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Оферта 

Въздушно заснемане  

 

 

Заснемане на видео материал: 

 
Стандартни цени за въздушно заснемане  
Един час в работна готовност на екипа – 150лв.с ДДС  - в рамките на един ден могат да се заснемат 

около два астрономически часа видео , като заснемането се прави на полет от 10 минути 

2 часа – 250лв. 

3 часа – 300лв. 

4 часа – 350лв. 

Цял ден (събитие, изискващо кадри от целият ден )-700 лв  

*всички посочени цени са в български левa, с  ДДС. 

*в цената не е включена  обработка на видео и снимковият материал. 

*цените се отнасят за събития в гр. Варна ! Всички останали разходи за транспорт и престой следва да 

бъдат покрити от клиента! 

*в зависимост от сложността на поетия ангажимент цените могат да бъдат коригирани в „+“ или „-„ 

 

Условия от които зависи ценообразуването на услугата 
 Населено място 

 Вид мероприятие 

 Брой камери апаратура , оператор и асистент  

 Продължителност и условия 

 Срок на изпълнение (ако в поръчката има включени обработка на снимки и видео) 

 и много други 

 

 

Предимства на услугата: 
 Безопасно заснемане на обект от непосредствена близост 

 

Високо качество на заснемане (снимки и видео) 

 Летателният апарат се захранва с батерии и не отделя вредни газове  

 Нестадартен и иновативен начин за визуализиране на събития от всякакъв тип 

 Филм в запис FullHD във формат .MP4 и широк ъгъл на заснемане (по време на целия полет) 

 Нестадартен и иновативен начин за визуализиране на събития от всякакъв тип 

 Възможни различни резолюции на видеозапис 

            4K    4K 17:9 2.7K 2.7K 17:9 1440p 1080p 1080p SuperView 960p 720p 

 Аеро-фото снимки с висока резолюция (12 мегапиксела/4000 х 3000 ) през произволно избран 

интервал от време 
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Условия за ползване на летателната техника: 
o Летателният апарат се управлява само и единствено от квалифицирания екип на "Gentleman pictures “ 

o Летателният апарат не може да оперира в лоши метеорологични условия. За такива се приемат всякаква 

форма на валежи и силен вятър с максимална сила на поривите 5 м/с. 

o Екипът на "Gentleman pictures “ преценя условията за чист полет, с цел безопасността на трети лица, 

техниката и екипа. Полета може да бъде възпрепятстван от дървета, кабели, стълбове за улично 

осветление и електроразпределение и др. Екипът избира най-безопасната траектория за полет по негова 

преценка. 

o Екипът може да прекрати полета по технически причини, поради повреда в летателната техника и 

подновява полета при първа възможност след отстраняване на техническия проблем. При неспособност 

да се отстрани техническият проблем, се прекратява целият снимачен ден. 

o Екипът на "Gentleman pictures “преценя разстоянието на което може да отдалечи летателният апарат за 

да осигури безопасността на трети лица, техниката и екипа. 

o КЛИЕНТЪТ не дължи заплащане в случаите когато не може да се използва летателната техника 

поради лоши метеорологични условия. 

o Екипът на "Gentleman pictures “ не дължи парично обещетение в случаите  ,когато  поради лоши 

метерологични условия или технически проблеми не може да реализира заснемане . 

 

С уважение :  екипът на Gentleman pictures  


