
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕЩИ И УСЛУГИ

ТАРИФА

Щ

 "ПРОЕКТАНТСКО-ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА"

  НА   Б   Н   Т

ОТ

ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ КЛИЕНТИ

  НА   Б   Н   Т

 октомври 2009 г.



- блуза, поло, кoрсаж 11,00 6,00 3,50
- ботуши, боти 20,00 9,50 3,50
- елеци, жилетки 9,50 5,00 3,00
- жабо-нагръдник 2,50 1,50 1,00
- зебрила 5,00 --- ---
- изделия от кожа 30,00 --- ---
- каска, шлем 15,00 --- 5,00
- корсаж за жартиери --- 9,00 ---
- кринолини, фусти --- 5,00 ---
- обувки 10,00 6,00 3,00
- панталон, клин 12,00 7,00 4,00
- панцери (кожа-метал) 30,00 19,00 10,00
- пелерина 30,00 17,50 5,00
- пола 15,00 8,50 5,00
- престилка --- 5,00 2,70
- расо, туника, тога 30,00 18,00 9,50
- ризница 25,00 --- 5,00
- рокля 50,00 28,50 10,00
- сако, сюртук, алафранга 45,00 25,00 14,00
- трико --- 5,00 ---
- фрак 26,00 14,00 ---
- халат 12,50 7,00 ---
- чехли, налъми, сандали 9,50 5,50 3,00

- блуза, поло, корсаж 11,00 6,00 3,50
- ботуши, боти 20,00 9,50 3,50
- бръчник 26,00 --- ---
- елеци, жилетки 9,50 5,00 3,00
- изделия от кожа 30,00 --- ---
- кимоно 50,00 20,00 5,00
- обувки 10,00 6,00 3,00
- панталон, клин 12,00 7,00 4,00
- пола 15,00 8,50 5,00
- потури 15,00 10,00 ---
- престилка --- 5,00 2,70
- расо, туника, тога 30,00 18,00 9,50
- риза - дълга туника 10,00 6,50 ---
- ризи - битови 9,50 5,50 3,00
- рокля 30,00 15,00 ---
- салтамарка --- 15,00 ---
- сукмани 35,00 20,00 ---
- халат 12,50 7,00 ---
- цървули, опинци --- 5,00 ---
- чорапи 5,00 3,00 ---
- ямурлук 15,00 8,50 5,00

ГАРДЕРОБ

ЦЕНА ЗА ДЕН В ЕВРО
 ИСТОРИЧЕСКИ ОБЛЕКЛА - гръцки, тракийски, 

Уникати Класика Бутафория
 римски, средновековни, ренесансови

 НАЦИОНАЛНИ ОБЛЕКЛА - български, азиатски и
Уникати Класика Бутафория

 латиноамерикански

1



- ботуши, боти --- 9,50 2,00
- гети - кожа --- 5,00 ---
- ексалбанти, еполети, пагони --- 2,00 ---
- каска --- 4,00 2,00
- обувки 10,00 6,00 3,00
- палто - шинел --- 20,00 ---
- панталон, клин, брич --- 7,00 ---
- пелерина --- 8,50 5,00
- ризи --- 3,00 ---
- униформа 60,00 15,00 ---

- балетни костюми 10,00 5,00 ---
- костюми на Дядо Коледа 35,00 15,00 5,00
- типажни костюми (комплекти) 35,00 --- 5,00
- костюми на клоуни 35,00 20,00 5,00

