
Гергьовден
Ден на храбростта и 
Българската армия



Обичаи на Гергьовден
Един от най-почитаните светии в България е Свети Георги 

Победоносец. Той е покровител на земеделските стопани.

В деня преди Гергьовден селяните забиват в средата на 

нивите си раззеленил се клон от бук, за да шумят и 

изкласяват житните класове и другите посеви да дадат 

добра реколта. На вратата на всяка къща се закачват 

букови клонки, разцъфнал глог, люляк или други цъфнали 

храсти.

На Гергьовден домакините окичват чешмите и кладенците 

със зеленина и пускат в котлите с вода стрък коприва за 

здраве.



Гергьовден е един от най-големите стопански празници 

на българите, който поставя началото на новата 

трудова година.

В наши дни се чества като Ден на овчаря, защото 

според народните представи св. Георги е покровител 

на пастирите. В народните песни за него се пее с 

любов и уважение, а самият светец се окачествява като 

“хубав”, “зелен” и “милен”.

Още в ранно утро на празника жените и децата събират 

свежи цветя по поляните и кичат с тях вратите и 

прозорците на къщите си. Събират роса от тревите и се 

мият с нея за здраве. Стопаните отиват с шарен колак 

при кошарите и издояват първото мляко. В менчето 

пускат пари и здравец, за да са млечни овцете. През 

това време всяка домакиня замесва тесто и изпича 

специален гергьовденски хляб.



Гергьовден е също така празникът на скотовъдите.

По традиция на този ден овчарите отвеждат в 

църковния двор агне с венче на рогцата. 

Свещеникът прочита празнична молитва за здраве 

на хората и животните, и за добра реколта от 

нивите.

По традиция на празничната трапеза на Гергьовден 

във всеки български дом присъства печено агне или 

ястие от агнешко месо.



Имен ден

Гергьовден е петият най-празнуван имен ден 

в България, след Цветница, Ивановден, 

Архангеловден и Стефановден, отбелязван от 

235 243 души към 2017 г., според НСИ.

Той е имен ден на хората с имената Георги, 

Генчо, Гергана, Гинка, Ганка, Ганя, Ганчо, 

Георгия и производните им.



Ден на храбростта и 
Българската армия
Денят на храбростта започва да се чества в Българската 

армия още с нейното създаване.

Празникът се чества на 6 май, но е официално учреден на 

9 януари 1880 г. от княз Александър I Батенберг.

По-рано, на 1 януари е учреден и военният орден За 

храброст – отличие, с което се удостояват извършилите 

подвизи на бойното поле.

През 1946 г. комунистическото управление прекъсва 

традицията на празника, обявявайки го само за „Ден на 

пастира“. Традицията е възстановена на 27 януари 1993 г. 

с постановление № 15 на Министерския съвет.


