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Какво е храбростта за мен

• Моето възприятие за 
храброст се 
припокрива с цитата : 
”Животът на всеки
принадлежи на 
отечеството, и не 
смелостта, а само 
истинската храброст
му носи полза.”

(Павел Нахимов)



Денят на храбростта
• Денят на храбростта

започва да се чества
от Българската армия 
още с нейното
създаване.

• С указ от 1 януари
1880 г. княз
Александър
Батенберг
постановява
честването на 
празника на 6 Май . 



Свети Георги 

• От зората на християнството
последователи на  Свети 
Георги го почитат като
покровител на войската. 

• Първото българско знаме с 
изображение на светеца е 
принадлежало на 
българските доброволци, 
сражавали се на страната на 
руската армия през
Кримската война.



Храбростта в примери 

• Битката при Одрин

• Епопеята край Дойран

• Битката при Тутракан

• Битката при Чаталджа



Битката при Одрин

Обсадата на Одрин от 
българските войски от 
октомври 1912 до 26 март 
1913 г. завършва с 
превземането на турската
крепост от Втора 
българска армия, 
решителна победа, 
довела до края на 
Балканската война. Те са
под  командване на ген. 
Никола Иванов.



Епопеята при Дойран

• Дойранска епопея е 
събирателно название 
на пет отбранителни
сражения (22 април - 8 
май 1917 ) , които
българската армия 
води срещу
настъпващите сили на 
Антантата на южния
фронт на Първата
световна война в 
района на град Дойран.



Героят от Дойран

• Генерал Владимир Вазов
е от най-големите
български военачалници. 
Неговото име е записано 
в една от най-блестящите
страници на българската
военна история -
победната битка при 
Дойран през 1918 г.



• Срещу дивизията на Вазов
се изправят 3 английски, 2 
френски дивизии, 1 гръцка
тежка артилерийска бригада 
и един гръцки конен полк. 
Превъзходството в полза на 
противника е многократно. 
Тогава генералът казва на 
българските войници и 
офицери: „Трябва да 
победим или да умрем - друг 
избор няма!"



”Свалете знамената’’

• „Свалете знамената! Минава
генерал Вазов – победителят от 
Дойран!“ Тези думи са на лорд 
Милн, който като фелдмаршал
командва британските сили при 
Дойран през септември 1918 г. и 
губи сражението от войниците на 
ген. Владимир Вазов.

• Те ще останат завинаги в 
световната история, защото са
може би единственият пример за 
уважение на победения към
победителя, надвил с храброст, 
чест и всеотдайност за родината
си в пъти по многоброен и силен 
враг.

Field Marshal Lord Milne



Битката при Тутракан

• Тутраканската битка е  
сражение през Първата
световна война (1915 –
1918) между български и 
румънски войски при 
град Тутракан, Добруджа. 
Битката продължава пет 
дни и завършва със
завладяването на 
крепостта Тутракан и 
предаването на 
румънските защитни
сили.



Битката при Чаталджа

• Битката при Чаталджа от 17-
18 ноември 1912 година, е 
едно от най-тежките
сражения по време на 
Балканската война. 
Българските войски под 
командването на генерал-
лейтенант Радко Димитриев 
правят опит да преодолеят
защитната линия на  
Чаталджанска армия на 
подстъпите към столицата
Константинопол. 



Българският воин винаги е бил по-
различен. Още от древни времена, та чак 
до новата ни военна история, след много 
изумителни героични подвизи 
българската армия не позволява нито 
веднъж бойно знаме да падне в плен и 
непримиримият воински дух е бил 
неразделна част от българската 
идентичност.


