
ИЗИСКВАНИЯ 

към проект за лого на Факултета по транспортно строителство на 

УАСГ 

 

Логото трябва да: 

1. отразява адекватно същността на факултета; 

2. показва ясно връзката му с УАСГ; 

3. е лесно разпознаваемо и запомнящо се; 

4. включва както графична, така и текстова част /препоръчително е 

да се включи цялото наименование на Факултета/; 

5. се представи в следните варианти: 

- черно-бял; 

- цветен /съобразен с цветовата гама на УАСГ/; 

- негатив; 

Желателно е да бъде представено и мащабиране на логото. 

 

Всички представени файлове трябва да са в два формата – векторен 

/*.ai или *.eps или *.svg/ и растерен /pdf или jpg/.  

 

Предимство е логото да бъде представено с абревиатури на 

български и английски език: 

Факултет по транспортно строителство (ФТС) – Faculty of transport 

engineering (FTE). 

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – 

University of architecture, civil engineering and geodesy (UACEG). 

 

Предимство е логото да има както cmyk, така и rgb версия. 

 

Всички представени материали ще бъдат разглеждани анонимно. 



Краен срок за представяне на проектите – 29.05.2020 г., 17 ч. 

 

Проектите се изпращат в електронен вид (архивирани като .zip файл) 

на имейл: fte.uacg@gmail.com 

В комплекта с файлове трябва да е включена информация за автора 

(авторите) – имена и кратко представяне, информация за обратна връзка. 

Един автор или авторски колектив може да участва само с един 

проект. 

 

Комисия по оценяване на проектите: 

Доц. Ивайло Иванов – Декан на ФТС, представител на кат. 

“Геотехника”. 

Доц. Лазар Георгиев – Зам. Декан на ФТС, представител на кат. 

“Пътища и транспортни съоръжения”. 

Доц. Станислава Стоилова – Зам. Декан на ФТС, представител на 

кат. “Математика”. 

Проф. Дарина Нитова – представител на кат. “Железници”. 

Доц. Диана Йорданова, представител на кат. “Обществени науки”. 

Проф. Орлин Давчев – Декан на Архитектурен факултет. 

Студент – представител на ФТС в Студентски съвет. 

 

В конкурса могат да участват всички желаещи! 

 

За повече информация - тел. 0884 07 16 00 – Декан на ФТС. 

 


