богат набор от варианти, при които трябва да бъдат прилагани 
правила относно използването на графики, като същевременно се дава 
достатъчна свобода с оглед развитието във времето и обхващането на 
богатия набор от средства за комуникациите, изготвяни от групата на 
ЕНП. 

Това ръководство има за цел да бъде ориентир за дизайнерите и 
печатарите, които работят с групата на ЕНП. То ще служи също така за 
основа на моделите, които ще бъдат изготвени за различните бюлетини, 
публикувани в рамките на групата на ЕНП. 

2



Увод
Единна идентичност

Насоки – запазване на една единна идентичност във всички 
съобщения и необходимостта от нейното спазване.

Този документ ще Ви послужи за следното:

1. да разберете кои сме
да научите какво ни прави уникални, какво ние разбираме под 
възможност и защо това е важно.

2. да се запознаете с елементите на нашата запазена марка
да се запознаете с елементите на нашата запазена марка, които 
използваме, за да се разграничим от другите политически семейства и 
да се свързваме с нашата аудитория.

3. да отговорите на нуждите от комуникация
да използвате тези елементи на запазената марка за ефективното 
създаване и управляване на  различни приложения на запазената марка 
в рамките на организацията.

3



Увод
Общо лого

Общо лого за политическото семейство на ЕНП

Европейската народна партия е политическо семейство с богато и могъщо 
минало и настояще. Обединена под въздействието на нейните членове, 
нейната обща история и споделени предизвикателства групата на ЕНП е 
съставена от различни организации, които отразяват многообразното ѝ 
естество. През последните десетилетия всяка една от тези организации 
е използвала различно лого, различен шрифт и визуални символи при 
общуването.  

В наши дни различните части в рамките на екосистемата на ЕНП си 
сътрудничат по редица фронтове и изразяват желание да дадат визуален 
пример за това обединение  чрез приемането на общо лого от двете 
основни структури: партията и групата. Това е от ключово значение 
за популяризирането на единството и съгласуваността  на ЕНП, като 
едно цялостно обединение, като също така ще даде възможност на 
обществеността да отчете факта, че на ЕНП е обединена организация с 
общи цели и идеи. Това е важна стъпка напред в посока на превръщането 
на ЕНП в могъща и разбираема запазена марка. 

yepp
youth of the european people’s party

ppe
evp

group in the committee of the regions

epp
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Нашият изказ като запазена марка

• Да не се прекалява с политическия жаргон – ако неговата употреба се 
налага, трябва да се осигури подходящ контекст, за да се гарантира 
разбирането му.

• Да не се замъглява основната идея. 
• Да не се стига до непрофесионален или крайно емоционален изказ, но да 

се покаже загриженост.

•  Пряко обръщение към аудиторията чрез използване на 
местоимения, когато това е уместно.

•  Използване на деятелен залог с приветлив, човешки глас, за да се 
разкаже история и да се започне смислен разговор.

•  Точен изказ, поставяне на акцент върху големите идеи в 
заглавията, като вторичните елементи се копират в основния текст.

Достъпен

• Да се избягва омаловажаването на предизвикателствата, пред които са 
изправени европейските граждани.

• Да не се разчита на наречия или подсилващи елементи като „много“ или 
„наистина“. 

• Да не се създава усещане за пресилен ентусиазъм с употреба на излишни 
прилагателни или удивителни.

• Използването на деятелен залог прави Вашия текст по-разбираем и точен.
 • Деятелен залог: Партията увеличи размера с.
 • Страдателен залог: Бройките бяха увеличени от партията.
• Използване на човешки и загрижен тон при формулирането на изреченията 

и начина, по който се подхожда към разглеждането на темата.
• Обръщението към гражданите да бъде „Вие“ вместо „те“, когато това е 

възможно.

Оптимистичен и загрижен

• Да не се води лекция на аудиторията, като ѝ се създава усещане за 
подценяване.

• Да не се приема, че всеки ще разбере отправеното от Вас съобщение 
или ще се съгласи с него.

• Да се пише като се подразбира единствено интегрирането в 
пространството на ЕС, тъй като съобщението трябва да бъде 
възможно най-приобщаващо.

• Да не се губи посоката, водеща към целта или темата на Вашето 
съобщение.

• Широка перспектива и поставяне на акцент върху цялостната 
картина, схващане, че съобщението ще достигне до широка 
аудитория.

• Да не се забравя никога, че в ЕНП ние имаме вяра в хората и в това, 
че решенията се намират заедно.

