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Файлове за печат 
 
1. Препоръки при подготовка на файл за печатница.  
1.1. Bleed 3-5 mm
Всички елементи които докосват формата на публикацията трябва да продължават с 
3-5 mm над края, за да не се появят бели линии при довършителните процеси 
(рязане, щанцоване и др.). Важно е да се предвиди наддаване още при подготовката 
на елементите на дизайна, в противен случай някой важен елемент може да бъде 
прерязан на неправилно място. 
 
1.2. Черно и надпечат (overprint)
С цел да се избегне видим ефект на липса на регистър в случай на черен текст, 
линии или малки обекти върху цветна подложка, трябва да бъде включен overprint на 
черните (100% K) елементи. В случай на наличие на елементи за които overprint не е 
препоръчителен (напр. големи черни повърхности със снимка или подложка под тях), 
трябва да се използва черно без overprint: 
• стандартно черно (regular black), при което автоматично се включва operprint 
функцията: 100K 
• богато (съставно) черно (rich black): 100K-50C или 100K-50C-40M 
• черно без overprint: 100K-1C-1M-1Y 
Друг често срещан проблем е случайно включване на overprint при бели или друг цвят 
обекти, което води до изчезване или смяна на цвета на елементите. С цел да се 
избегнат подобни случаи е препоръчително да се изключи overprint На всички обекти, 
които не са черни. Ако в проекта е използвано захващане или overprint на не черни 
елементи или други или има други специфики, те трябва да бъдат описани в 
експонационната бележка. 
 
1.3. Бял текст върху черен фон
Поради факта че 100K може да изглежда твърде светло, когато се отпечатва на по-
големи повърхности, често се използва съставно черно включващо други цветове 
освен черния. Когато бял текст се печата върху такъв фон (или върху тъмна снимка), 
дори минимално отклонение от регистъра може да направи текста нечетим. В случай 
че шрифта е серифен, курсив, или тънък (thin) приемливата минимална големина е 
10 pt, а при несерифен шрифт - 8 pt. В случай на използване на съставно черно то 
трябва да бъде 100K-50C или 100K-50C-40M – и двете опции осигуряват достатъчно 
наситеност (density). 
При използване на бял текст върху съставно черно, проблема с регистъра може да 
бъде решен и с контур от 0,1-0,15 mm, който е от черно без overprint (100K-1C-1M-1Y). 
В съответствие с ISO 12647-2, допустимото отклонение в регистъра в центъра на 
изображение с големина B2 и хартия над 65 gsm е до 0,08 mm, а в други случаи до 
0,12 mm. 
 
1.4. Точни (Spot) цветове
Обикновено “фирмените” цветове използват са дефинирани с PANTONE® цветови 
кодове, които отговарят на формула със съответен цветови микс. Важно е да се знае 
че един или същ цветови микс може да доведе до различен цвят в зависимост от 
използваната хартия. Например може да сравните цвят 123 на хартия с покритие 
(коатирана) и хартия без покритие (некоатирана) използвайки PANTONE® solid coated 
and PANTONE® solid uncoated цветови наръчници. С цел да се постигнат визуално 
еднакъв цветови резултат е добре да се дефинират конкретни цветове за различните 
хартии и начин на печат: например ако искате да постигнете цвят PANTONE® 123C 
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(за хартия с покритие) когато печатате визитки, може би ще предпочете да 
използвате PANTONE® 115U (за 
хартия без покритие). Трябва да се има предвид също че много PANTONE® спотови 
цветове не могат да бъдат възпроизведени при четирицветен печат. 
 
1.5. Именуване на файловете
В зависимост от съдържанието и естеството на всяка отделна поръчка всеки PDF или 
Postscript може да съдържа една или повече страници. Името на файла би трябвало 
да отговаря на съдържанието и броя на страниците; препоръчително е да се добави 
и обрязания размер на изделието: reallyfamousmagazine_007-015.pdf, 
bankbusinessbooklet_210x297mm.pdf. 
Във връзка с различните изисквания на операционните системи и FTP, имената на 
файловете могат да съдържат само цифри буквите от a до z, подчертаваща линия (-), 
тире (-) и точка (.). 
 
1.6. Кориците също са страници
Кориците се подават, като всяка си е отделен файл и отделно гръбче (за изделия с 
лепен гръб).  В случай че кориците са в един файл, то подредбата им трябва да е 
като в публикацията (К1, К2, К3 и К4). Друг вариант е кориците да са сглобени, както 
следва - Корица 4 ; гръбче ; Корица 1, и съответно - Корица 2 ; бял гръб ; Корица 3. 
Този метод е добре да се използва, когато имаме непрекъснато изображение/дизайн 
преминаващ през Корица 1 и гръбчето и Корица 4. 
 
1.7. Смяна на черната плака (мутация)
Често при публикации, които се отпечатват на няколко езика се използва т.нар. 
мутация в черния цвят. За такъв тип продукти файловете се подават по следния 
начин: един файл с всички цветни елементи (без черния текст и елементите които 
участват в мутацията) и допълнителни файлове за текстовете (за всеки език - 
отделен файл). 
 
