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Как протича планирането на сватбата?  
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Какво  се носи в църквата
  

Изберете мястото, дневна или вечерна ще бъде сватбата, 

брой гости.
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– по цвят, стил и др.
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Половин година преди сватбата: Запазете ресторант 
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Наемете кетъринг, ако е необходимо. Помислете за 
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 Фотосесия в отделен ден
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Изберете дата на сватбата

Как протича планирането на сватбата? 
Една година преди сватбата

Как се планира сватба? (Чеклист)

Ако сте булка или младоженец за първи път, планирането на най-вълнуващия 
ден в живота Ви би могло да е доста объркващо. Организацията е тежка, а 
подробностите, които да се помислят са безброй. Дори и да наемете сватбена 
агенция, е необходимо с младоженеца непрекъснато да взимате решения.

Последното не е чак толкова лошо – винаги можете да намерите приемлив 
компромис, който може да се превърне в нестандартен, но приятен акцент. 
Основните възможни варианти са следните: да се лишите от голямо 
празненство и да направите малка сватба извън града , да се лишите от това 
датата да е в почивен ден и да направите сватбата в петък или друг делничен 
ден – засилваща се тенденция в София и големите градове. Да се лишите от 
топлото време и да направите сватбата през есента.

Коя да е датата на сватбата е въпрос с не толкова лесен отговор. Повечето 
хора искат да направят сватбата си през топлия сезон – от май до септември. 
Проблемът обаче е, че в този отрязък от време има около 20 съботи и 20 
недели, а сватбите в България са около… 18 хиляди. Всяка година. В резултат 
на всичко това, лесен избор на дата не съществува. Или трябва да започнете 
да планирате сватбата много отрано, може би 12 месеца предварително, или 
да се лишите от нещо.
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Ако сте религиозни, помислете и се консултирайте със свещеник кога 
църквата позволява бракосъчетание и кога е недопустимо. При сключване на 
църковен брак е необходимо и младоженците и кумовете да са кръстени като 
православни християни. Това се доказва с кръщелните свидетелства. В някои 
църкви се сключват бракове и без да са предоставени свидетелствата, тоест 
на „честна дума”.

 Какво  се носи в църквата
   
Масивни ритуални свещи, свързани с панделка-Използват се още от самото 
начало на ритуала. Важно е да са големи, за да не свършат преди края на 
церемонията. Ритуална чаша - От нея свещеникът ви дава да отпивате по 
време на ритуала-Червено негазирано вино. Хляб (питка) и мед-Също 
използвани в ритуала – свещеникът ви захранва. 

Определете дали ще имате цялостна сватбена тема 
– по цвят, стил и др.

Уговаряте среща, на която се задава тема, стил, цветове, водещ елемент, 
предпочитани цветя, обсъждат се подробности за мястото и датата на 
тържеството. Избор на цветя, съдове, текстил, подаръци и други необходими 
декори (напр. арка, фото стена, декоративни пана) и декоративни елементи, и 
не следете тенденциите, това е вашето събитие и то ще е така както вие го 
искате. 
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Изберете мястото, дневна или вечерна ще бъде 
сватбата, брой гости.

Факт е, че това дали сватбата да е вечерна или дневна трябва да бъде 
съобразено с това по кое време на годината е събитието. Трябва да бъде 
съобразено и евентуално с наличието на пътуващи гости, броя им и това 
дали е осигурено преспиване или не. Трябва да бъде съобразено с мястото 
,където се провежда и т.н. Няма как да се каже дневна или вечерна. Просто 
избора се прави в зависимост от отговорите на всички по-горе описани 
ситуации. Да,вечерната сватба е по официална. За вечерна сватба е много 
по-подходящо да облечеш коктейлна рокля, отколкото за дневна. И да на 
дневната сватба стават прекрасни снимки, защото няма по-хубава от 
дневната, естествена светлина за фотографа. Така, че тук всичко опира до 
личен избор и до лично усещане и виждане на нещата. 

Най-подходящите месеци са юни, юли и септември. Август е сезона на жегите 
и отпуските. Търсете цялостна комплексна услуга за да договорите добра 
цена. Цветята по темата Ви е добре да са сезонни за да не се утежнява 
бюджета. Ходете само Вие на среща, защото колкото повече хора толкова 
повече мнения и се измива вашето желание.
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 Запазете място за церемонията – ритуална зала или 
изнесен ритуал, църквата.