- анцунг --- 2,00 ---
- блуза, поло, корсаж 9,00 3,00 ---
- ботуши, боти 45,00 10,00 ---
- гащеризон --- 3,00 ---
- гащета, шорти --- 1,50 ---
- гащи - дълги долни --- 2,00 ---
- гуменки, цвички, галоши --- 1,50 ---
- елеци --- 3,00 ---
- кимоно - спортно (комплект) --- 8,00 ---
- кожух, шуба --- 15,00 ---
- корсаж за жартиери --- 9,00 ---
- костюм - две части 30,00 20,00 10,00
- обувки 70,00 15,00 5,00
- палто --- 7,50 3,00
- панталон, клин --- 5,00 ---
- пелерина --- 7,50 ---
- пижама, нощница --- 3,00 1,00
- пола 15,00 8,50 3,00
- потник --- 1,00 ---
- престилка --- 5,00 2,50
- пуловер, суичър, жилетка - плетена --- 5,50 2,00
- расо, туника, тога 30,00 18,00 9,50
- ризи 10,00 2,50 1,00
- рокля - къса, сукман 25,00 8,00 5,00
- рокля - дълга 49,00 18,00 5,50
- сако, жакет 20,00 10,00 5,00
- трико - спортно --- 3,00 ---
- фланелка --- 2,00 1,00
- фрак --- 26,00 15,00
- хавлия --- 3,00 ---
- халат 20,00 15,00 5,00
- чанти --- 5,00 3,00
- кожени чанти 15,00 10,00 5,00
- чехли, налъми, сандали 9,50 5,50 3,00
- шлифер --- 12,00 6,50
- шуба, ватенка --- 10,00 5,00
- щендер --- 2,00 ---
- яке - кожа, шушляк --- 27,00 ---
- яке - плат, шушляк --- 15,00 8,00

ЦЕНА ЗА ДЕН В ЕВРО

 ВОЕННИ - БОЙНИ И ПАРАДНИ ОБЛЕКЛА Уникати Класика Бутафория

 СЪВРЕМЕННО ОБЛЕКЛО Уникати Класика Бутафория

 ОБЛЕКЛА НА ТИПАЖИ - животни, дядо Коледа, Уникати Класика Бутафория
 герои от филми и др. 
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- воалетка 2,00 1,00 ---
- вратовръзка, папионка 2,00 1,00 ---
- гевреци --- 2,00 ---
- ексалбант - еполет --- 2,00 ---
- епатрахил 15,00 --- 3,00
- жабо-нагръдник 2,50 1,50 1,00
- жартиери --- 1,50 ---
- калци - ръкавици 3,50 2,00 1,00
- кобур 4,00 2,00 ---
- кожени аксесоари (козняци, торби) 18,00 8,00 4,00
- колани - кожа, плат --- 5,00 2,00
- корона - диадема 30,00 10,00 2,50
- кърпи, шалове 5,50 3,00 1,00
- навуща --- 1,00 ---
- ножница --- 5,00 ---
- очила --- 1,00 ---
- пера (марабу), ветрила --- 7,00 2,50
- пискюли --- 2,00 1,00
- пояси --- 5,00 3,00
- ръкавели --- 1,50 ---
- ръкавици, наръквици 11,00 6,00 3,00
- силях 15,00 10,00 ---
- тиранти --- 1,00 ---
- тлъстина --- 3,00 ---
- торбичка - битова --- 5,00 2,00
- фишута --- 1,50 ---
- чалма --- 3,00 1,50
- шалове - големи 5,50 3,00 1,50
- шапка, ушанка, калпак, филц 15,00 10,00 3,00
- яка - кожена 5,00 3,00 ---
- яки от плат - малки 10,00 5,00 3,00
- пафти 15,00 --- 5,00

- пръстени, брошки, фибули, гривни 11,00 2,00 1,00
- обици и накити за глава 11,00 4,00 2,00
- огърлици, колиета, нанизи, пендари 11,00 5,00 2,50

 НАКИТИ, БИЖУТА Уникати Класика Бутафория

ЦЕНА ЗА ДЕН В ЕВРО

 АКСЕСОАРИ Уникати Класика Бутафория
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- маси от 5,00 до 10,00
- полилеи от 5,00 до 15,00
- свещници от 7,00 до 13,00
- столове от 2,50 до 5,00
- съдове от 3,00 до 6,00
- тронове от 15,00 до 25,00
- други вещи за бита на времето от 5,00 до 15,00

