Списък с нещата, които ще са ви необходими за сключване на брак
Подготовка за ритуалната зала:










Документите са на първо място
Халки
Букета на булката - той трябва да е с нея докато не го хвърли според обичая
Пита за захранване (на места не се практикува или се прави само в ресторанта)
Купичка с мед (за питата)
Шампанско
Ритуални чаши - те се връзват с красива панделка (обикновено бяла или червена)
Почерпка ( бонбони, сладки и др.) след ритуала
Жито или ориз - хвърля се върху младоженците, често се практивкува и бонбонки в
украса, или декоративни цветенца от дантела

Необходими документи за сключване на граждански брак:








Заявление;
Декларации;
Лични карти на младоженците и кумовете;
Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването;
Квитанция за платена такса, хорово изпълнение или механична музика;
Квитанция за право на снимане в обредни зали;
Младоженци ненавършили 18 години носят разрешение от съответния районен съд.

Да се подготвим за църквата:
 Препис – извлечение от акта за граждански брак
 Кръщелните свидетелства на младоженците и кумовете- четири на брой - те не
винаги са поисквани от свещенниците, но вие ги носете
 Халките - те вече сигурно са на пръстите ви
 2 свещи вързани с панделка
 Бутилка червено вино
 Обредна чаша (преди това питайте в църквата дали ще се изисква такава)
 Погача
 Купичка с мед
 Късметчета, които кумата хвърля след венчавката
 Жито (ориз), дребни бонбонки и стотинки
 Кутия шоколадови бонбони
*Съвет: След като сте решили да се обвържете в свещен съюз и искате да имате две
церемонии (граждански и църковен брак), имайте предвид, че може да го направие на
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едно място – в църквата, въпреки че никой не ви го предлага като вариант. По този начин
ще спестите време от обикаляне, но не и пари 
Да се подготвим за ресторанта:
 Евентуална украса, ако ресторанта не разполага с такава
 Чаши за младоженците и кумувете - добре е да са обикновени (при желание на
младоженците се чупят)
 Welcome Drink – „ритуал“, който избирате вие, ако нямате даруване по време на
сватбата – обикаляне по масите за приемане на поздравления. Този обичай е за
предпочитане, тъй като не се губи време от сватбеното тържество.
 Осигурете шампанско за всички гости
 Ордьоври и десерти
 През лятото е желателно да бъде на проветливо, просторно, прохладно и
сенчесто място. Препоръчително е да бъде извън залата, където ще се
проведе сватбеното тържество.
 През зимата е желателно да бъде уютно и просторно място, където гостите
да се чувстват комфортно.
 Достатъчно маси
 Кутия за пликове $
 Добре обособено място, където младоженците да застанат и да приветсват
гостите си
 За ритуала при влизането (понякога ресторантът се подготвя за това сам):
 Три дълги панделки в бяло, синьо, червено - за ритуала по посрещането (не е
задължително)
 Бял плат - слага се на земята
 Шампанско (ако не се предлага от заведението) - за посрещането на младоженците
 Листа от рози и здравец
 Менче украсено със здравец - ритате го
 Погача - захранва ви тъщата
 Купичка мед - за погачата
 Чинийка сол - за погачата
 Надиграване кум – шаферка: Украсено пиле/печено прасе, което кума трябва да
откупи от шаферката (в зависимост от региона)
 Надиграване кума – шафер: Малка торта/сладка питка, която кумата трябва да
откупи от шафера (в зависимост от региона)
 Бяла кърпа, с която да се води хорото
 1-2 броя кофи, в които да се сложат цветята
 Подарък за кумовете от младоженците (изборът за подарък е изцяло на
младоженците) – по време на даруването, ако го има или в удобен момент по време
на сватбата
 Торта за младоженците – предварително се уточнете със сладкарския цех за часа на
транспортиране и доброто съхранение на вашата торта, за да избегнете разтичане,
деформиране и други нежелателни форсмажорни обстоятелства. Имайте предвид,
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че това е един от последните ритуали (5-6 часа след влизането ви в ресторанта).
*Съвет за избора на ресторант: От изключително значение за вашето сватбено
тържество са не само DJ, оркестърът (ако има такъв) и водещият, но и изборът на
подходящо място – ресторантът. Уверете се, че в заведението има добра климатична
инсталация и изисквайте да бъде пусната, защото това е ключово за вашето добро
изскарване в сватбения ви ден. Предварително се информирайте дали има overtime в
ресторанта/хотела, който сте избрали, тъй като често това не ви се съобщава до последния
момент. Относно менюто на вашето тържество, допитайте се до гостите си и техните
предпочитания за храна, тъй като не бихте искали някой да остане гладен. Уточнете
крайното меню и внимателно се вслушвайте какво ви обещават да получите във вашите
куверти.
*Съвет: Ако съответното заведение предлага, а и при добра организация, вариантът за
блок маса е за предпочитане. Поднасянето на предястия и основното меню може да се
съчетае, така че всеки един от гостите ви да има възможност да избере спрямо
предпочитанията си. Като сума няма да ви излезе много по-скъпо от това да съставите
строго определено меню, а и гостите ви ще се чувстват по-добре.
Подготовка за тоалета на булката:













