
6 май-Ден на храбростта и празник на 

Българската армия



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. Денят на 

храбростта започва да се чества в Българската 

армия още с нейното създаване.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


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.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC


Гергьовден е обявен за официален празник в Република България. Чества се и като Празникът на овчаря. На този ден

Българската православна църква чества деня на Свети Георги Победоносец – мъченик за християнската вяра, загинал през

303 г. при управлението на римския император Диоклециан. 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. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%A6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/303
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


В българския народен календар Гергьовден е един от най-

големите празници през годината и най-големият пролетен 

празник.С него започва лятната половина на стопанската 

година, завършваща на Димитровден. Това разположение 

в празничния календар определя и изключително богатата 

му обредност, обхващаща всички области от стопанския и 

социален живот на хората.



Св. Георги традиционно е схващан като повелител на пролетната влага и плодородието (отключва 

изворите и влагата, побеждавайки ламята; обхожда и наглежда полята и посевите), покровител на 

земеделците и най-вече на овчарите и стадата.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86

