
     Сватбен каталог 2021



ОСНОВНИ СВАТБЕНИ УСЛУГИ 



 

СВАТБЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Присъствие на сватбен координатор в деня на сватбата се заявява 
предварително: 12 работни часа – 280 лв. 

 

 Пакет ELEGАNCE (Елеганс) – 890 лв. 
 Пакет CLASS-IQUE (Класика и класа) – 1220 лв. 
 Пакет SUBLIME (Сюблим) – 1600 лв. 
 

Услугите, включени в пакетите може да видите тук: пакети 

http://www.zvezdenpraznik.com/packages.html


 

ИЗНЕСЕН РИТУАЛ 
Класическа арка  

Аранжировките с цветя се калкулират допълнително в зависимост от 
вида и количеството на цветята. 

 

Цена: 300 лв 

 Наем на сватбена арка с текстилна украса /бяло или екрю/ 
 Наем на кръгла маса за церемонии с текстилна аранжировка 
 Наем на 6 бр. колонки 
 Наем на бяло платно с листенца от рози 

 



 

ИЗНЕСЕН РИТУАЛ 
Градинска арка  

Аранжировките с цветя се калкулират допълнително в зависимост от 
вида и количеството на цветята. 

 

Цена: 400 лв 

 Наем на масивна дървена арка /бяла/ 
 Наем на ретро-маса за церемонии с текстилна аранжировка 
 Наем на 2 бр. ретро-поставки за цветя 
 Наем на бяло платно с листенца от рози 



 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОДЕЩ 
Сватбена церемония 

Озвучаване на церемонията се  заплаща допълнително – наем на 
техника и звукооператор  
   Цена: 150 лв. 

 

 Изготвяне на индивидуален художествен сценарйи и 
артистично водене на церемонията  

   Цена:  200 лв. (на български) 
    300 лв. (на английски и руски) 



 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОДЕЩ 
Сватбено тържество 

 Артистично водене на сватбеното тържество в ресторанта 
   Цена:  400 лв. (на български) 
    500 лв. (на английски) 
 Времетраене – 5 часа 



 

ПРОФЕСИОНАЛЕН DJ 

 Цена – 550 лв./ 5 часа 
 Overtime – 100 лв. / час 



 

СВАТБЕНА ФОТОГРАФИЯ 

Цена: 1200 лв. – 1800 лв. 
в зависимост от избор на  фотограф 

Overtime  след полунощ – 50 лв./ час 

 

 Артистична фотосесия и заснемане на сватбения ден от 
професионален фотограф без ограничение в броя кадри. 



 

ПРОФЕСИОНАЛНО ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ 

Overtime  след полунощ – 50 лв./ час 

 

Цена: 1200 лв. – 2000 лв. 
в зависимост от избор на  оператор 

 

 Видеозаснемане  FULL HD, 12 часа 
 Дрон за видеоснимки от въздуха до 2 часа 



 

МУЗИКАЛНИ ФОРМАЦИИ 

Цена - според техните хонорари 

 Фолклорна програма: професионален фолклорен ансамбъл /танцова 
програма и участие в сватбените ритуали/ 

 Музиканти: гайда, акордеон и тъпан /за „извеждане на булка“/ 
 Жива музика: струнен квартет, трио, класическа китара, фагот, 

саксофон и други формации /за озвучаване на коктейл и церемония/ 
 Известни певци, артисти, групи и състави 



 

ХОРЕОГРАФИЯ 

 Уроци „Хора и ръченици“- 40 лв./ час 
 Хореография за първи сватбен танц – 50 лв. / час 



 

ФОЙЕРВЕРК ШОУ, ПИРОСПЕКТАКЪЛ, ЗАРЯ 

 

 От лицензирана фирма: организацията, документацията, доставката 
и изпълнението се осъществяват според стриктни правила и в 
съблюдаване на строги изисквания. 

Цена - в зависимост от времетраенето, брой истрели, фигури, 
синхронизация с избраната музика и др. 



 

БЕЛИ ГЪЛЪБИ 

Цена: 80 лв. за двойка 

 Бели гълъби за сватби, тържества и ритуали 



 

СВАТБЕН САЙТ 

Цена: 600 лв.  

