
6 май
Честит Гергьовден 

Честит Ден на храбростта и Българската армия 





Денят на
храбростта

започва да се чества от
Българската армия още
с нейното създаване. С 
указ от 1 януари 1880 г., 

княз Александър
Батемберг учредява
военния орден „За

храброст” - отличие, с 
което се удостояват

извършилите подвизи
на бойното поле. А, с 

указ от 9 същата година
се постановява

честването на празника. 



 През войните в периода 1912-

1918 г., макар и в бойни 

условия, празникът се 

отбелязва. Той се чества всяка 

година с отслужване на 

панихида за загиналите и 

молебен за живите. Прави се 

преглед на войсковите части 

от върховния

главнокомандващ на 

Българската армия и велик 

магистър на ордена „За 

храброст”. Тържеството

завършва с военен парад.



• След 1990 г. Седмото
Великото народно
събрание определя за
празник на войската
датата 23 август – денят
на решителните боеве при
Шипка от 1877 г. Две
години, 1991 и 1992, 
българските войски
честват този паметен ден
като свой празник. През
1993 г. с постановление
на МС № 15 от 27 януари
отново е възвърната
датата 6 май като Ден на
храбростта и празник на
Българската армия.

https://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%8E%D0%BB%D0%B8_1877)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%8E%D0%BB%D0%B8_1877)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%8E%D0%BB%D0%B8_1877)


Гергьовден 
е денят, в който България чества победата

на християнския дух и смелост въплътени

в Свети Георги Победоносец, 

великомъченик на христовата вяра, 

загинал през 303 г., по време на 

управленеито на имератор Диокециан. 

Обявен е за официален празник в 

Република България на 9 януари 1880 г., от 

княз Александър I Батенберг. 

Св. Георги Победоносец е почитан и от 

източните, и от западните християнски

църкви, а също така и в Исляма. 



Българската православна църква, както и православните църкви

в Грузия, Русия, Северна Македония, Сърбия и Черна гора честват

светията на 6 май.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%A6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%A6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%A6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D0%B9


Гробницата на 
светеца в храма 

„Св. Георги“ 
на Йерусалимската

православна църква в 
Лод, Израел

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%8F


Георги, 

Генчо, 

Гергана, 

Гинка, 

Ганка, 

Ганя, 

Ганчо, 

Георгия 

и производните им



БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ 
И ОБИЧАИ НА ГЕРГЬОВДЕН

В нощта срещу

празника, преди да 

пропеят петлите, 

хората отиват на 

някоя ливада или 

поляна, където се 

търкалят в 

утринната роса, 

защото народното

вярване твърди, че 

по това време на 

годината всичко е 

„повито с блага 

роса“

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0


След къпането в росата, на връщане

към домовете си хората берат свежи 

зелени растения (здравец, бук, копр

ива, люляк и др.), с които се 

окичват вратите и праговете на 

домовете, оборите и кошарите, 

слагат се на завивките на децата и 

на хомотите на добитъка, правят се 

венци и се слагат на главите на 

домашните животни

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D1%8F%D0%BA




Празнична трапеза. 

Тя обикновено е общо селска. 

Прави се извън селището някъде

на зеленина – обикновено при 

оброчище, параклис или 

манастир (ако има такъв в 

близост). След като се освети, на 

нея се носят опечените агнета, 

обредните хлябове, прясно

издоеното мляко и подсиреното

от него сирене, квасено мляко и 

други подобни. На този ден за 

първи път през годината се яде 

пресен чесън, който

задължително присъства на 

трапезата.



Играят се„гергьовденски

хора̀“,  обикновено на песни с 

религиозно-митичен характер 

и такива, свързани с мотивите

за св. Георги – обикалящ

полето, побеждаващ ламята и 

отключващ изворите и 

влагата. Веселието е 

задължително по време на 

целия празник