1.8. Предвиждане на фреза (Consider the binding)
В случай на изделие с набор на колите вътрешната част на страниците (gutter) трябва 
да съдържа 3-5 mm “сляпа част” . Тази част ще отпадне при преминаването на 
страниците през фрезата. 
Това трябва да се вземе предвид при страници които съдържат елементи или 
изображения, които преминават от едната страница на следващата. Най-лесното 
разрешение е да се използват елементи при които рязането на няколко милиметра не 
биха довели до визуално дразнещи резултати - например трева или гора. Най-добрия 
и точен метод е да се направи презастъпване (overlap), като 6 mm от изображението 
трябва да е еднакво от вътрешните части и на лявата и на дясната страница (когато 
от фрезата отпаднат по 3 мм от всяка - зображението ще се получи правилно).  
 
1.9. Щанцоване, частичен лак
Контурите необходими за щанца, частичен лак, преге и други довършителни процеси 
трябва да се съдържат във файла, като се използва спотов цвят (в най-горната 
равнина layer - със съответно име (die cutting - щанца, varnishing - лак, emboss - 
преге); всички такива обекти трябва да са с включен overprint. Щанците се 
изобразяват с линия с дебелина 1 pt, като непрекъсната линия обознача ва нож, 
прекъсната - биг, а линия от точки - перфорация. 
Възможно е и файловете да бъдат подавани, като съответно има един файл с щанца, 
втори с монтирана щанца върху изображението и трети без щанцата. 
 
2. Основни изисквания при подготовка на файл за печатница.  
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Важна е работата в CMYK цветови модел, фирмените знаци и текстове да бъдат във 
векторен формат,  резолюцията за растерните изображения да бъде минимум 150dpi 
за плакати, 225dpi за големи брошури, 300dpi за прецизни рекламни материали.  
За еднолистов продукт (листовки, плакати) е необходимо да се остави допълнително 
минимум 2 мм към реалния размер в случай, че изображението завършва на фон 
(реже се на живо).  
За каталози следва да бъде предвидено рязане на живо от 3 страни в зависимост от 
това дали страницата е лява или дясна и реалното изображение да бъде увеличено с 
по 5мм от трите страни от които се реже.  
Важно е да се работи с реална резолюция.  
Желателно е да ползвате професионални продукти за печат от рода на Corel Draw, 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, QuarkXPress и други.  
След приключване на подготовката за печат файлът се монтира в зависимост от 
формата на машината на която ще се печати. Поставят се пасери, грайфер, 
калибриращи скали, означават се ножовете и евентуално биговете. Така 
подготвеният файл се експортира във файл за печат за предпочитане PDF for 
Prepress.  
Какво е PDF формат
Това е предпочитаният формат за печат. Характеризира се с някои сериозни 
предимства през EPS (PRN, PS) файловете за печат.  
Предимствата на PDF файловете за печат са: 
- малък размер на файловете, автоматична оптимизация, използване на различни 
типове компресия, без негативно влияние върху качеството на продукта 
- отлична работа с шрифтове; 
- възможност за преглед на информацията във файла (preview); 
- компактен размер; 
- платформено независим формат. Безпрецедентно високо ниво на съвместимост с 
разнообразен софтуер; 
- стандарт с отворени спецификации, сертифициран от Международната 
Организация по Стандартизация (ISO). 
 
Потенциални проблеми: 
- генериране с погрешни настройки;  
– грешно цветово пространство; 
– грешен размер/наддаване на файла; 
– липсващи шрифтове; 
– ниска резолюция на изображения и др. 
 
За да бъдат избегнати тези и други проблеми, се налага файлът за печат дa бъде 
генериран с определени настройки. На този етап се появява ролята на стандартите 
за създаване на PDF файлове.  
 
3. Каталози и списания 
От страната, която се шие, не е необходимо да има раздуване. Във всеки файл 
трябва да има само една страница и името му да съвпада с номера на страницата 
(например: 001, 002, 003 и т.н., или page1, page2, page3 и т.н.).  
Ако кориците се печатат на различна от тялото хартия, те трябва да са на отделни 
файлове с отделна номерация (например: cover1, cover2, cover3 и cover4). Трябва да 
се има предвид, че при събиране и шиене на такъв продукт вътрешните коли се 
изместват навън и за това е необходимо да има по-голямо разстояние между текста и 
ръба на страницата.  
Задължително е текстовете да са разположени на минимум 5 мм от обрязания 
формат. 
 

