
На прага на 2009-та

On the eve of 2009

Изпращайки 2008-ма, със сигурност за много от нас тя ще ос-

тане в съзнанието като „годината на drupa“. Но тя беше 

още и година, в която печатарската индустрия на Бъл-

гария изпревари по темпове на развитие туризма, 

промишлеността и селското стопанство. Година, в 

която българските полиграфически предприятия 

продължиха усилено да инвестират в нови маши-

ни и технологии, създавайки нужните предпос-

тавки за развитието си на европейско ниво. 

Година, в която светът се изправи пред за-

плахите на глобалната икономическа криза, а 

САЩ гласуваха за своя първи тъмнокож пре-

зидент. 2008-ма беше година като всички 

други, но и по своему различна.

На прага на 2009-та, светлините на 

неизвестното бъдеще крият както не-

познати предизвикателства, така и на-

деждата за по-добър живот в пред-

стоящите 365 дни. Желая на чита-

телите на сп. полиграфия куража, 

силата и професионализма, необ-

ходими им да се преборят с всич-

ки трудности и да изпитат ра-

достното удовлетворение 

от постигнатото.

А по този път, драги при-

ятели, не пропускайте да вър-

вите заедно с нас, защото ви-

наги ще бъдем „по-силни заедно“!

Нека е честита Новата 2009 

година!

There is no doubt that 2008 will be remembered by most of us as „the 

drupa year“. But it is also the year in which the Bulgarian printing 

industry has overtaken in terms of growth rate over tourism, in-

dustry and agriculture. A year, in which the Bulgarian printing 

enterprises kept on investing in new machinery and tech-

nologies, creating the necessary conditions for their de-

velopment of European level. A year, in which the world 

faced the threats of the global financial crisis, and USA 

elected their first coloured president. 2008 was a 

year like all the rest, but in its own way different.

On the Eve of 2009 the lights of the uncer-

tain future reveal unknown challenges as well as 

hope for better life in the next 365 days. I wish 

to you, readers of „polygrafia magazine“, 

to have courage, strength and professio-

nal skills in overcoming all the difficulties 

and to feel great satisfaction with your 

achievements.

And this time, dear friends, don’t 

miss to move ahead together with us, 

because we will always be „stron-

ger together“.

Happy New 2009 Year!

Dessislava Braykova

Editor–in–shief

Десислава Брайкова, главен редактор

Скъпи приятели и партньори,

екипът на списание Полиграфия Ви желае

Весела Коледа и щастлива Нова година!



4 полиграфия 6’2008

balkan print forum 2008

Трети Балкански печатарски форум      ▪ 6

Перспективи за печата до 2020 г.      ▪ 12

съюзен живот

Последна среща на СПИ ▪ Б за 2008 година     16

Съюз на ситопечатарит ▪ е в България     18

машини за довършителни процеси

Мисто–90 достави нови книговезки машини в пе- ▪

чатница Дедракс     20

предпечатна подготовка

Electra XD — новата супертехнологична термална  ▪

пластина на Kodak     25

печат на опаковки

Нов  ▪ Print Media Center на Heidelberg     26

книгоиздаване

Развитие и тенденци ▪ и в издателската продукция  28

иновации

Българска фирма демонстрира уникале ▪ н продукт

на Франкфуртския панаир на книгата     30

изложения/конференции

БАИТ Експо 2008      ▪ 33

Expo Print & Imaging 2008      ▪ 34

IFRA ▪  Expo 2008     36

Най-интересното от IFRA ▪  Expo 2008     38

Cross ▪  Media Awards 2008 на IFRA     40

Viscom ▪  2008     44

IFRA Tomorrow’s Media Advertising Conference 2009   ▪ 47

IFRA ▪  International NewsroomSummit 2009     47

Ipack ▪  Ima, Grafitalia & Converflex 2009     48

График изложения и конференции през 2009      ▪ 50

годишнини

Ксерографията стана на 70 години      ▪ 52

новини     54

бизнес справочник     63

В  Т О З И  Б Р О Й

Орган на Съюза на печатарската индустрия в България
Основано 1949 г., III издание, година XXІX
ISSN 0204—9953
© polygrafia/Sofia

