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Денят на Победата е празник по случай победата на 
Съюзниците над Нацистка Германия през Втората световна
война. Празникът се отбелязва на 8 май, денят на 
капитулацията на Германия през 1945 г. На този ден
празнуват бившите Съюзници в Западна Европа и САЩ, но 
без Русия и повечето бивши републики на СССР, където денят
се отбелязва на 9 май. Причината за това е разликата в 
часовото време.



Денят на Европа е празник на Европейския съюз, на 
единството и мира на Стария континент. Отбелязва се на 
датата, когато френският външен министър Робер Шуман 
прочита историческата декларация за обединение в Европа. 
На 9 май 1950 г., 5 години след края на Втората световна
война, той призовава за обединяване на френските и 
западногерманските ресурси и промишленост за 
производство на въглища и стомана, за да се избегнат
бъдещи военни конфликти.



Денят на победата
в България
• На 8 септември 1944 г. България, 

която дотогава е била част от 
силите на Оста, обявява война на 
Нацистка Германия. Така до края 
на войната Българската армия се 
сражава срещу германците в 
състава на Трети украински фронт. 
Въпреки участието на страната в 
операциите срещу Третия райх, на 
България не е признат статут на 
съвоюваща държава и тя е 
третирана като победена страна.



МАКАР ЧЕ В НАРОДНА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9 
МАЙ НЕ Е ОФИЦИАЛЕН
ПРАЗНИК, ТОЗИ ДЕН СЕ
ОТБЕЛЯЗВА ТЪРЖЕСТВЕНО, 
КАТО ПОВСЕМЕСТНО СЕ
ПОДНАСЯТ ЦВЕТЯ И ВЕНЦИ
НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА
ЗАГИНАЛИ БЪЛГАРСКИ И
СЪВЕТСКИ ВОЙНИЦИ, 
УЧАСТНИЦИ В БОЙНИТЕ
ГРУПИ (1941 – 44) НА БКП И
ПАРТИЗАНИ, ОРГАНИЗИРАТ
СЕ И ДРУГИ ТЪРЖЕСТВЕНИ
МЕРОПРИЯТИЯ.



След 10 ноември 1989 г. в 
България се прекратява
организирането на официални
тържествени мероприятия по 
случай Деня на победата. На този
ден започва да се отбелязва Деня
на Европа, посветен на мира и 
обединението. В България, както и 
в ЕС, Денят на победата започва да 
се отбелязва на 8 май. Въпреки
това, всяка година русофили, 
евроскептици и левичари в цялата
страна продължават да празнуват
на 9 май.