 • Използване на местоимения, навеждащи на идеята за   
 колективност: „ние“ и „нас“.

• Използване на интуитивен изказ, дори на директен

Насочен към търсенето на сътрудничество
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Сила посредством последователност
Редица елементи от запазената марка на ЕНП могат да бъдат 
използвани в групата на ЕНП, за да се изгради последователна 
запазена марка и да се засили нашата идентичност.

Лого Цветова палитра Подзаглавие

в Европейския парламент

Графичен елементМоделТипография
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Визуална идентичност
Лого на групата на ЕНП 

1

1

2

2

Вид лого, което трябва да се използва всеки 
път, когато това е възможно.

Минимален размер на 
логото:

Logo safe area (празно 
поле):

Минимален размер на глифа:

За интернет пространството

Като графичен елемент при печат

Глиф: да се използва като декоративен елемент или като икона (социални 
медии, фавикони и т.н.) само върху син фон или фон на РРЕ.

Използване на юридическото наименование на дружеството

При позоваване на групата на ЕНП трябва да се използват главни 
букви за ЕНП и начална главна буква за  Група. 

© Copyright XXXX-2015 групата на ЕНП. Всички права запазени.

Използване на група на ЕНП
Не използвайте главни или малки букви в цялото наименование на 
дружеството.

Lorem ipsum dolor sit amet групата на ЕНП.

Lorem ipsum dolor sit amet ГРУПАТА НА ЕНП.

Lorem ipsum dolor sit amet групата на енп.

Когато се използва в линк (eppgroup.eu), не забравяйте да се 
уверите, че са използвани малки букви.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu

Празно поле

Следва да има минимално количество празно 
поле около логото, което да го отделя от другите 
елементи на графичния дизайн. Тази защитена 
зона запазва четливостта и визуалното 
въздействие на логото.

Стандартното минимално празно поле от 
всички страни на логото е равно на височината 
на буквата „е“ в надписа ЕНП.

Минимален размер

Дизайнът на логото е направен така, че да 
се запази четливостта при по-голямата част 
от размерите. Независимо от това, когато се 
променя размерът, за да се адаптира към по-
малки приложения, трябва да се имат предвид 
предвидените ограничения за четливостта.

12
 m

m
16

 p
x

30
 m

m

или или или
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Визуална идентичност
Варианти на логото

Да се използва на бял фон, светлосив 
фон и изображения.

Един цвят по Pantone:  3015 C

Черно-бяло изображение.

Логото в бял цвят следва де се използва върху синята 
основа на ЕНП, фона на ЕНП и снимки.
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Визуална идентичност
Неправилно използване на логото

Забележка: Обърнете внимание на факта, че логото може да бъде 
изтеглено в различни варианти (цветове и езици). Ако желаете да 
използвате логото на различен език, можете да направите това, 
като използвате линка по-долу и изтеглите вариантът, който Ви е 
необходим. Молим Ви да не променяте логото; използвайте го във 
вида, в който Ви се предоставяu.

www.eppgroup.eu/logos 

Да не се променя позицията на 
отделните елементи на логото.

Да не се завърта логото. Да не се премахва надписът ЕНП. Да не се променя шрифтът.

Да не се изкривява надписът или да се 
правят опити за превръщане на логото в 

триизмерно по какъвто и да е начин.

Да не се променя цветът на логото. Да не се прилагат каквито и да е ефекти.

 group
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Визуална идентичност
Съвместяване на логото с други такива

Съвместяване:
Независимо от това, че съществуват три варианта за логото и че 
размерите му се променят пропорционално при различните езици, 
то не може да бъде по-малко от всяко друго лого, което се намира 
около него.

Изключения:

Ако логото на групата на ЕНП трябва да бъде използвано на уебсайта на трета страна или 
да бъде отпечатано редом до логото на други организации, можете да променяте цвета 
на черното лого към по-слаба степен на непрозрачност.

Това е рядък пример за ситуация, при която се разрешава промяната на цвета на логото 
на ЕНП, за да се осигури съответствие с логото на другия партньор.
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Визуална идентичност
Езикови варианти на логото

Логото на групата на ЕНП съществува на 23 различни езикови версии
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.