Изнесен ритуал по сключване на брак  е сключването на граждански брак 
извън ритуалната зала.  Законът го позволява с уточнението, че е по преценка 
на длъжностното лице (тоест кмета на общината) и трябва да има уважителни 
причини за това. Услугата се предлага регламентирано от почти всички 
общини в България с изключение на София. Таксата в Ямбол например е 70 
лева, а във Варна – 350 лева.  Изнесените ритуали могат да се сключат и на 
знакови исторически и природни забележителности – например на крепостта 
Царевец, Перистера или в Ягодинската пещера. Няма ограничение за 
двойките от гледна точка на местожителството им – можете да сключите брак, 
в която община пожелаете. В болшинството от сватбите гражданския брак, 
венчавката и началото на купона в ресторанта са през един час:

 16:00 часа – Граждански брак
17:00 часа – Църковен брак

18:00 часа – Ресторант

Гражданската церемония обикновено се вписва в рамките на 15 минути, 
венчавката в популярните църкви е около 20-25 минути. В 95% от сватбите 
времето е напълно достатъчно за церемониите, поздравленията, 
придвижването и снимки с гостите. Кръглите часове са и най-популярни.
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Половин година преди сватбата: Запазете 
ресторант за партито, съгласувайте 

менютата с готвача. 

Изборът на ресторант е лесен, защото е ограничен.  Популярните за сватби 
ресторанти в София и останалите градове са много.  Като вземете предвид 
капацитета им спрямо броя на гостите ви, ценовите нива спрямо вашите 
изисквания, както и още едно две условия (например да е удобно за пушачи 
или да има градина), то тогава изборът се свежда до между едно и три места.  
Да се спуснете по „неутъпкана пътека“, що се отнася до ресторантите, е 
по-скоро рискована идея – придържайте се към популярните места, тъй като 
там нещата са проверени и изгладени от много двойки преди вас. 

  Наемете кетъринг, ако е необходимо. Помислете 
за welcome drink за гостите.

Вече стана много модерно и в България да се организира така нареченият 
Welcome Drink за посрещане на гостите, който се организира половин час 
преди изнесения ритуал, за да могат хората да се почерпят с разхладителна 
напитка докато очакват младоженците. Това е и един идеален момент и за 
организиране на музикална прогрма със симфоничен оркестър, който 
допринася за романтичната и празнична атмосфера на сватбената 
церемония. Възможност да съчетаете поздравленията с гостите и  снимките с 
изнесения ритуал. 
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Един от ритуалите, които най-често се пропуска от страна на младоженците 
по време на сватбеното тържество е обиколката по масите, по време на която 
те приемат своите поздравления и подаръци от гостите. Затова доста често 
младите двойки избират вариант, при който поздравленията и подаръците се 
поднасят след изнесения ритуал, непосредствено преди официалното 
откриване на сватбения празник в ресторанта.

Също така напоследък има и една често срещана практика да се правят и 
снимки с гостите, защото по този начин не се губи излишно време и 
приемането на поздравление от страна на младоженците е съчетано със 
снимки, което улеснява цялостната логистика и организация на сватбения 
ден.

Резервирайте фотограф и видеозаснемане.

Най-популярния, но не и най-практичния вариант за вместване на 
фотосесията е, тя да се случи след ритуалите и преди ресторанта. Този 
формат е подходящ при сватби в горещите летни дни, когато ресторантът е в 
19:00 часа и фотосесията в 18:00 часа ни осигурява по-хубава светлина и не 
толкова горещо слънце. Основният минус е дупката, която се оформя в 
графика за вашите гости, през което време те откровено казано скучаят. 
Най-добрият вариант е да вместите фотосесията ПРЕДИ ритуалите. 
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В традиционния формат на сватбата, при така организрана програма, 
младоженецът взима булката, след което заедно с кумовете отиваме на 
фотосесията, докато останалата част от най-близките и приятелите, остават 
в дома на булката и около час, час и половина по-късно тръгват за 
ритуалната зала. 