Издател
БиЕмДжи ООД, www.bmg.bg; член на СПИБ и БАИТ
1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 5 
т: 02 460 50 60, ф: 02 460 50 61
БиЕмДжи ООД е издател и на специализираните списания
ProGRAFICA и ProPACK

Адрес на редакцията
1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2, т: 02 460 50 10
polygrafia@bmg.bg, www.magazines.bmg.bg

Изпълнителен директор
Нели Петрова, n.petrova@bmg.bg

Редакционен екип
Десислава Брайкова, главен редактор
d.braykova@bmg.bg
Станислава Петрова, редактор

Стефан Славчев, реклама, тел.: 02/460 50 02, s.slavchev@bmg.bg
Анелия Димитрова, маркетинг и абонамент
тел.: 02/460 50 57, a.dimitrova@bmg.bg

Графично оформление и предпечатна подготовка
Иван Шандански, i.shandanski@bmg.bg
Кънчо Кънев, консултант графично оформление

Хартия: Opti Silk
корица — 200 г/м2 , тяло — 115 г/м2 

Славей—91 ООД, www.slavey91.com

Офсетов печат и довършителна обработка
Нео Принт ООД, www.neoprint-bg.com
Персонализация и дигитален печат с Xerox iGen 3 
на стр. 3-4, 61-62 — Фреш Дизайн ООД, www.freeesh.com

Разпространение 
Само по абонамент; т: 02 460 50 57

Брой 6/08 е приключен редакционно на 05.12.2008 г.

В списанието са използвани лицензирани шрифтове 
на ХермесСОФТ и лицензирани програмни продукти на Adobe.

Поместените авторски материали невинаги съвпадат 
с мнението на редакцията. 
Редакцията не носи отговорност за съдържанието 
на рекламите и поръчаните публикации.

Препечатването на текстове и илюстрации може да става

само със съгласието на редакцията.

© Всички права запазени.

IBAN сметки / Bank Account
Лева / BGN: BG72RZBB91551060437017
Eвро / Euro: BG60RZBB91551460437006
SWIFT CODE (BIC) RZBBBGSF
Райфайзен Банк България / Raiffeisen Bank Bulgaria

Polygrafia Magazine is the Official Media 
of Printing Industry Union of Bulgaria
Since 1949, © polygrafia/Sofia
t: +359 2 460 50 10, polygrafia@bmg.bg, www.magazines.bmg.bg

Publisher
BMG Ltd., www.bmg.bg, Member of PIUB and BAIT

Editorial Office Address
51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria
t: +359 2 460 50 10

Editorial Board
Dessislava Braykova, Еditor–in–Chief

Stanislava Petrova, Editor

Editorial closing date 05.12.2008

   е доставчик на хартията за този брой.



полиграфия 6’2008 5

balkan print forum 2008

Third Balkan Print Forum, Istanbul ▪      6

Perspective Print 2020 ▪      12

branch union activities

Last meeting of PIUB in 2008 ▪      16

Screen Printing Industry Union of Bulgaria ▪      18

finishing machines

Misto-90 delivered new bookbinding machines in printing  ▪

house Dedrax    20

prepress

Electra XD – the new high performance thermal plate ▪

of Kodak    25

packaging printing

The new Print Media Center of Heidelberg ▪      26

publishing

Development and trends in the publishing      ▪ 28

innovations

A unique product demonstrated by Bulgarian company  ▪

on the Frankfurt bookfair     30

exhibitions/conferences

BAIT Expo 2008 ▪      33

Expo Print & Imaging 2008      ▪ 34

IFRA Expo 2008      ▪ 36

The most interesting from IFRA Expo 2008 ▪      38

IFRA Cross Media Awards 2008 ▪      40

Viscom 2008      ▪ 44

IFRA Tomorrow’s Media Advertising Conference 2009   ▪ 47

IFRA International NewsroomSummit 2009      ▪ 47

Ipack Ima, Grafitalia & Converflex 2009      ▪ 48

Schedule of the exhibitions and conferences in 2009    ▪ 50

anniversaries

70 years Xerography ▪      52

news     54

business guide     63

I N  T H I S  I S S U E

6

26

52

20