Можете да ги изтеглите на следния адрес: www.eppgroup.eu/logos 

BG CS DEDA EL

EN ES ET FI FR

HR HU IT LT LV

MT NL PL PT RO

SK SL SV
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Визуална идентичност
EPP TV

Можете да ги изтеглите на следния адрес: www.eppgroup.eu/logos 
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Визуална идентичност
Палитра на първичните цветове

стойности по RGB стойности по CMYK стойности по Pantone

C16 M6 Y4 K0R221 G231 B240
#DDE7F0

R153 G153 B153
#999999

жълто ЕНП
R251 G176 B52
#FBB034

синьо ЕНП
R1 G85 B160
#0155A0

R64 G64 B64
#404040

R28 G67 B135
#1C4387

C0 M0 Y0 K40

жълто ЕНП
C0  M36 Y84 K0

синьо ЕНП
Pantone 3015 C

жълто ЕНП
Pantone 1365 C

C66 M56 Y53 K57

синьо ЕНП 
C96 M66 Y3 K0

C99 M78 Y15 K3

За да се запази последователността на цветовете във всички медии са 
изготвени спецификации PANTONE®, CMYK, RGB и HTML формат. Строго 
препоръчително е да извършите проверка на принтера, за да се гарантира 
правилното възпроизвеждане на цветовете.
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Визуална идентичност
Градиент на цветовете

стойности по RGB стойности  по  CMYK

Вторичен цвят
C3  M4 Y91 K0

Вторичен цвят
R255 G230 B0
#FFE600

Вторичен цвят
C74  M19 Y39 K3

Вторичен цвят
R54 G154 B157
#369A9D

Жълто ЕНП
C0  M36 Y84 K0

Жълто ЕНП
R251 G176 B52
#FBB034

синьо ЕНП
C96  M66 Y3 K0

синьо ЕНП
R1 G85 B160
#0155A0

Градиент

Вторичен цвят

Вторичен цвят

Жълто ЕНП

синьо ЕНП

Ъгъл: -60°
Наситеност на цвета: 30%

Ъгъл: -60°
Наситеност на цвета: 30%

Забележка: Всички наименования на цветовете и стойности за 
цветовете от старите материали за корпоративна идентичност 
престават да бъдат валидни и следва да не бъдат повече използвани. 
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Визуална идентичност
Служби на групата на ЕНП и цветове

Служби стойности по RGB стойности по CMYK

Цвят на групата на ЕНП за обща употреба

Цвят за председателството

Служба за парламентарна дейност

Служба на комисиите по външна политика 

Служба за връзки с националните парламенти

Отдел за политиката на ЕС по отношение на 
Средиземноморския регион, диалога между 
религиите и междукултурните дейности

Служба за печат и комуникации

на групата на ЕНП*

Вътрешна организация – организиране на 
външни заседания 

Секция за прояви и външни заседания*

Вътрешна организация

R1 G85 B160
#0155A0 C96 M66 Y3 K0

C51 M39 Y0 K0

C21 M33 Y84 K8

C74 M19 Y39 K3

C0 M60 Y80 K0

C74 M2 Y76 K0

C0 M36 Y84 K0

C69 M0 Y12 K0

C4 M92 Y0 K0

C55 M99 Y9 K2

C77 M77 Y1 K0

R140 G151 B204
#8C97CC

R200 G160 B60
#C8A03C

R54 G154 B157
#369A9D

R252 G128 B55
#FC8037

R55 G170 B100
#37AA64

R251 G176 B52
#FBB034

R41 G189 B221
#29BDDD

R232 G31 B141
#E81F8D

R138 G35 B123
#8A237B

R90 G75 B152
#5A4B98

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

* Тези цветове не са свързани със службите.

Забележка: Всички наименования на цветовете и 
стойности за цветовете от старите графични изображения 
престават да бъдат валидни и следва да не бъдат повече 
използвани.
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Визуална идентичност
Типография

  
 

 

 

 

 

 

Headline

Headline

Subheadings

Subheadings

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

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

Първичен шрифт - PF Beau Sans Pro - заглавия Вторичен шрифт - Garamond - текст

Първичен шрифт - Open Sans -
за използване в интернет пространството - 
текст - подзаглавия Вторичен шрифт- Trebuchet MS -

PowerPoint, документи, съставени с помощта на 
Word, и информационни бюлетини

PF Beau Sans Pro обхваща широк набор от 
езици, като включва 3 основни скрипта 
(напр. латиница, кирилица и гръцка азбука) 
в един шрифт. Този шрифт е абсолютно 
препоръчителен за заглавията.

Като при всички шрифтове  „old-style“, вариациите 
в дебелината на шрифта се ограничават така, че да 
заприлича на ръкописен, като се създава дизайн, 
който изглажда органичен и изчистен.  Въпреки че 
няма категорично доказателство, получено вследствие 
проучване за четливост,  Garamond  се счита за един от 
най-четливите и лесно разбираеми серифни шрифтове, 
когато е отпечатан на хартия.