Булченска рокля - това не се забравя никога, но нека го споменем
Бельо
Чорапи/чорапогащник
Бижута
Воал
Ръкавици (ако се харесва)
Коронка, цветя или венче
Обувки
Наметка - повече за зимните сватби, но се налага и за летните
Чанта
Жартиер, ако се хвърля на ергените
Букетът на булката

*Съвети за булката: Подбирайте грима и прическата си така, че да не са ви в тежест и да
не се налага да се притеснявате за тях през този ден – все пак това са само аксесоари.
Също така, обмислете варианта за рокля от две части, която би ви влязла в употреба след
всички официални церемонии. Тя трябва да е не само красила и стилна, но и удобна, тъй
като ще я носите поне 12 часа. Също важи и за обувките.

Подготовка на тоалета на младоженеца:
 Костюм
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Риза
Вратовръзка/Папионка
Игла за вратовръзка (ако се харесва)
Копчета за ръкавели (ако се харесва)
Бельо
Чорапи
Колан
Обувки

*Съвети за младоженеца: Когато избирате костюма си гледайте да не е прекалено
втален, както панталона, така и ризата. За предпочитане е костюмът ви да бъде направен
по ваши мерки и предпочитания, а разликата в цената с готов е минимална. Пригответе си
поне още една риза, тъй като може да се наложи да се преоблечете. Задължително
поносете обувките си преди сватбата, за да се отпуснат и да избегнете дискомфорт в
сватбения си ден.
Различни аксесоари:














Покани за гостите
Покана за кумовете - тя е по-различна и стилна
Булчински букет
Украса за колата
Цветчета за закичване на гостите
Цветчета за закичване на кумувете, родителите и младоженеца - те са по-големи
Етикети с имената за масите - при всички случаи е добре някой да се ангажира с
насочването на гостите към съответните маси
Балони
Кошница за късметчетата
Кошница за цветчетата за закичване
Бонбони и сладки
Подаръци за гостите - сувенири, икони, благодарствени картички- с или без снимка
и т.н.
Конфети; фоерверки

За цялостната подготовка:







Видео оператор
Озвучаване
DJ
Фотограф
Оркестър
Наем на кола, лимузина
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*Съвет: Консултирайте се с повече от един вариант за ресторант/хотел, фото, музика и
украса. Не робувайте на реклами и омайващи приказки, че някой е по-добър от друг –
трябва вие сами да го почувствате. Не съдете спрямо цената – невинаги най-скъпото е найдобро и обратното.
Визия:





Прическа
Грим
Маникюр
Кърпа за извеждане

Други подробности:
 Шафери - облекло и аксесоари (това зависи от уговорката)
 Настаняване на гости от други градове в хотел или частни квартири - ако има
нужда
 Настаняване в хотел за първа брачна нощ - по желание на младоженците - ако сте
избрали тази опция, не забравяйте да вземете дрехи, тоалетни принадлежности за
сваляне на грим и лична козметика.
 Запазване и предвиждане на евентуална дискотека/бар за приятелите на младото
семейство след тържеството.
*Съвет: През лятото, когато е много топло, имайте предвид, че от топлината ръцете ви
отичат и има опасност да не можете да си сложите халките. Препоръчително е да измиете
ръцете си със студена вода преди церемониите, за да ги охладите и да избегнете конфузни
ситуации.
*Съвет: Може да ви се стори странно, но най-вероято по време на сватбения си ден вие
ще сте единствените, които няма да имат време за хранене. Именно затова в началото на
деня хапнете нещо и пийте повече течности.
Неща, които да вземем със себе си на сватбата:








Грим - червило, пудра, огледалце и др.
Парфюм
Лейкопласт
Конец в подходящ цвят и игла
Безопасни игли
Фиби
Дезодорант против изпотяван
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 Допълнителни чорапи/чорапогащник, дори обувки
 Мокри и сухи кърпички
 Сватбена книга, в която всеки от гостите може да напише по нещо на
младоженците.
 Някакви дребни бонбонки - ако ни прилошее; някакво лекарство - ако ви е
необходимо
 GSM - добре зареден предната вечер
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