Фотосесия в отделен ден

Когато искате хубава и пълноценна сватбена фотосесия, а сватбата ви е с 
много гости и натоварена програма,  то можете да оставите фотосесийните 
снимки за някой от следващите дни или седмици. В този случай не се 
притеснявате дали булчинската рокля ще се замърси, дали времето е лошо 
(защото сесията може да се пренасрочи), както и родителите ви няма да 
звънят и да питат, къде сте и защо закъснявате за ресторанта. Ще имате 
време да се отдадете на романтично и непринудено настроение, което да 
личи и на снимките. При фотосесията в отделен ден няма пречки да се снима 
в най-хубавото откъм светлина време от деня – часовете преди залез слънце, 
които иначе са непостижими за снимки в самия сватбен ден, а освен това 
локациите, на които се снима, не са ограничени до такива близки до църквата 
или ресторанта и могат да се подберат наистина великолепни и нетрационни 
места. 
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 За фотосесия в отделен ден не е необходимо, ако не желаете, да ангажирате 
отново професионален гримьор и фризьор, за да се повтори визията от 
сватбата. Вие ще имате снимки от вашия сватбен ден с грима, прическата, 
бижутата, както и с букета, а при фотосесията в отделен ден може да се 
наблегне към един по-естествен и близък до ежедневието ви външен вид.

В повечето подобни статии не се подчертава значимостта на фотографа и 
видеооператора, което за нас е голяма грешка. Да водещия е от голямо 
значение за настроението-факт, но какво от това ако не се пресъздаде и 
запечати за годините поради различни факти и обстоятелства. Ето основните 
грешки които се допускат. Ако се съобразите с тях ще е по-добре за всички!

Обсъдете с фотографа как ще протече вашият сватбен ден в детайли. 
Започнете планирането отзад напред. Т.е. 19.00 ресторант, 18 Welcome Drink и 
снимки с гостите…..църква….изнесен ритуал или гражданско….. 
сесия….булка….кумове……младоженец ….Така реално ще добиете 
представа при оформянето на поканите  какви часове да посочите.
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Внимавайте по колко време оставяте помежду различните локации. Защото 
ако е наред  взимането на  булката трябва да прибавите към престоя от 20 
мин. бутониерите,  които тя слага което отнема около 15 мин и обичайните 
2-3  хора пред домът и и стана час. Което при кумовете ще е понякога доста 
по-бързо, защото те там няма да ви посрещнат с заключени врати, ще се 
развие действието за 15 мин. след което по едно питие за още толкова и 
излишното суетене и чакане до времето което сте определили може да се 
избегне. Или ако трябва да обобщим времето без да включваме пътуването 
за нас биха изглеждали нещата така. Младоженец - начало с гости 40 мин. Кум 
40 мин. булка 60-90 мин. Споделяме това с Вас за да избегнете напразното 
чакане и глухи паузи и това да стане в точното време за да се премине към 
следващо действие. Повярвайте не е много комфортно 30 човека най-малко 
да седят и да се чудят как да си уплътнят времето. Не помагат нито цигарите, 
нито танците дори и жегата не помага.

Ще е добре да съдействате на фотографа в ресторанта, ако се случи така 
екипите с които работят да не се познават. Просто правите една бърза 
оперативка с хората отговорни за това( дж, водещ, музиканти, осветители, 
танцьори) като вашето изискване от тях за вечерта е, защото Вие може да 
изисквате ние Не! Да е стиковано всичко и преди всяко нещо което ще се 
случи да бъдем информирани. Дали ние или наши колеги фотографи няма 
значение. Но да ни държат в течение за това какво следва. 

Пример: фотографа снима бебето на кумата по нейна молба пред ресторанта 
и водещия решава че без да провери или каже ще направи поредният 
ритуал. Оператора може да си снима пресечки през това време и стават 
много нелепи ситуации. Може дори да сменя батерии, да подготвя друго тяло 
за работа, да търси интересни сюжети …. 

Ние сме там да отразим събитието Ви по най-добрият начин но да не 
забравяме че ресторанта е от 19 часа а сме започнали снимачния ден в 9 при 
това в ресторанта хората са навсякъде и за да няма изненади просто 
изискайте. 

Другото важно нещо е осветлението. Добре е ако има такова да се обсъди в 
детайли къде и как ще бъде позиционирано, кога и как ще се ползва, с какви 
ефекти, тонове и цветове. Имаме специална статия в сайта посветена на това. 

