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Идеята за проекта възниква от проблем, свързан с 
Античният стадион на Филипопол (днешен Пловдив), 
паметник на културата от национално значение. Неговият 
изключителен културен ресурс днес е парадоксално 
неизползван, силно компрометиран и без принос в културния 
туризъм.

Забележителната обща структура на Античния стадион, 
заедно с части от крепостна стена и акведукт, остава 
скрита за широката публика - разкритите фрагменти (на 
площад Джумая и под два магазина на ул. “Княз Александър І”) 
са третирани като изолирани музейни експонати в градската 
среда, без ясен смисъл и значение. Самата археологическа 
субстанция е в много лошо физическо състояние и зле 
експонирана. Подземното археологическо пространство е 
напълно занемарено, без възможност за достъп на лица в 
неравностойно положение. 

Проектът ще изяви ролята на Античния стадион като 
ресурс за устойчиво развитие и за повишаване на качеството 
на живот в историческата градска част, в съответствие с 
целта на ЕЕА Financial Mechanism. Предвижда се силен социален 
ефект в най-активната градска историческа зона. Проектът 
ще бъде пилотна реализация на новия Генерален устройствен 
план на Пловдив (2007), който предвижда валоризация на 
градската археология в единна структура, наситена с 
публични функции – Подземен музей на Филипопол. Тази идея 
е развита от Асоциация за културен туризъм (партньор на 
проекта), в идеен проект за Античния стадион, който е в 
основата на настоящия проект. 

Специфичната цел на проекта е свързана с 
потребностите на следните целеви групи: (1) широката 
публика, която се нуждае от ясна ориентация в структурата 
на археологическото наследство, сугестивно експониране, 
атрактивни градски функции и качество на градската 
среда; (2) лица в неравностойно положение, които се 
нуждаят от съвременни форми за достъп и възприемане на 
културното наследство; (3) деца и ученици, отворени за 
нови познания; (4) студенти и млади специалисти (археолози, 
консерватори, урбанисти, туристически оператори и градски 
мениджъри), които трябва да осъзнаят своите общи цели 
в интегрираната консервация чрез комплексно обучение и 
жива практика. Задоволяването на тези потребности се 
осъществява в следната методическа схема. Проектът ще 
осъществи консервация, реабилитация и експониране на 
археологическата среда, съобразени с потребностите на хора 
в неравностойно положение. Предвидена е ревалоризация на 
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зоната на Античния стадион, за да бъде изявена скритата 
антична структура и културна стратификация (полукръга на 
свендоната, линиите на седалките, пилоните, крепостната 
стена и акведукта). За целта ще бъдат приложени за пръв 
път мултимедийни технологии, за виртуална връзка между 
подземна археология, надземни публични пространства и 
ценности, съхранявани в музея (релефи от пилоните на 
Стадиона, монети и др.). Посетителите ще открият смисъла 
и значението на експонираните археологически фрагменти 
и предмети в общата структура на Античния стадион. Ще 
бъде подобрена градската функционалност, чрез усвояване на 
подземното археологическо пространство за презентационен 
център с продажба на сувенири и публично пространство 
(детска сцена, място за градски прояви и др.); реорганизация 
на традиционния базар на пловдивски художници на площад 
Джумая. Общата културна среда ще бъде промоцирана 
като икономически ефективен туристически продукт чрез 
уебсайт, гид, мултимедийни и рекламни продукти. Във 
връзка с изпълнението на проекта ще функционира ad hoc 
норвежко-български Център за градска археология за: обмен 
на опит и добри практики, комплексно обучение в жива 
градска среда на студенти и млади специалисти; работа с 
деца и ученици, със значение за устойчивостта на проекта. 
осъществи консервация, реабилитация и експониране на 
археологическата среда, съобразени с потребностите на хора 
в неравностойно положение. Предвидена е ревалоризация на 
зоната на Античния стадион, за да бъде изявена скритата 
антична структура и културна стратификация (полукръга на 
свендоната, линиите на седалките, пилоните, крепостната 
стена и акведукта). За целта ще бъдат приложени за пръв 
път мултимедийни технологии, за виртуална връзка между 
подземна археология, надземни публични пространства и 
ценности, съхранявани в музея (релефи от пилоните на 
Стадиона, монети и др.). Посетителите ще открият 
смисъла и значението на експонираните археологически 
фрагменти и предмети в общата структура на Античния 
стадион. Ще бъде подобрена градската функционалност, чрез 
усвояване на подземното археологическо пространство за 
презентационен център с продажба на сувенири и публично 
пространство (детска сцена, място за градски прояви и 
др.); реорганизация на традиционния базар на пловдивски 
художници на площад Джумая. Общата културна среда 
ще бъде промоцирана като икономически ефективен 
туристически продукт чрез уебсайт, гид, мултимедийни и 
рекламни продукти. Във връзка с изпълнението на проекта 
ще функционира ad hoc норвежко-български Център за 
градска археология за: обмен на опит и добри практики, 
комплексно обучение в жива градска среда на студенти и 
млади специалисти; работа с деца и ученици, със значение за 
устойчивостта на проекта.
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концепция и елементи на логото

Логото на Античния Стадион на Филипопол се състои от две 
части: емблема и логотип.