 Изработване на личен сватбен  уеб сайт с дизайн по избор  



 

СВАТБЕН  АВТОМОБИЛ 

 Наем на сватбен автомобил със шофьор за 4 часа 

Цена: 250 лв. – 400 лв. в зависимост от избор на кола (джип, ретро-
автомобил, лимузина) 



СВАТБЕН ДИЗАЙН И УКРАСА 



 

АРАНЖИРОВКА ЗА СВАТБЕНА АРКА 

 Голяма аранжировка от цветя, изработена в темата, стила и 
цветовата гама на сватбата 

Цена: 100 лв. – 140 лв. в зависимост от вида на цветята, формата и 
големината на аранжировката 



 

АРАНЖИРОВКИ ЗА ЦЕРЕМОНИЯТА 

 Аранжировки от естествени цветя за стойки за цветя към 
сватбената арка  

Цена: 30 лв. – 50 лв. в зависимост от вида на цветята, формата и 
големината на аранжировката 



 

УКРАСА ЗА СВАТБЕН АВТОМОБИЛ 

 Аранжировки от естествени цветя за сватбената лимузина 

Цена: 60 лв. – 70 лв. в зависимост от вида на цветята, формата и 
големината на аранжировката 



 

АРАНЖИРОВКИ ЗА БУЛЧИНСКА МАСА 

 Аранжировки от естествени цветя за масата на младоженците 

Цена: 120 лв. – 180 лв. в зависимост от вида на цветята, формата и 
големината на аранжировката 



 

АРАНЖИРОВКИ ЗА МАСИТЕ НА ГОСТИТЕ 

 Аранжировки от естествени цветя за масите в ресторанта  

Цена: 40 лв. – 60 лв. в зависимост от вида на цветята, формата и 
големината на аранжировката 



 

БУЛЧИНСКИ БУКЕТ 

 Булчински букет , изработен на държач или американски стил 

Цена: 100 лв. – 140 лв. в зависимост от вида на цветята, формата и 
големината на букета 



 

ШАФЕРСКИ БУКЕТИ 

 Шаферски  букети , изработени в цветовата гама на сватбата, 
съобразени със шаферските рокли 

Цена: 50 лв. – 70 лв. в зависимост от вида на цветята, формата и 
големината на букетите 



 

ГРИВНИЧКИ ОТ ЖИВИ ЦВЕТЯ 

 Гривни, изработени от естествени цветя, за Кумата и шаферките 

Цена: 15 лв.  



 

БУТОНИЕРИ ОТ ЖИВИ ЦВЕТЯ 

 Бутониери, изработени от естествени цветя, за Младоженец и Кум 

Цена: 12 лв.  



 

ТЕКСТИЛНА АРАНЖИРОВКА ЗА БУЛЧИНСКА МАСА 

 Аранжиране на булчинската маса с драперия, дантела и воали, в 
зависимост от темата и цветовата гама на сватбата 

Цена: 60 лв.  



 

ТЕКСТИЛНА АРАНЖИРОВКА ЗА ГРЪБ НА СВАТБЕНА МАСА 

 Наем на конструкция, воали и елементи в темата на сватбата 

Цена: 120 лв.  



 

РАНЪРСИ ЗА МАСИТЕ НА ГОСТИТЕ 

 В цвят, съобразен със стила на сватбата 

Цена: 4 лв. / бр.  



 

ДЕКОРАЦИЯ НА СТОЛОВЕ 

 Наем на сатенени калъфи (в бяло или екрю) + пандели в цветовата 
гама на сватбата 

Цена: 3,50 лв. / калъф + пандела / 
.  



 

ПАНДЕЛИ ЗА СТОЛОВЕ 

 Наем на панделки от органза или сатен – цвят по избор 

Цена: 1,50 лв. / бр. 
.  



 

КОКТЕЙЛНИ МАСИ 

 Наем на високи коктейлни маси – тип „щъркел“ + стреч калъф 

Цена: 20 лв. / бр. 
.  



 

КУТИЯ ЗА ПЛИКОВЕ 

 Сватбена кутия за пликове, изработена в темата на сватбата 

Цена: 40 лв.- 50 лв. в зависимост от формата и големината. 
.  



 

СВАТБЕНА КНИГА 

 Книга за церемонии и пожелания, персонализирана и аранжирана в 
темата на сватбата 

Цена: 40 лв.  
.  



 

ПОСТАВКА ЗА ХАЛКИ 

 Поставка за сватбени халки, изработени  в темата на сватбата 

Цена: 20 лв.  
.  



 

УКРАСА НА ШАМПАНСКО И РИТУАЛНИ ЧАШИ 

 Украса на шампанско и чаши в темата на сватбата 

Цена: 20 лв.  
.  



 

КОШНИЧКА С КЪСМЕТЧЕТА 

 Кошничка с  късметчета в цветовата гама на сватбата 

Цена: 30 лв.  
.  



 

СВАТБЕНО ТАБЛО 

 Табло за разпределение на гостите по маси в темата на сватбата 

     Цена: 60 лв.  
.  



 

ТЕЙБЪЛ КАРТИЧКИ 

 Табелки с номера на маси или с имена на гости, изработени в различен 
стил според темата 

Цена: 1,80 лв. – 2,80 лв./ бр.  
.  



 

СВЕЩНИЦИ 

 Свещници с ароматни свещи – различни видове 

Цена: 20 лв.  
.  



 

ХАНКЕЛИ 

 Многопластови хартиени салфетки в цветовата гама на сватбата 

Цена: 30 лв./ пакет от 50 бр.  
.  