Шареното по някога води до лоши резултати. Благодарение на светлината 
могат да се получават кадри с впечатляващо въздействие или зацапана 
палитра на авангарден творец. В киното осветлението е едно от най-важните, 
скъпи  и сложни неща. Тук много често се смята че шаренията е осветление. 
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Тя ако се ползва по предназначение и от хора които знаят как се изгражда се 
постигат брилянтни резултати. На гостите доставя магичност, тежкият пушек 
от сух лед те препраща на моменти в облаците и всичко това придава 
положителни емоции а ние ще ви направим красиви спомените  в кадри. В 
противен случай нашето усещане е като на война, отвсякъде свети, пуши и 
прегаря, резултатите ………..са близки до ………. 

Запазете DJ и/или водещ на сватбата. Помислете 
за сценарий и игри, с които да забавлява гостите.

Важно е да разберете какво очакват героите на празника от празника. 
Сватбеното тържество трябва да се помни за цял живот не само от булката и 
младоженеца, но и от всички гости. Ето защо е важно предварително да 
подготвите сватбен сценарий, така че поканените не само да ядат и пият, но и 
да се забавляват. За да бъде една сватба весела и незабравима, трябва да има 
човек, който да се погрижи за създаването на емоциите и усмивките на 
хората. Този човек обикновено е сватбеният водещ или  DJ. За никой не е 
изненада обаче, че в България нещата се случват по малко по-различен 
начин. 

Тук можете да намерите вариант, при който DJ-ят е две в едно и обединява 
ролите, но също така е популярен и варианта, при който имаме екип от 
сватбен водещ и DJ. 

Изборът обикновено е труден, особено когато младоженците не са сигурни 
какво точно искат. Наемането на отделен сватбен водещ е удачен избор, 
когато искате по-разчупен сценарий за сватба или когато очаквате, че гостите 
ще се отпуснат по-трудно.
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А ако сватбата е интернационална, сватбеният хост е задължителен. Той 
координира всички моменти от сценария, знае къде са нужните аксесоари за 
ритуалите, настанява гостите, говори по микрофона и анимира събитието, 
импровизира и замазва гафове, следи за синхронизирането с другите 
участници на място – дисководещ, фотограф, видеооператор, служители на 
ресторанта. Предупреждава булката и младоженеца за всяка следваща 
стъпка от сценария и следи за присъствието им в залата. В задълженията на 
сватбения водещ е предразполагането на гостите на тържеството. Добрият 
професионалист предварително проучва списъка с поканените и техните 
роднински и приятелски връзки. Той трябва да посрещне гостите и да ги 
забавлява до появата на младоженците. Трябва да разчупи ледовете, да 
спомогне за сближаването на отделните компании и да създаде позитивна, 
емоционална и приятелска атмосфера. 

Дисководещият на сватби е специализиран във воденето на тези събития. За 
разлика от колегите си, които работят с определен стил музика в даден клуб, 
той трябва да е запознат с повече стилове музика, подходящи за различни 
поколения, както и с родния фолклор (няма как без няколко хора). 
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4 месеца преди сватбата:

Резервирайте мебели и друга необходима декорация, лимозина или специален 
автомобил за младоженците, ако планирате по-вълнуваща визия.

 Сватбеният DJ познава всички ритуали и игри, владее публиката и умее да 
говори по микрофон с нужната интонация. Опитният професионалист не 
преминава тънката граница на добрия вкус. Грижи се всичко да върви по 
график и работи в тесен синхрон с водещия, ако има такъв.
Без професионално водене сватбените тържества се превръщат в 
обикновена сбирка. Но сватбата е събитие, което подготвяте веднъж в 
живота. Ролята на водещия е да го направи наистина единствено и 
неповторимо!
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Наемете декоратор и флорист. 

В подготовката на всяка сватба важен елемент е изборът на цветната украса и 
булчинския букет. При избора им трябва да се търси синхрон и хармония с много 
други елементи на тържеството – роклята на булката, мястото на ритуала – в зала 
или навън, декора на ресторанта, избора на основен тон, символ, тема и т.н. на 
вашето тържество. Вие сте ангажирали ресторанта, вече сте уточнили броя 
на поканените гости, избрали сте модел за роклята си и имате идея за цветята. 
Изправени сте пред избор – да се ангажирате сами с украсата и изработката на 
булчинския и шаферските букети, бутониерите, декорацията на ресторанта или 
да поръчате всичко това при цветар, флорален дизайнер или декоратор на 
събития. Ако решите да направите всичко сама, осигурете си поне двама- трима 
помощници. Цветята трябва да са свежи в самия празничен ден, а това означава 
да изработите всичко вкъщи предишната вечер и сутринта в деня на събитието, 
както и да осигурите транспорта на вече готовите аранжименти и тяхното 
подреждане на мястото на ритуала, църквата и ресторанта.
Дали ще се справите сами или ще потърсите професионалисти?