Концепцията на логото цели да визуализира шестте най-
важни елемента характеризиращи Античният Стадион на 
Филипопол. Това са: Пловдив (градът, в който се помещава 
историческия паметник); Античния стадион; Консервацията, 
реабилитацията и експонирането на паметника; Връзката 
(горе-долу) между историческите пластове; Римската 
античност.
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Аркитe отгоре визуализират три от шестте най-
важни концептуални елемента: Свендоната на стадиона; 
Пловдивските тепета (чрез които се визуализира Пловдив); 
и също така са символ на опазване и защита. Правоъгълника 
в долната част на емблемата представлява земята, а 
колоната, позиционорана в неговата среда е невидимото 
историческо наследство. Образ на горната колона 
представлява реабилитирането на античното наследство и 
неговото експониране. Двете колони правят връзката между 
историческите пластове. Това е връзката ‘горе-долу’ (под 
земята — над земята), минало-настояще. Оформящата се бяла 
линия от разстоянието между арките и черния правоъгълник 
може да бъде приета като река Марица, допълнителен образ 
асоцииран с град Пловдив. Емблемата в основната си версия 
е триизмерна, наподобяваща изсечен мраморен релеф. С 
това се постига една по-голяма пластичност и асоциация 
с древното.  Логотипа (текста към емблемата) е набран 
с шрифт базиран на римския монументален надпис от 
Траяновата колона в Рим (най-изящния образец на букви от 
римската античност) и конкретизира римската античност. 
Нюанса на червеното е същия използван от римляните за 
оцветяване на изсечените надписи. Целия профил на логото 
наподобява част от стадиона. Английската версия се постига 
със заместване на кирилицата с латиница. Има и вариант, 
в който кирилицата и латиницата се използват заедно. По 
този начин, още повече се подчертава формата на античния 
стадион.
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пропорции на логото

Емблемата е заключена в пропорциите на квадрат. Квадрата 
е най-стабилната геометрична форма. 

* Разтоянието между емблемата и 
логотипа е различно при версиите 
на един език (български и английски) и 
двуезиковата версия. В двуезиковата 
версия, се използва разтояние от 
12х и това разтояние се повтаря 

между българския и английския 
текст. Цели се по-добра четивност 
и разграничаване на двата езика. 
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минимален отстъп около логото

Минималното разстояние около логото е базирано на 
разтоянието между емблемата и логотипа. За българската 
и английската версии то е “10х”, а за двуезичната версия е 
“12х”. Препоръчва се разстоянията отстрани и особенно 
отдолу да бъдат малко по-големи от горното разстояние, 
за да се компенсира оптическата илюзия, в която горния 
отстъп изглежда по-голям, поради празното пространство 
около полуокръжностите. Логото на Античния Стадион няма 
фиксиран максимален отстъп.
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модификации и версии на логото

За постигане на оптимална гъвкавост на логото са създадени 
две основни модификации на логото — двуизмерна и 
триизмерна. Всяка една от тези модификации има различни 
версии подходящи за различен вид технологично изпълнение 
и използване: офсетов печат; сито печат; изпълнение от 
материал (камък, преге и т. н.); дигитални визуализации и 
т. н.. Всяка една версия е в следните варианти: български; 
английски; двуезична. Всички модификации и версии на логото 
с изключение на негативните версии, трябва задължително 
да бъдат използвани на бял фон.

Триизмерна модификация
Разработена е в две версии: основна и старинна. Всяка една 
от тези версии има няколко цветови варианта, изложени на 
следващите страници.

Основната версия
Това е водещата версия на логото. Тя визуализира логото 
като релеф изсечен в мрамор. При тази версия, емблемата ще 
се изпълнява в материал — преге на хартия (бланки, пликове, 
визитки, папки и т. н.) или изсичане от мрамор. Печат или 
визуализация на емблемата с цвят ще се налага единствено 
и само, когато не е възможно да се ползва преге (печат в 
пресата, интернет и т. н.). 

