
Изработка на фирмен печат 

 

1. Създайте нов документ 400х400 рх ; бял цвят 

 

2. View -> Rulers (Ctrl+R) за да включите линийките (Guides). 

 

3. С Move Tool (V) издърпайте по една линия (Guides) по вертикал и 

хоризонтал, така че да се пресекат в центъра: 

 

 
 

4. Вземете инструмента Ellipse Tool (U) 

 

  

 

В лентата с настройки изберете Path и задайте фиксирани 

размери 200х200рх; От центъра. На следващата картинка настройките са 

показани: 



 

 
 

5. Кликнете с инструмента точно в пресечната точка на линиите 

(Guides): 

 

 
 

Ще се появи окръжност, която фактически e пътя (Path), по който ще 

пишете текста. Този път, ще се появи като нов слой, но в панела Paths: 

 



 
 

6. Сега вземете инструмента Horizontal Type Tool (T) и доближете с 

мишката пътя, в място от което ще започне текста, докато чертичката се 

наклони, после кликнете и можете да започнете да пишете. В случая се 

пише по орбита, така, че началната точка, не е от голямо значение. 

 

 
 

7. Изберете си цвят шрифт и размер на текста - разгледайте подробно 

настройките на инструмента, трябва да сте добре запознати с тях, 

защото те са важни в случая, а аз няма да се спирам на тях: 

След като сте написали текста, изчиствате пътя (преминавате в 

панела Paths и кликате някъде в празното), а в панела Layers, ще 

имате нов слой с буква "Т" - който ви е слоят с текста фактически.  

 



 
 

Забележка: Всеки Path от панела Paths е свързан със съответния слой в 

панела Layers. Aко искате да променяте нещо, трябва да изберете и 

пътя и съответстващия на него слой: В панела Paths избирате пътя, 

преминавате в панела Layers и избирате съответния слой - ако не 

искате да се обърквате - слагайте им сходни имена: 

 

8.Създайте нов Path, вземете отново инструмента Ellipse Tool (U); 

намалете фиксираните размери на 180х180 и кликнете в центъра, за да 

направите вътрешния кръг на печата. Прехвърлете се в панела Layers и 

създайте нов слой "еllipse 1". 

 



 
 

9. Вземете Brush Tool (В): 3px,твърда със същия цвят с който писахте 

текста, преминете пак в панела Paths и кликнете по второто малко 

кръгче в долния ред: Stroke Path with brush. (Пътя в който работите 

трябва да е aктивен) 

 

 
 



 
 

10. Кликнете пак в празното за да изчистите пътя, създайте нов Path за 

външния кръг. Пак в панела Layers, съдавате нов слой за него "ellipse 

2"; Увеличавате фиксираните размери 260х260 рх; клик в центъра, 

отново със същата четка по иконката Stroke Path with brush: 

 

 
 

11.Създайте нов слой "ellipse 3",вземете четка 5рх и отново кликнете 

на иконката в същия Path.Получихме още един кръг. Кликнете в 

празното, защото пътя не трябва да е активен. 



12. Отново в панела Layers: избирате последния слой "ellipse 3" и 

натискате (Ctrl+T) (Edit -> Free Transform) 

В лентата с настройки увеличавате с 5рх височината и широчината 

и Enter: 

 

 
 

13. На този етап, можете да си запазите файла в PSD формат с всички 

създадени дотук слоеве и пътища и в последствие да си го използвате 

като само ще променяте надписите: File ->Save as... 

 

14. Нататък: Растеризирайте слоя с текста ( с десен клик в полето на 

слоя отваряте менюто): 

 



 
 

15. Вземете Horizontal Type Tool (T) и напишете текст в средата: 

 

 



 
 

Ако сте сигурни, че няма да правите промени, можете да слеете всички 

слоеве (без Background-a, той служи само като работен фон - изключете 

го, като махнете окото пред него), изберете слоевете, като кликнете на 

най-горния, задържите Shift и кликнете на последния, с десен бутон от 

менюто избирате Merge Layers. Печата вече е на един слой. Можете да 

си отворите изображението върху което ще го поставяте и да 

продължите нататък, а може да го запазите на прозрачен фон във 

формат PNG: File - > Save as... 

 

 