http://www.prn.bg/page.php?n=44194&SiteID=187
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4. Резолюция за печат 
 Резолюцията за растерните изображения да бъде минимум 150dpi за плакати, 225dpi 
за големи брошури, 300dpi за прецизни рекламни материали.  
При подготовка на изображения за външна реклама изискванията за резолюцията са 
други тъй като файловете ще се гледат отдалеч и размерите са големи. Пана и 
фолиа за близко гледане или вътрешна употреба следва да се подготвят на 100 до 
150dpi, бордове за близко гледане на 75dpi, бордове и транспаранти от 40 до 60 dpi, 
големи пана и калкани от 30 до 50dpi.  
Важно е, че става въпрос за реална или изходна резолюция. Т.е. ако свалите файл от 
интернет с размер 600х300 пиксела, това е еквивалентно на максимален размер 2х1 
сантиметра при резолюция 300dpi (точки или пиксела на инч). Дори да увеличите 
резолюцията на този файл няма да постигнете качествен печат, защото вашата 
програма за графична обработка просто ще добави пиксели равномерно и 
изображението ще излезе растеризирано (на точки).  
Изводът е, че изображенията, които избирате за печат следва да са съобразени с 
размера на който искате да се печатат.  
За изображение в размер А5 (210х145мм) размерът е един, за плакат 500х700мм 
изискванията са по високи.  
Най-лесно е да се ориентирате по размера на файла. Файловете за печат 
обикновено са над 1МБ (1024К).  
 
5. Какво да изискате 
Какъв файл за печат да изискате в случай, че го подготвя външна фирма или 
рекламна агенция.  
Файловете за печатница следва да бъдат във формат .pdf, .eps, .pm, .ps, като всички 
текстове трябва да бъдат обърнати в криви, резолюцията да бъде минимум 300 dpi, a 
цветността да бъде в CMYK, с точно указан допълнителен цвят по Pantone скала, ако 
има такъв. 
Предпочитаният формат е PDF файл за печат. Важно е да се обърне внимание, че 
това е различно от PDF файл за превю. В общият случай файлът следва да се 
генерира във формат "pdf for prepress".  
 
6. Предпечат на плакати 
За еднолистов продукт (листовки, плакати) е необходимо да се остави допълнително 
минимум 2 мм към реалния размер в случай, че изображението завършва на фон 
(реже се на живо).  
За каталози следва да бъде предвидено рязане на живо от 3 страни в зависимост от 
това дали страницата е лява или дясна и реалното изображение да бъде увеличено с 
по 5мм от трите страни от които се реже.  
 
7. Мерни единици
 
Мерни единици използвани в предпечата и полиграфията.  
 1 инч  = 72 пункта  = 25.4 мм 
 1 пункт  = 0.0138 инча  = 0.3515 мм 
 1 мм  = 2.8453 пункта  = 0.0394 инча
 
8. Формати хартии по ISO
Често използвани формати хартия по ISO съпоставени с полиграфически формати 
хартии предлагани в България, от които се получават.  
 Код по ISO  Размер по ISO Препоръчителен полиграфически формат хартия
 A0  841 x 1189 mm   

http://www.prn.bg/page.php?n=8748&SiteID=187
http://www.prn.bg/page.php?n=8749&SiteID=187
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 A1  594 x 841 mm   
 A2  420 x 594 mm  600x840mm, 600x900мм 
 А3  297 x 420 mm  600x900mm 
 A4  210 x 297 mm  640x940mm 
 А5  148 х 210 mm  640x940mm 
 A6  105 x 148 mm  640x940mm 
      
 
9. Стохастичен растер
Най-важното, което отличава стохастичният растер от конвенционалния е липсата на 
растерна решетка. По този начин вие можете да получите фотографско качество 
за Вашите печатни материали. 
Основните познати негативи при този вид растер, а именно равномерно 
разпределение на растерните точки и избягване на получаването на "дупки" в 
малките проценти са избегнати във второто поколение стохастичен растер. 
Алгоритмите от второ поколение за растеризиране със стохастичен растер, към което 
спадат HDS и Stacatto са известни с наименованието - Satin screening. Предимството 
на новото поколение алгоритми в сравнение със стария или известен още като 
Diamond screenibg е в получаването на относително равномерно разпределение на 
растерните точки и избягване на получаването на "дупки" в малките проценти. Това е 
възможно благодарение на обединяване на растерните точки в клъстърни вериги.  
Важно е да се знае, че почти всеки може да предложи стохастичен растер, но за 
изпълнението му е нужна техника от последно поколение и необходимият 
софтуер на CTP експонатора.  
За какво качество говорим? За сравнение- масово печатниците от старо 
поколение печатат на конвенционален растер с линеатура от 150 до 200lpi. При 
стохастичният растер може да се постигне големина на точката от 28 микрона, 
което означава печат с конвенционален растер от приблизително 300lpi, а 10 
микрона на 800lpi! Или с качествена техника можете да постигнете от два до пет 
пъти по високо качество на отпечатъка.  
Проблемите, които могат да възникнат ако възложите стохастичен растер на 
печатница без необходимата високотехнологична техника са дупки в малките 
проценти (светлите изображения няма да се отпечатат правилно), липса на 
контрол върху пасера и други ужасяващи резултати.  
Източник: http://www.prn.bg/ 
 

http://www.prn.bg/page.php?n=48512&SiteID=187
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