Open Sans понастоящем поддържа богат 
набор от езици, използващи латиница.   
Некурсивните шрифтове  поддържат както 
и съвременната и полифоничната гръцка 
азбука, така набора от символи за разширения  
вариант на кирилицата.

Целта на вторичния шрифт е да се запази 
последователност във всички видове документи. 
Понякога в документите, съставени с помощта на Word 
или PowerPoint, е по-лесно да се използва  безопасен 
шрифт (един и същи шрифт ще се отваря на всички 
видове компютри).

Trebuchet MS се предлага в комплект с Windows 2000/
XP и е също така включен в пакета от шрифтове на IE (и 
е вграден в други приложения на MS), така че е доста 
типичен и за системите, работещи под Windows 98. 

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular
Garamond  Italic
Garamond Bold

Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
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Визуална идентичност
Модел на групата на ЕНП

Пейзаж Портрет

Следва да се използва винаги заедно с 
логото на ЕНП, което е с бял шрифт.

Внимавайте с модела, който не трябва никога да бъде 
разпъван. Ако трябва да го използвате, то следва да 
се изреже офсетната част.

Модел на групата на ЕНП

Моделът на групата на ЕНП е векторно базиран и може 
да бъде уголемяван колкото пожелаете. Той обичайно се 
използва за събития, ролкови рекламни пана (roll-ups), 
панорамни рекламни пана (spider roll-ups), ораторски катедри, 
билбордове, билбордове с мрежеста структура (mesh banners), 
печатна фасадна реклама (backlit tarp) и т.н.
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Визуална идентичност
Използване на изображения като фон

Използването  на изображение като фон може да даде 
възможност за открояване на темата и да придаде 
консистенция/текстура на празните полета. С оглед постигане 
на яснота и хомогенност, дадено изображение следва да бъде 
не просто поставяно като фон, дори и непрозрачността да е 
намалена. 

Изображението ще бъде най-сполучливо ако приложите цвят 
върху него съгласно дадения пример. В първия случай, за да 
се запази четливостта, увеличаваме контраста, като добавяме 
по-тъмен цвят от цветовата палитра на групата на ЕНП с 85% 
непрозрачност на изображението и като използваме бял цвят 
за шрифта. Във втория случай използваме по-светъл цвят с 
по-тъмен цвят на шрифта. 

Можете също така да замъглите изображението, за да 
подобрите четливостта на текста. 

За плътен текст препоръчваме да не се използват изображения 
за фон, тъй като това ще бъде уморително за читателите.

Headline Headline

Headline Headline

Headline Headline

Subheadings Subheadings

Subheadings Subheadings

Subheadings Subheadings

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

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

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

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

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

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

Горен банер на групата на ЕНП за социалните медии

Не използвайте никога твърде много информация в горния банер: стремете 
се да го запазите възможно най-опростен. Не забравяйте да проверите 
последните размери и безопасните пространства на платформата на 
социалната медия, която използвате. Използвайте логото или добавете 
специален  #хаштаг.

Профилна снимка на групата на ЕНП за социалните медии

Използвайте иконата, изобразена чрез глиф, на син фон на ЕНП.

Когато се използват социалните медии за съобщенията на групата на 
ЕНП

Винаги използвайте иконите на социалните медии в един цвят: или в бяло, или 
в синьо ЕНП.

Прозрачно поле
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Визуална идентичност
Глиф за интернет пространството/Фавикони

Безопасно пространство за глифа:

For icons there should be a small За иконите следва 
да бъде предвидено малко пространство между 
глифа и ръбовете. 

При фавикони с 32px и 16px не следва да има 
пространство.

Цветен фон за глифа при иконите:

Фонът на иконите следва винаги да бъде синьо ЕНП.

Изключение правят фавиконите с 16px:

От съображения за четливост глифът следва да бъде 
поставен на бяла основа.

Прозрачно поле

Прозрачно поле

128px

128px

128px

64px

64px

64px

32px

32px

32px

16px

16px

16px
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Визуална идентичност
Графичен елемент

Логото под форма на сърце като графичен елемент

Когато логото се използва като графичен елемент, 
съществува само едно правило, като същевременно се 
спазва изискването за наличие на зона на изключване: 
логото не трябва да се изкривява (разпъване, доработване 
отгоре, придаване на перспектива) или да се завърта, за 
да може винаги да бъде разпознаваемо.
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