Уточнете си сватбени покани, тейбъл картички, сватбени менюта и подаръчета за 
гостите, табло за настаняване и др. допълващи украси – в единната тема, която 
сте избрали. Погрижете се за подаръци за кумовете и родителите.
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Изберете и поръчайте сватбената си рокля, костюм за младоженеца, рокли за 
шаферките. Поръчайте си сватбени халки. Направете сценарий и график по 
часове на целия ден.

3 месеца преди сватбата:

Резервирайте настаняване за гостите, които гостуват от други населени места. 
Поръчайте сватбените халки. Адресирайте и изпратете сватбените покани.

Поинтересувайте се при личния си лекар какви документи са необходими за 
сключване на брак. Обърнете внимание, че изследванията са с определена 
давност, така че трябва да са валидни към датата на бракосъчетанието.

Закупете бельото, бижутата и всички аксесоари, които допълват визията на 
младоженците.
Поръчайте булчинските късмети за хвърляне – броят им отговаря на възрастта на 
булката.
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1 месец преди сватбата:

Уточнете си:

Сватбена книга за пожелания, кутия за пари, жартиер, възглавничка за халки, 
сватбени чаши, украсено сватбено шампанско и останалите сватбени аксесоари 
свещи в църквата бокал ако искате да си е ваш след това червено непенливо 
вино  питка и мед. Поискайте потвърждение от всички поканени гости. 
Потвърдете точната бройка гости на ресторанта. Поръчайте сватбената торта с 
необходимия брой парчета. Помислете за топър. Направете сценарий и график 
по часове на целия ден.Отидете на пробна прическа и грим. Запазете час за 
маникюр и козметик. Поръчайте табелките с номерата на масите и имената на 
гостите, бутониерите и другите елементи за украса. Поръчайте украса за 
сватбения автомобил.
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 2 седмици преди сватбата:

Препотвърдете в ресторанта менютата и бройките на гостите, също броя гости и 
в хотела. Уточнете окончателните детайли с флориста, декоратора, оператора, 
фотографа, водещия и DJ-я. Направете необходимите медицински изследвания и 
извадете нужната документация към Общината по местоживеене за изготвяне на 
брачното свидетелство. Направете окончателни корекции по булчинската рокля 
и костюма на младоженеца. Вземете брачните си халки. Уточнете сватбения 
плейлист и сценария с водещия и DJ-я. Направете план с разпределението на    
доставката на сватбената торта.

1 седмица преди сватбата:

Уточнете окончателни подробности по броя на гостите и украсата. Проверете 
дали всички необходими документи са налице. Направете списък с нещата, които 
да не забравите в самия сватбен ден и се погрижете близките ви да помогнат.
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Сватбеният ден

Вземете халките, усмивката, доброто настроение и се   
Забавлявайте!!!

За всичко останало има хора, който да се погрижат

П.П. Тези редове изчерпват на 80 процента всичко по организацията на едно 
сватбено събитие, те са написани в следствие на нашият опит и труд и ще Ви 

помогнат за голяма част от всичко през , което трябва да минете. Пожелаваме Ви 
Успех и Щастлив семеен живот.

В случай че решите да потърсите съдействие ние можем да Ви насочим към 
колеги в бранша с които сме работили през годините и са истински 

професионалисти. Не работим с комисионни!

ОБИЧАЙТЕ СЕ!

18

„Наръчник за планиране на сватба“. Всички права запазени.

Този материал и цялата съдържаща се  информация в него, включително, но не 
само текстове, илюстрации, елементи, изображения и други, са защитени 
съгласно международните и националните закони и договори за авторското 
право.

Всяко неоторизирано копиране, препечатване, възпроизвеждане, препращане, 
промяна, разпространение или използване на този материал е забранено. Никоя 
част от този материал не може да бъде възпроизвеждана или предоставяна под 
каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, 
включително фотокопиране, запис или чрез каквато и да е система за съхранение 
и извличане на информация, без изрично писмено разрешение от автора.