 - делви, гърнета, грънци от 3,00 до 4,00
- завивки, чаршафи, възглавници и др. от 3,00 до 5,00
- кревати - метални, дървени от 10,00 до 15,00
- маси от 5,00 до 10,00
- огледала от 3,00 до 8,00
- осветителни тела от 3,00 до 7,00
- свещници от 7,00 до 13,00
- столове от 4,00 до 7,00
- черги, килими, китеници, губери от 3,00 до 20,00
- други вещи за бита на времето от 5,00 до 20,00

- бюстове, статуетки, глави от гипс от 10,00 до 50,00
- гардероби - трикрилни, стилни от 10,00 до 12,00
- градинска мебел (комплект) от 25,00 до 60,00
- дивани, канапета от 30,00 до 60,00
- килими, пътеки 1 кв.м. 2,00
- маси, бюра, барплотове от 10,00 до 50,00
- осветителни тела - настолни, стоящи, висящи от 5,00 до 15,00
- офис техника от 2,00 до 10,00
- пейки, шезлонги, люлеещи се столове от 10,00 до 15,50
- пердета, завеси, покривки, знамена, щори от 3,00 до 16,50
- печки - разни от 3,00 до 10,00
- пиано, гайда, окарина и други музикални инструменти от 25,00 до 50,00
- сервизи за хранене, кафе, чай и др. от 1,50 до 5,00
- скамейка, ученическа дъска, библиотечка, сметало от 5,00 до 15,00
- спални, матраци, ракли, пружини за легла от 2,50 до 30,00
- столове, фотьойли, кресла, табуретки, Фатерщул от 5,00 до 50,00
- чанти - куфари, пътни, раници от 4,00 до 12,00
- часовници - различни модели от 2,00 до 15,00
- други вещи за бита на времето от 2,00 до 35,00

от 25,00 до 100,00

от 35,00 до 150,00

от 10,00 до 45,00

- Библия 1,50
- икони от 5,00 до 15,00
- кандила от 2,50 до 3,50
- кръстове - дървени, метални от 5,00 до 7,50
- свещници от 7,00 до 10,00
- други от 2,50 до 15,00

 КОННИ МУНИЦИИ

 ЦЪРКОВЕН РЕКВИЗИТ

 АВТОМОБИЛИ, КАМИОНИ, ВЕЛОСИПЕДИ

 ФАЙТОНИ, ШЕЙНИ, КАРЕТИ-МОДЕЛИ

 ЕТНОГРАФСКИ ВЕЩИ

 СЪВРЕМЕННИ РЕКВИЗИТНИ ВЕЩИ

РЕКВИЗИТ

ЦЕНА ЗА ДЕН В ЕВРО
 ИСТОРИЧЕСКИ ВЕЩИ
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 6,00
16,00
15,50

5,50
11,00

5,50
5,00
4,00

от 2,00 до 4,00
от 2,00 до 4,00

100,00

от 12,50 до 16,50
6,50
4,00
2,00
3,00
1,00

30,00
12,50

100,00

 - перука от естествен косъм от 375,00 до 600,00
 - перука от изкуствен косъм 125,00
 - брада 50,00
 - мустак 12,50
 - треса 100,00
 - тупе от 20,00 до 25,00
 - баки от 20,00 до 30,00

 Брада
 Мустак
 Треса
 Тупе

ЦЕНА ЗА ДЕН В ЕВРО
 Перука

20,00 до

от 6,00 до

30,00

ЦЕНА ЗА ДЕН В ЕВРО
 ИСТОРИЧЕСКО ОРЪЖИЕ -  от VIII до XVII век
 Балкански полуостров, Близкия Изток, Централна и Западна Европа
 ОГНЕСТРЕЛНО ДЪЛГОЦЕВНО ОРЪЖИЕ - от XVII до XX век
 автентично и дубликати
 ОГНЕСТРЕЛНО КЪСОЦЕВНО ОРЪЖИЕ - от XVII до XX век