Основната версия не е подходяща за размери по-малки от 
20 mm в широчина и сито печат.

1 2
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Основна двуцветна версия на 
триизмерната модификация на 
логото:
1/ български вариант (7 стр.)
2/ английски вариант (7 стр.)
3/ двуезичен вариант

Основната триизмерна версия има и черно-бял вариант. Той 
е предвиден за случаи, в които резолюцията на печата е 
висока, но се използва само черно мастило.

4

3

5

Основна черно-бяла версия на 
триизмерната модификация на 
логото:
4/ български вариант 
5/ английски вариант 
6/ двуезичен вариант (9 стр.)
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Старинна триизмерна  версия
Втората триизмерна версия на логото на Античния Стадион 
съвсем умишлено наподобява състарен, античен релеф. 
Това дава възможност за едно допълнително тематично 
използване в контекста на античността и старинността 
— като например върху етикети и опаковки на сувенири или 
копия на антични предмети и т.н.. Трябва да се подчертае, 
че това не е основна версия на логото. Тази версия 
трябва да се използва единствено и само в контекста на 
старинността. Тя има двуцветен (червено-черен) вариант и 
два едноцветни варианта: черен и червен. (10 стр.) 

6

7 8
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9

11

13

10

12

Състарената  триизмерна, версия на 
логото:
7/ български двуцветен вариант
(9 стр)
8/ английски двуцветен вариант
(9 стр)
9/ български черен вариант
10/ английски черен вариант
11/ български червен вариант
12/ английски червен вариант
13/ двуезичен двуцветен вариант
14/ двуезичен черен вариант (10 стр)
15/ двуезичен червен вариант (10 стр)
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Двуизмерна модификация
Двуизмерната модификация на логото е разработена главно 
за сито печат. Но също така тя е подходяща за офсетов 
печат и мониторни визуализации на малки размери. Версиите 
са четири: двуцветна (червено-сиво); черна; червена; бяла/
негативна (бяло лого върху плътен цвят). Двуцветната 
версия не трябва да се използва за мониторни визуализации.

15

16 17

Двуизмерна двуцветна версия:
16/ български вариант

17/ английски вариант
18/ двуезичен вариант (13 стр.)

14



12

18 19

20 21

Двуизмерна черна версия:
19/ двуезичен вариант
20/ български вариант
21/ английски вариант

Примера за сито печат върху 
фланелка.
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22 23

24Двуизмерна червена версия:
25/ български вариант
26/ английски вариант
27/ двуезичен вариант

Примери за сито печат върху шапка 
и чаша.
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25

27

26

Двуизмерна бяла/негативна версия:
25/ български вариант
26/ английски вариант
27/ двуезичен вариант

Функцията на двуизмерната, бяла/
негативна версия е да позволи 
използването на логото върху 
цветни повърхности. Единственото 
условие е повърхността да не бъде 
шарена. Тя трябва да бъде плътен 
цвят, който позволява добър 
контраст.

Примера за сито печат върху тъмна 
повърхност.
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минимален размер на логото

Логото на Античния Стадион е проектирано да работи в 
максимален брои размери. Основната версия е подходяща 
за използване при намаление до 20 мм в ширина. За размери 
по-малки от 20 мм (в ширина) са разработени специални 
версии, в които са нанесени корекции, за да се коригират 
оптическите проблемите предизвикани от намалението на 
формите. Корекциите включват одебеляване и промяна на 
формата на позитивните и негативните детайли. Също 
така при размери по-малки от 20 мм в ширина, врябва да се 
използват само двуизмерните едноцветни версии на логото 
— черната и червената. Преге може да се печата в размери 
до 15 мм ширина.

Логотипът (текста) не може да се използва заедно 
с емблемата при размери по-малки от 20 мм ширина. 
Причината е, че при 20 мм ширина на емблемата, текста 
е с големина 8 пункта, което е предела. Във всички размери 
под 15 мм се ползва само емблемата. Текста не трябва да се 
ползва с големина по-малка от 8 пункта. 

Минимален размер (20 мм 
ширина) за ползване на логото в 
неговата оригинална версия. За 
по-малки размери да се ползва само 
емблемата или текста трябва да 
остане с височина от 8 пункта.

За размери на емблемата от 19-
13 мм да се ползва съответната 
версия.

За размери на емблемата от 12-8 мм 
да се ползва съответната версия.

