Уважаеми колеги, настоящите правила за използване на логото на СНЦ „БЪЛГАРСКА ХИП
ХОП АСОЦИАЦИЯ” са създадени, за да спомогнат за съгласуваното и еднотипно
представяне на събитията и инициативите, свързани с
участието „БХХА” в продукти на членове на Сдружението и представляват нейния запазен
знак.
РАЗДЕЛ I Кой може да използва логото?
1. Логото задължително се използва от физически и юридически лица, изпълняващи проекти,
инициативи, кампании и събития в областта на културата, изкуствата, обновяване на
градската среда и др., подкрепени както финансово, така и по друг начин, от „Българска Хип
Хоп Асоциация”.
2. Логото може да бъде използвано от физически и юридически лица, които са членове на
Сдружението.
3. Логото може да бъде използвано за изследователски и образователни цели, без да се
изисква членство в Сдружението.
4. Логото може да бъде използвано от партньори на Сдружение „Българска Хип Хоп
Асоциация”, извън горните случаи, след разрешение от Управителния съвет, предхождано от
молба за използване на логото, адресирана до председателя на Управителния съвет на
електронната пощата www.bhha@abv.bg.
РАЗДЕЛ II Как може да се използва логото?
1. Сдружение „Българска Хип Хоп Асоциация” е НПО с идеални цели, в сферата на хип хоп
културата и около която всички членове обединяваме усилия и именно заради това логото
задължително се поставя на обособено място, като се разграничава от логата на партньорите
и спонсорите на инициативите и проектите.
2. Текстът се изписва на английски, италиански, френски, руски, и немски езици както
следва:
- “Bulgarian Hip Hop Association” (съкратено „BHHA”);
- “Bulgarian Hip Hop Association” (съкратено „BHHA”);
- „Bulgare Hip Hop Association” (съкратено „BHHA”);
- „Болгарский Хип Хоп Ассоциация” (съкратено „БХХА”);
- “Hip-Hop-bulgarischen Verband” (съкратено „HHBV”);
3. Логото представлява черен надпис – абревиатура на името на Асоциацията – „БХХА”, със
бял кант на буквите, около който има черна сянка, под и отдясно на надписа. Зад надписа
централно е позиционирана картата на Република България в бяло, с административните
области разделени с черни контури. Зад картата е позициониран бял глобус с черни
меридиани, като центаралния меридиан, левия на него и десния на него, изпъкват, а горния и

долния полюс на глобуса са с черна сянка. Около глобуса има удебелен черен кръг. Около тях
следва наименованието на Сдружението с главни букви - „БЪЛГАРСКА ХИП ХОП
АСОЦИАЦИЯ” и звезда. Надписа е черен и е ограден с две черни кръгови линии една
удебелена и една тънка.
4. На интернет страниците на събитията, които се организират с подкрепата на „БХХА”, да
бъде публикуван линк към официалния web адрес на Сдружението или фейсбук страницата
https://www.facebook.com/bhha.bg . Интернет банери с логосистемата могат да ви бъдат
предоставени след молба, до председателя на Управителния съвет на адрес: bhha@abv.bg
5. При желание и възможност елементи от логосистемата да бъдат разработени и използвани
върху рекламни носители като химикали, тениски, usb памет, шапки, торби, чанти, и др. е
необходимо предварителното съгласуване с Управителния съвет. Молбите се изпращат на
електронната поща на Сдружението на bhha@abv.bg.
РАЗДЕЛ III Кога и как не може да се използва логото?
Абсолютно е забранено използването на логото „Българска Хип Хоп Асоциация” при:
1. инициативи, нарушаващи човешките права, подбуждащи към дискриминация и
нетолерантност, употреба на забранени от закона субстанции, оронване престижа на
Асоциацията или оронване на имиджа на нейни членове.
2. в нарушение на техническите спецификации или изискванията на наръчника.
При възникнали допълнителни въпроси, чиито отговор не намирате в настоящия наръчник,
можете да се обърнете към екипа на „Българска Хип Хоп Асоциация” на bhha@abv.bg.
Сдружение „Българска Хип Хоп Асоциация” притежава авторските права за използване и
репродуциране на логото. При необходимост ще отстояваме правата си върху тази
интелектуална собственост.
„Българска Хип Хоп Асоциация” може без предизвестие да актуализира настоящия
наръчник.
Благодарим ви, че разпространявате посланията и работите съвестно за постигане на целите
на Сдружението.

