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Услуги, предлагани от Софийска синагога, за организиране на 

еврейска сватба 

 
 

1. Организация на сватба (включва: почистване, подготовка и охрана) - 100 лева. 

2. Сглобяване на хупа и подготовка на балдахина за нея - 50 лева. 

3. Използване на микве преди сватба - 50 лева (това включва и жената свидетел 

за потапянето в миквето) 

4. Кашерно вино - 1 бутилка: червено/бяло/розе – по ценоразпис 

5. Възможност за осигуряване на кашерна кетъринг храна - по запитване 

 

 

Сватби в Софийската синагога се правят само според еврейските традиции. 

Младоженците трябва да отговарят на изискванията за произход според „Алаха“ 

(евреи по майчина линия). 

 

Този ценоразпис е валиден за редовни членове на еврейската религиозна общност с 

платена араха за съответната година. Той е ориентировъчен. За да направите 

съответната поръчка и приготовления, моля обърнете се към служителите на 

Софийската синагога. 
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СПОРАЗУМЕНИЕ 

Днес ...................... ……….. бъдещите младоженци ………………………………………………………. 

и ............................................................................... ….…………….се споразумяха със Софийската синагога за 

провеждане на сватба на................................... от…………………часа в сградата на 

Софийската синагога на ул. Екзарх Йосиф 16. 

 

Младоженците удостоверяват: 

 Че са евреи според еврейската традиция и могат да предоставят документи за еврейски произход. 

 Че са уведомили равина на Софийската синагога за своето желание. 

 Че са наясно, че в синагогата се следват правилата на ортодоксалния Юдаизъм. 

 Че единствената храна и напитки, която може да бъде сервирана в синагогата е кашерна, спрямо 

изискванията на ортодоксалния Юдаизъм. 

 Че имат сключен граждански брак и предоставят негово копие. 

 Самоличността си чрез предоставяне на лична карта за идентификация. 
 

 

Софийската синагога ще подсигури: 

 Организиране на сватба на …………...................... от…………….часа, което включва подготовка, 

почистване и охрана 

 Построяване на хупа за сватбата 

 Талити, кипи и други религиозни предмети, необходими за церемонията 

 Информационни брошури за ритуала по сватбата за гостите на церемонията 

 

Младоженците ще подсигурят: 

 Всички необходими допълнителни предмети за церемонията: пръстени, кетуба 

 Списък с очаквани гости извън еврейската общност за нуждите на охраната 

 Одобрен от Софийския равин ортодоксален равин за водене на службата, (в случай, че младоженците 

предпочитат техен равин да води сватбата им). 

 Кашерна храна и украса (ако желаят) 

 Заплащане на всички разходи по сватбата не по-късно от 5 дни преди церемонията. 

 

 

Дата: 

 

Подпис младоженци: 

Подпис и име от страна на Софийската синагога: 

Наясно съм с церемонията и нямам забележки:  

 

 

Подпис Софийски равин. 

 