За размери на емблемата от 8-3 мм 
да се ползва съответната версия. 
За предпочитане е да се избягват 
размери по-малки от 5 мм ширина.
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цветови спесификации на логото

Логото може да бъде използвано само в цветовите 
комбинации описани в раздела “Модификации и версии на 
логото’. Цветовете са четири на брой: червено (Pantone 
192 U); сиво (Pantone Warm Gray 4 U); сиво (Pantone 400 U); 
процесно черно

Червения цвят е Pantone 192 U и съответния превод 
в процесни и мониторни цветове (описани по-долу). 
Единствено този нюанс на червеното трябва да се използва 
във всички модификации и версии на логото, които включват 
червено.

Сивото Pantone Warm Gray 4 U и съответния превод в 
процесни и мониторни цветове (описани по-долу) се използва 
само за емблемата на триизмерната модификация.

Pantone 192 U
C=0, M=100, Y=45, K=0
R=255, G=14, B=73

Pantone Warm Gray 4 U
C=0, M=4, Y=9, K=24
R=255, G=14, B=73
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Второто сиво е Pantone 400 U и съответния превод в 
процесни цветове (описан по-долу). Този нюанс на сивото 
се използва само за емблемата в двуцветната версия на 
двуизмерната модификация, която се използва само за печат.

Процесното черно се използва в случаите, когато логото се 
печата само с черен цвят или размера на логото е по-малък 
от 20 мм в ширина и не позволява използването на другите 
цветови комбинации.

Pantone 400 U
C=0, M=3, Y=6, K=16

Process Black
C=0, M=0, Y=0, K=100
R=0, G=0, B=0
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Шрифрове

Шрифтовите форми в логотипа на логото са базирани на 
буквите от Траяновата колона в Рим. Това са главни римски 
букви. С тях също са набрани информациите на вътрешно-
комуникационните системи (бланки, пликове, визитки). 
Шрифтът, който трябва да се използва за промени в 
адресите и имената от визитките е Goudy Trajan. Използват 
се две начертания — Medium и Bold.

Трябва да се обърне специално внимание на това, че 
шрифта Goudy Trajan трябва да се ползва само за набор на 
заглавия и кратки текстове свързани с вътрешно/външно-
комуникационните системи (бланки, пликове, визитки, папки, 
етикети, билети, рекламни и промоционални материали и 
др.). Главни букви не трябва да се използват за кореспонденция 
или набиране на дълги текстове, защото уморяват окото при 
четене. Функцията на шрифта е да се загатне атмосфера на 
античност. Лиценз за шрифта може да бъде закупен от:
http://castletype.com/html/tipoteca/goudy-trajan-medium.html
http://castletype.com/html/tipoteca/goudy-trajan-bold.html

аbcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz&абвгдежзий
клмнопрстуфхцчшщ
ъьюя(№1234567890)-;!?$€

аbcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz&абвгдежзий
клмнопрстуфхцчшщ
ъьюя(№1234567890)-;!?$€

Goudy Trajan Medium е основното 
начертание за ползване.

Goudy Trajan Bold трябва да се 
използва при по-малки размери 

на буквите, както и за набор на 
имената по визитките
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За триъгълната разделителната точка между думите, 
трябва да се използва друг шрифт — Trajan Pro Bold. За него не 
трябва да се копува лиценз, защото той идва със системите 
на всички PC и MAC компютри. Големината на триъгълната 
разделителната точка трябва оптически да се намали за да 
изглежда в синхрон с главните букви от шрифта Goudy Trajan, 
защото е малко по-тежка. Например при големина на текста 
12 пукнта, разделителната точка трябва да е 10 пункта. При 
по-големи размери, съответно разликата ще се увеличи.

Увеличен детайл от гръбчето на 
визитката.

Пощенския адрес е набран с 
12 пункта Goudy Trajan Me-
dium, а размера на триъгълните 
разделителни точки между думите 
е 10 пункта Trajan (Pro) Bold. По-долу, 
телефонните номера, факса, емайла 
и уеб сайта са набрани с 10.3 пункта 
Goudy Trajan Medium, а размера на 
триъгълните разделителни точки е 
съответно 9 пункта Trajan Pro Bold.
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неправилна употреба на логото

Не завъртайте логото. 

Не слагайте позитивните варианти 
на логото върху основа различна от 
бяла. 

Не слагайте белите варианти на 
логото върху шарена подложка.

Не слагайте хвърлена сянка на 
логото. 

Не деформирайте логото. 

Не размествайте местата на 
елементите в логото.
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ВХОД

5 лв.

Не използвайте логото в цветове 
различни от зададените. 

Не слагайте допълнителни елементи 
върху логото. 

Не разменяйте цветовете на 
елементите в логото. 

Не маскирайте логото.




