
Свържете се с нас:
087 812 2002  /  bs.pametnici@gmail.com

БУРГАС ПАМЕТНИЦИ ООД
НАДГРОБНИ ПЛОЧИ И ПАМЕТНИЦИ



ЗА НАС

Фирма Бургас паметници се занимава с изработването на високо 
качествени  паметни плочи от мрамор и гранит, както и аксесоари като 
вази, фенери и различни по големина каменни фигури.

Суровината, с която се изработват каменните изделия се доставя от 
каменни кариери намиращи се в Турция и Гърция от където се добива 
мрамора. Гранитът се добива в кариери на територията на Индия, Италия 
и Украйна.

ВВ зависимост от нуждите на нашите клиенти, размерите на изделията  
могат да бъдат изработени в три размера  60мм, 80мм, 100мм.

ДОРАБОТКА НА НАДГРОБНИ ПАМЕТНИЦИ

Доработка, поставяне на снимки и написване на имената и дати на друг 
покойник на стари надгробни паметници от мрамор, мозайика и гранит - 
целта на тази доработка в повечето случаи е да се добавят снимка и 
надписи на друг покойник върху надгробния паметник.

ААко имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се 
свържете с нас:

тел.: 087 812 2002
email: bs.pametnici@gmail.com
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H - 1000mm: / 1200mm:
W - 800mm:
Th - 60mm

H - 800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W - 600mm:/700mm:/800mm:
Th - 60mm

M0001:  Моделът е ръчно изработен от висококачествен 
полиран бял мрамор

M0002:   Ръчно изработен модел от полиран бял мрамор с 
гравирани красиви цветя.

M0003:   Ръчно изработен модел от бял полиран 
мрамор с красиви листа от едната страна.

M0004:   Класически изчистен модел от бял полиран 
мрамор. Ръчно изработен

H - 1200mm:
W - 800mm:
Th - 60mm

H - 800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W - 600mm:/700mm:/800mm:
Th - 60mm
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H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm

M0005:   Ръчно изработен,висококачествен полиран бял 
мрамор с извивка тип дъга и орнамент в долната част.

M0006:   Висококачествен бял полиран мрамор с ръчно 
изработен орнамент в горната част

M0007:   Модела е изработен ръчно отвисококачествен 
бял полиран мрамор с красиво цвете от едната страна. 

M0008:   Ръчно изработен модел от бял полиран мрамор 
с вдълбан кръст от едната страна.
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H-1200mm:
W-800mm:
Th-60mm

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm

M0009:    Ръчно изработен модел от бял полиран мрамор 
с изящни извивки по повърхността му. 

M0010:   Модела е изработен ръчно от бял полиран 
мрамор с красив кръст от едната страна.

M0011:   Ръчно изработен модел от бял полиран мрамор 
с красив кръст от едната страна.

M0012:   Стандартен модел от бял полиран мрамор,
с елегантни извивки минаващи през едната му страна.

H-900mm:/1000mm:/1200mm:
W-700mm:/800mm:
Th-60mm
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H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm

M0013:   Моделът е изработен от висококачествен бял 
полиран мрамор с хубав кръст от едната страна.

M0014:   Ръчно изработен модел от полиран бял мрамор 
с вдълбани извивки от горната и долната част.

M0015:   Моделът е изработен от висококачествен бял 
полиран мрамор с ръчно изработено цвете.

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm

M0016:   Ръчно изработен модел от бял полиран мрамор 
с красива роза от едната страна

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm
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H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm:

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm;
Th-60mm:

M0017:   Ръчно изработен модел от бял полиран мрамор 
с красив орнамент от едната страна.

M0018:   Модела е  ръчно изработен от бял полиран 
мрамор с красиви извивки от горната страна

M0019:   Стандартен модел, ръчно изработен от 
висококачествен полиран бял мрамор.

M0020:   Ръчно изработен модел от полиран 
висококачествен мрамор с красиви извивки по 
продължителността на едната му страна.

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm:



M0021:   Висококачествен бал полиран мрамор 
изработен ръчно с интересна форма,наподобяваща сълза.

M0022:   Ръчно изработен висококачествен бял полиран 
мрамор с гравирани листа в долната част.

M0023:   Ръчно изработен висококачествен бял полиран 
мрамор създаващ усещане,че е съставен от 

M0024:   Висококачествен бал полиран мрамор, 
изработен ръчно с хубава извивка по продължителността 
му от едната страна.
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H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm:

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm:

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm:

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm:



M0025:   Ръчно изработен модел от висококачествен бял 
полиран мрамор с изобразена ваза с цвете от едната страна.