12,00
 автентично и дубликати

Мека кроена - дунапрен
Мека скулптирана  - дунапрен
Кроена от плат с пълнеж
Ммаски пластични - твърди,каширани, облечени
Маски меки - ревултекс

ОРЪЖИЕ

Механична

РЕКВИЗИТ КУКЛИ

ЦЕНА ЗА ДЕН В ЕВРО
Петрушка
Марионетка

20,00

от 6,00 до 10,00

от 16,00 до

 АВТОМАТИЧНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
от

 автентично и дубликати
 ХЛАДНО ОРЪЖИЕ  - от XVII до XX век

от 2,00

 КОБУРИ, КАЛЪФИ, РЕМЪЦИ, ПАТРОНДАШИ, ПЪЛНИТЕЛИ
 БУТАФОРНО ОРЪЖИЕ
 ОРЪЖЕЙНИК

ГРИМ И МАСКИ

до 4,00
 автентично и дубликати

 ИЗРАБОТВАНЕ ПО ПОРЪКА НА: ЦЕНА В ЕВРО

 Баки
 Дядо Мраз
 Животни
 Гримьор-художник
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• 17, 34, 51 см. височина 2 кв.м. 16,00
• 68, 85, 102 см. височина 2 кв.м. 20,00
• над 102 см. височина 2 кв.м. 24,00
• нестандартни добавки 1 кв.м. 13,50

• 150 см височина 4 кв.м. 18,00
• 300 см височина 4 кв.м. 27,00
• 450 см височина 4 кв.м. 40,50

• 150 см височина 4 кв.м. 18,00
• 300 см височина 4 кв.м. 27,00
• 450 см височина 4 кв.м. 40,50

• 150 см височина 4 кв.м. 23,00
• 300 см височина 4 кв.м. 32,00
• 450 см височина 4 кв.м. 45,50

1 кв.м. от 6,50 до 15,00

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 ден 40,00

от 150,00 до 215,00
от 100,00 до 150,00

- подиуми от алуминиева конструкция "октанорма" 2 кв.м. от 150,00 до 500,00
- подиуми от плексиглас с вградено осветление 2 кв.м. от 200,00 до 750,00

от 100,00 до 500,00
от 50,00 до 300,00
от 50,00 до 200,00
от 50,00 до 300,00
от 150,00 до 500,00
от 200,00 до 700,00
от 300,00 до 500,00

1 кв.м. 12,50
1 кв.м. 10,00
1 кв.м. от 10,00 до 100,00
1 куб.м. 50,00
1 кв.м. от 10,00 до 20,00
1 кв.м. 3,00

 Метализация със боя 
 Рязане на стиропор, полистирол, плексиглас
 Обработка на стиропор, полистирол, плексиглас
  Художестево аранжиране на цветя, пана, гирлянди и др.
 Каширане на фотоси, плакати, фигури и др.
 Грундиране на плоскости и метални рамки

- декоративни елементи от плексиглас, дърво, метал
- ремонт и освежаване на съществуващ реквизит
- врати, решетки, огради и други
- дивани двойка
- дивани тройка
- лежанки, табуретки, фотьойли

цена по договаряне
- стъпала, подходи, шикми (рампи) цена по договаряне

цена по договаряне

- обемни декори цена по договаряне

ЦЕНА В ЕВРО

 Строеж на декор в павилион
 Строеж на декор в натура
 Доодекоряване

сложност малка голяма
70,00 120,00

150,00

 КУЛИ
 - неподвижни

 - подвижни

 Фундуси и вертикални модули за декор
   * Цените включват наем и монтаж, не включват транспортни услуги.

СТРОЕЖ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕКОР И РЕКВИЗИТ

 ПРАКТИКАБЛИ (ПОДИУМИ)                                                                         

 СКЕЛЕТА

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

ЦЕНА ЗА ДЕН В ЕВРО

300,00
50,00 80,00

 ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕКОР ПО ИДЕЕН ПРОЕКТ НА КЛИЕНТА

 Постановъчен работник
 ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДИУМИ

- разглобяеми/сглобяеми подиуми 100/200 см.
- стационарни подиуми 100/200 см.

