
Храбростта в наши дни е…
-Диана Кирилова



Исторически 
данни



Денят на храбростта и празник на Българската армия е 
официален празник в Република България –
професионален празник на военнослужещите и празник на 
Военния орден „За храброст“, който по традиция се 
отбелязва всяка година на Гергьовден – 6 май.



В самото начало празникът се отбелязва определено скромно. 
Церемонията включва панихида в гарнизоните, поздравления и 
обяд за кавалерите на ордена „За храброст“ и ограничени военни
паради, предимно в София. Впоследствие цар Фердинанд 
допринася за по-голямата пищност и значение на честването.



Георги Победоносец

Още от ХVII век образът на великомъченика се
появява в редица европейски страни върху
бойни знамена и военни отличия за проявена
храброст.



Първото
българско знаме в 
почит на светеца е 
принадлежало на 
българските
доброволци, 
сражавали се в 
Кримската война.



Денят на храбростта

С указ № 1 от 1-ви януари 1880 г. княз Александър Батенберг учредява военния орден „За
храброст“, с който се удостояват извършилите подвизи на бойното поле. 
А с указ № 5 от 9-ти януари, същата година, се постановява честването на празника.



Тържествен
марш във

Велико Търново





Моята 
представа



Какво е храброст?

Всеки има различна дефиниция, но да си храбър значи да си 
невъзмутим под някаква форма. Така го определям аз, есенциално.                                 
Може да те е страх, но точно тази невъзмутимост и непреклонност 
те прави храбър. Не се раждаш храбър, а ставаш такъв, 
осъзнавайки всеки момент от живота си. Защо ли?         
Осъзнаването води до храброст. Не се бориш за нещо, което не си 
осмислил и не ставаш невъзмутим, без да си осъзнал какво те 
възмущава. 



Останала ли е тази храброст у хората?

Храбростта е невъзмутимостта от незнанието, страха, 
обстоятелствата…     

Всеки един човек е храбър, но може да не го осъзнава.                 
Ние сме свикнали да приемаме нещата за даденост, но ако се 
замислим за всичко това, което сме направили през живота си- ние 
сме храбри. Всеки е проявявал тази невъзмутимост, с която се 
характеризира храбростта.



Храбростта в наши дни е…

Ти си храбростта в наши дни.                                                                     
Ти си човекът, който изгражда своя свят и пази добродетелта, за да 
може да е достоен човек за себе си, бивайки непреклонен пред 
другите.

„Добродетел - обозначава мъжество и 
храброст и следователно, предполага 
врагове.“- Имануел Кант




