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В началото на тази програма ще звучи хубаво, ако сложиш лично приветствие към 
младоженците и им обясниш как да използват тази организационна програма. 

 
Тази програма е синтезирана и в нея не са включени абсолютно всички услуги които може 
да предлагаш. Целта и е да те насочи, как ти трябва да изготвиш твоя собствена бланка и 

как да следваш плана на организация.  

Благодарим ви, че давате възможност на екипа на „Приказен ден” да ви съдейства в 
планирането и организацията на вашия най- специален ден. 

Този чек лист ще ви помогне да бъдете постоянно информирани до къде е стигнала 
подготовката на вашата сватба. 

 
Моля, не се колебайте да ни се обадите винаги когато възникне някакъв въпрос или 

запитване. 
 
 

Сватбена агенция „Приказен ден” 
Организация и тематичен дизайн на сватби

Организационна програма 
за сватбата на 

Цвети § Борислав 
10 април 2010 

Грийнвил 
Гости – до 100 човека
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До 10/10/2009 
- Цвети § Боби записват дата и час за гражданска церемония на ул.”Пиротска” 10 
- Мариела ще изпрати организационна програма която Цвети § Боби трябва да се 
потвърди до 3 (три) дена 
- Мариела ще изпрати общ бюджет на сватбените услуги и стоки с които работи Приказен 
Ден за да могат Цвети § Боби да изберат желаните от тях 

19/10/2009 – 30/10/2009 
- Ще се състави списък с исканите от Цвети § Боби предложения за външни услуги и ще 
се сформира бюджет на сватбата 
- Избор на място за гражданска церемония, църква и ресторант. Запазване на всички 
локации.  
- Определяне на дата среща с фотограф, оператор, диско водещ 
- Избор на превоз за младоженците 
- Обсъждане на дизайна и изготвяне на тематичен борд 
- Избор на модел покани и шрифт за отпечатване 
- Мариела изпраща на Цвети § Боби примерни текстове за покани 

02/11/2009 – 13/11/2009 
- Внасяне на капаро в ресторанта 
- Провеждане на срещи и резервация на фотограф опрератор, диско водещ 
- Цвети § Боби поръчват халки 
- Определяне на примерно меню за дегустация 

23/11/2009 – 04/12/2009 
- Обсъждане на разположението на масите 
- Дегустация и определяне на меню и напитки 
- Мариела ще изпрати идеи за дизайн на  торти 
- Цвети си поръчва рокляшь 

01/02/2010 – 12/02/2010 
- Избор на костюм за младоженците 
- Съставяне на предварителна програма за деня 
- Поръчка на покани 
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5/02/2010 – 26/02/2010 
- Обсъждане на крайна визия на украсата 
- Изготвяне на окончателен бюджет за украсата и цветята 
- Изпращане на поканите 

01/03/2010 – 05/03/2010 
- Определяне на последователността на церемонията, както ще се изберат и песни за 
първи танц, танц за родители, т.н. 
- Мариела изготвя на подробна програма за сватбения ден 
- Мариела изготвя схема на разпределение на масите 
- Цвети § Борислав избират модел на сватбена торта, Мариела поръчва тортата и 
погачите за церемонии 

22/03/2010 – 26/03/2010 
- Цвети завършва всички покупки по сватбения си тоалет 
- Цвети § Борислав предават списък с всички желани и не желани от тях песни и 
жанрове музика 
- Цвети провежда среща за пробен грим и прическа 
- Цвети § Борислав си правят кръвни тестове за гражданския брак 

29/03/2010 – 02/04/2010 
- Закупуване на чаши за церемонията 
- Цвети § Борислав предават пълен списък и подредба на гостите по маси 
- Мариела уведомява всички външни услуги за техните задължения и изпращане на 
програмата за деня 

05/04/2010 
- Цвети § Борислав занасят всички необходими документи в общината в която ще се 
състой подписването 

10/04/2010- деня на сватбата 
- Да се носят църковните кръщелни свидетелства на младоженците и кумовете 
- В църквата да се носи акта за граждански брак 
- Да се носят халките 