 Изработване на идейни проекти и технически чертежи

- стъпаловидни подиуми (трибуни)

- едностранни декори (кулиси) цена по договаряне
- двулицеви декори цена по договаряне

 ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКВИЗИТ
- маси и банки за водещи от плексиглас, алуминий, МДФ и др.

6



1 кв.м. 25,00
1 кв.м. от 250,00 до 350,00

от 50,00 до 75,00
от 25,00 до 50,00
от 6,50 до 12,00
от 5,00 до 7,50
от 12,50 до 25,00

 - малка сложност 1 кв.м. от 15,00 до 50,00
 - голяма сложност 1 кв.м. от 50,00 до 500,00
 - релеф 1 кв.м. от 500,00 до 1000,00

 - едноцветни 1 кв.м. 10,00
 - многоцветни 1 кв.м. 25,00

1 кв.м. 8,00
1 кв.м. 9,00
1 кв.м. 8,00
1 кв.м. 9,00
1 кв.м. 8,00
1 кв.м. 10,00
1 кв.м. 12,00
1 кв.м. от 10,00 до 15,00

от 15,00 до 20,00
от 20,00 до 25,00
от 50,00 до 90,00
от 50,00 до 70,00
от 20,00 до 30,00
от 25,00 до 40,00
от 70,00 до 90,00
от 50,00 до 70,00

750,00
550,00
600,00

1 500,00
120,00

25,00
от 15,00 до 20,00
от 55,00 до 60,00

1 кв. м. от 125,00 до 150,00
1 кв. м. от 150,00 до 175,00
1 кв. м. от 300,00 до 375,00
1 кв. м. от 50,00 до 62,50
1 кв. м. от 60,00 до 75,00
1 кв. м. от 70,00 до 80,00
1 кв. м. от 70,00 до 80,00
1 кв. м. от 120,00 до 125,00
1 кв. м. от 70,00 до 80,00
1 кв. м. от 80,00 до 90,00
1 кв. м. от 37,50 до 125,00

 Рамки
 Елементи с различни форми

 Проспект с джоб
 Площадки
 Подов килим
 Фундуси и вертикални модули за декор

 Вакумиране на осветителни тела по поръчка

 ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА БУТАФОРНИ ПРЕДМЕТИ

 ХУДОЖЕСТВЕНО ОЦВЕТЯВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ПЛОСКОСТИ

 Рунд хоризонт без джоб
 Рунд хоризонт с джоб
 Проспект без джоб

 Грундиране и оцветяване на плоскости
 Изработване на светещо пано
 Изработване на куб страна 25/25 плексиглас
 Изработване на куб страна 25/25 полистирол
 Вакумиране от ПВЦ опаковъчен амбалаж
 Вакумиране на тава-поднос

 Кубчета цилиндрички
 Тапициране на врати, монтаж, демонтаж
 Перде от тюл 
 Перде от тензух

 Гарнитура претапициране
 Гарнитура с възглавници
 Стилна гарнитура
 Матраци

 Завеси от плат
 Френски пердета
 Ламбикени
 Гарнитура - основен ремонт

 Изработване на маси елипсовидни
 Изработване на фурнировани бюра
 Изработване на фундуси-рамки с фазер и шперплат
 Изработване на решетки без профил с квадрати над 50 см

 Тапициране на столове и пълен кант
 Тапициране на столове с дунапрен - седалка и гръб
 Тапициране на столове с пружини
 Изработване на квадратна маса с четири крака

 Изработване на кръгли колони
 Изработване на нестандартни декори по договаряне

 * Стойността на консумативите не е включена, същата е по пазарни цени.
 * За доставка и съхранение на консумативите се начислява 10% върху пазарната цена.

 Изработване на решетки с квадрати под 50 см.
 Изработване на паравани правоъгълни
 Изработване на паравани с нестандартна форма
 Изработване на колони квадрат
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