M0026:   Ръчно изработен модел от висококачествен бял 
полиран мрамор с вградено в него сърце изработено от 
висококачествен полиран гранит.

M0026:   Висококачествен бал полиран мрамор, ръчно 
изработен с орнаменти изобразяващи листа в горната част.

M0028:   Ръчно изработен модел от висококачествен бял 
полиран мрамор .
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H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm:

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm:

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm:

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm:



M0029:   Висококачествен бял полиран мрамор изработен 
ръчно с вградено сърце изработено от висококачествен 
полиран черен гранит.

M0030:   Ръчно изработен модел от висококачествен 
бял полиран мрамор с изобразено на него сърце.

M0031:   Висококачествен бал полиран мрамор, ръчно 
изработен изобразяващ растение.

M0032:   Модел от висококачествен бял полиран мрамор, 
изработен ръчно изобразяващ лодка.
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H-1200mm:
W-800mm;
Th-60mm:

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm:

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm:

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm:



M0033:   Ръчно изработен модел от висококачествен 
бял полиран мрамор с кръст от едната страна.

M0034:   Модел изработен от висококачествен бял 
полиран мрамор изработен ръчно с интересна декорация.

M0035:   Ръчно изработен модел от висококачествен бял 
полиран мрамор с изсечен кръст в горната страна.

M0036:   Модел ръчно изработен от висококачествен бял 
полиран мрамор с изсечена риба в горната част.
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H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm:

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm:

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm



M0037:   Висококачествен бал полиран мрамор , ръчно 
изработен с красив кръст от едната страна.

M0038:   Модел ръчно изработен от висококачествен бял 
полиран мрамор с изобразено  на него момиче прегърнало сърце.

M0039:   Ръчно изработен модел от висококачествен бял 
полиран мрамор изобразяващ рози от долната и 
страничната му част.

M0040:   Ръчно изработен модел от висококачествен бял 
полиран мрамор изобразяващ котва от едната му страна.
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H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm

H-1200mm:
W-800mm:
Th-60mm

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-700mm:/800mm:
Th-60mm



M0041:   Висококачествен бал полиран мрамор , ръчно 
изработен, изобразяващ голямо сърце.

M0042:   Моделът е ръчно изработен от висококачествен 
бял полиран мрамор с две  изсечени рози от едната страна.

M0043:   Ръчно изработен модел от висококачествен бял 
полиран мрамор изобразяващ красив кръст от едната страна.

M0044:   Висококачествен бал полиран мрамор, ръчно 
изработен,изобразяващ голямо цвете от едната му страна.
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H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-600mm:/700mm:/800mm:
Th-60mm

H-800mm:/900mm:/1000mm:/1200mm:
W-700mm:/800mm:
Th-60mm

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm

H-1000mm:/1200mm:
W-800mm:
Th-60mm



M0045:   Красив фенер изработен от висококачествен бял 
полиран мрамор служещ за поставяне на свещи.

M0046:   Малко ангелче,херувимче ,което ще добави 
деликатна и приятна щриха към вашите паметник.

M0047:   Ваза с форма на пламъци ,изработена от 
висококачествен бял полиран мрамор ще добави 
завършващ вид на вашия паметник.

M0048:   Красива ваза изработена от висококачествен бял 
полиран мрамор, която завършва вида на вашият паметник.
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H-240mm:
W-150mm:
Th-150mm;

Male:  H-280mm;       Female:  H-250mm:
            W-100mm:                        W-150mm:
            Th-100mm;                       Th-150mm:

H-240mm:
W-150mm:
Th-150mm;

H-240mm:
W-150mm:
Th-150mm;

OTHER      STUFF
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M0049:   Фенер за поставяне на свещи , изработен от 
висококачествен полиран черен гранит добавящ завършен 
вид на паметниа.

M0050:   Вази , изработени от висококачествен полиран 
мрамор ,които завършват вида на  паметниа.

M0051:   Гълъб, символ на свободата, изработен от 
висококачествен бял полиран мрамор добавя деликатна 
щриха на вида на  паметника.

M0052:   Гълъб изработен от висококачествен материал 
издържащ на всякакви метеорологични условия, ще 
добави завършващ акцент на вида на паметника.

H - 220mm / 275mm:
W - 150mm:
Th - 150mm;

H - 200mm / 250mm: / 300mm:
W - 150mm:
Th - 150mm;

H - 150mm
W - 170mm:
Th - 50mm;

H - 150mm
W - 170mm:
Th - 50mm;
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H-300mm:
W-150mm:
Th-150mm;

M0053:   Изящна мраморна ваза, изработена от 
висококачествен бял полиран мрамор ще добави 
завършен вид на паметника.


