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УТВЪРДИЛ: 

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМЕТО И ЛОГОТО НА БСК 

 

1. ИМЕ 

Наименованието на организацията е, както следва: 

 На български език: Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес 

 На английски език: Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business 

Използване на главни и малки букви: 

 На български език с главна буква се изписва само думата „Българска”. Всички останали думи, вкл. 

„съюз на българския бизнес”, се изписват с малки букви. 

 На английски език с главна буква се изписват всички съставни думи на името без съюзните думи. 

 И в двете езикови версии се допуска изписването на цялото наименование с всички главни букви 
(функция All Caps) 

Използване на абревиатури: 

 На български език се допуска съкращение само на „Българска стопанска камара” като „БСК”. Думите 
„съюз на българския бизнес” при никакви обстоятелства не се изписват с абревиатурата „СББ”! 

 На английски език, по аналогия с българската версия, се допуска единствено съкращението BIA. 

Съкращение „UBB” не се допуска! 

 

В приложение към настоящия документ са публикувани  
примери за правилна и неправилна употреба на името и логото на БСК. 

 

 

2. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ЦВЯТ И ШРИФТ 

Институционалният шрифт на БСК е Tahoma с размер на изписване 10 или 11 pt 

Институционалният цвят е „петролено син“ с параметри: 

 CMYK - 100:60:10:40 
 RGB - 0:70:120 
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3. ЛОГО 
 

Логото на БСК е регистрирано в Патентното ведомство на РБ на 25.03.1996 г. (№0000482Y и 

№0004893Y), със срок на действие – 19.07.2025 г.  

То се състои от графична и словна част на български и на английски език, разположени съобразно 

дизайна и площта на печатния или дигиталния материал, както следва: 

 

 

   

   

 

Поставено върху черен или друг тъмен фон, логото e следното: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Логото трябва да е в подходящ размер (при спазване на оригиналните пропорции!), който 
позволява добра видимост и разпознаваемост на марката, вкл. словната марка да е четивна. 

Съществуващите електронни формати се поддържат налични в институционалния сайт (в раздел „За БСК“ 

– „Корпоративни материали”). 

Външни партньори на БСК (фирми, организации, институции и др.) имат право да ползват (поставят) 

логото и/или наименованието на камарата в свои печатни и/или дигитални материали при изрично 
регламентирани за целта взаимоотношения, вкл. чрез договор, партньорско споразумение или друг документ, 

подписан от председателя на УС или упълномощено от него лице. 

Поставянето на логото и/или наименованието на БСК в печатни материали (книги, брошури, флаери, 

плакати и др.), изготвени от служители на камарата или от външни партньори, получили правото да ползват 

логото и/или името на БСК, задължително се съгласува с отдел „Връзки с обществеността”, който 
удостоверява спазването на изискванията на настоящия регламент. 
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Приложение 
 

ПРАВИЛНО: 

 

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС  
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес  
Българска стопанска камара 
БСК – съюз на българския бизнес 
БСК 
 

BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION – UNION OF THE BULGARIAN BUSINESS  
Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business 
Bulgarian Industrial Association 
BIA – Union of the Bulgarian Business 
BIA 
 

   

  

 

 
 

 

НЕПРАВИЛНО: 

 

Българска Стопанска Камара 
Българска Стопанска Камара – Съюз на Българския Бизнес 
Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес 
БСК-СББ 
 
Bulgarian industrial association – union of the bulgarian business  
Bulgarian industrial association – Union of the bulgarian business  
BIA-UBB 
 
 

 

 

  

  

 


