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Тази примерна програма за сватбеният ден ще те ориентира как ти сама да изготвиш 
програма за твоите клиенти. 

Програма за сватбеното тържество  в чест на 
Цвети § Борислав 

10 април 2010 година 
Църковна церемония – храм Св.Неделя – 16:40 часа 

Гражданска церемония – градина на Грийнвил – 17:30  часа 
Тържествена вечеря – Ресторант хотел Грийнвил 

 
 
 
 
 

Кумове - Веселина § Петър Иванови 
 
 

Фризьор / Грим: Луксор 
Фотограф : Профайл студио 

Оператор:  .Филмова къща Виктор Попов 
Диско водещ : DJ Найден 

 
 

Адрес Булка:..................................................................................... 
 

Адрес Младоженец : .................................................................................... 
 

Булка – Цвети 
Майка - Виолета 

Баща - Тодор

Младоженец – Борислав 
Майка – Петя 

Баща - Димитър
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11:00-13:00 - Грим и прическа 
12:00 - Фотографа е в дома на булката 
да заснеме приготовленията 
13:00-13:30 - Булката се облича 
14:00-14:45 - Вземане на булката 

11:30-12:30 - Младоженеца се приготвя 
12:00 - Оператора е в дома на 
младоженеца да заснеме 
приготовленията 
12:30-13:00 - Предвижване до кумовете 
13:00-13:30 - Вземане на кумовете 
13:30-14:00 - Предвижване до дома на 
булката 

14:45-15:15 - Придвижване до мястото за фотосесия 

15:15-16:15 - Фотосесия / Борисовата градина около езерото Ариана или в градинката 
на паметника 

16:15-16:30 - Предвижване до църквата / Мариела посреща младоженците и носи 
всичко необходимо за църквата 

16:30-16:40 - Регистрация на младоженците в църквата 

16:40-17:00 - Венчавка 

17:00-17:10 - Обща снимка пред църквата 

17:10-17:30 - Предвижване до хотела и настаняване на гостите в градината 

17:30-18:00 - Гражданска церемония / Озвучава диско водещ 

18:00-18:45 - Коктейл за добре дошли, приемане на цветя, поздравления и подаръци; 
снимки с гости и роднини / Хотела осигурява по чаша шампанизирано вино и хапки 

18:45-19:00 - Настаняване на гостите в ресторант 

19:00 - Тържествено влизане на младоженците – на бяло платно с менче с две цветя, 
двете майки посрещат младоженците с погача, мед и сол, следва наздравица с 
кумовете 

Булkа Младоженец
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19:10 - Младоженците се настаняват на официалната маса 

19:10-19:30 - Сервира се салатата – Комбинирана салата със сирене 

19:30 - Реч на кума 
           Следва първи танц 
           Танц за родители 
           Танц за кумовете 

19:45-21:00 - Танци 

20:00-20:20 - Сервира се предястие – Печурки със синьо сирене и филе фазан в бекон 

21:00 - Разчупване на кумова погача 

21:00-21:30 - Сервира се вечерята – Телешко печено гарнирано с задушени зеленчуци 

21:10-22:30 - Танци 

22:30-22:50 - Сервира се десерт- Пана Кота с ягоди 

22:30-22:45 - Разрязване на тортата / Следва хвърляне на букет, жартиер (ако има) 

23:00 - Сервира се тортата 

23:45 - Последен танц за младоженците 

24:00 - Край на тържеството / Последен танц на младоженците 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Към менюто са включени 100 гр. ракия и младоженците внасят алкохол без такса 
тапа 


