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ГЕРГЬОВДЕН

• Гергьовден в България се нарича денят, в който се чества Свети Георги 

Победоносец на 6 май. Обявен е за официален празник в Република България, както и 

за Ден на храбростта и Българската армия. Чества се и като Празникът на овчаря.



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.



НАРОДНИЯТ КАЛЕНДАР

• В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през

годината и най-големият пролетен празник. Познат е с имената Гергьо̀вден, Гѐргевден, 

Гю̀рговден, Гѐрги, Джу̀рджевдан, както и Хъдърлез и Адрелѐс, сред мюсюлмани, помаци

и роми. Празникът е календарно обвързан – празнува се на 6 май и се чества във всички

територии, населени с българи. 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.



ЛЕГЕНДА ЗА СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ И 
ТРАДИЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ГЕРГЬОВДЕН

• Свети Георги бил ревностен защитник на християнската вяра, заради което бил мъченически убит от 
император Максимилиан през 288 г. Той се счита за покровител на войската, тъй като е представен в 
народните легенди и предания като славен юнак, борил се със змейове и дракони. Иконите го
изобразяват като светец, яздещ върху бял кон, който пронизва ламя с копието си.

• Свети Георги се счита и за покровител на пастирите, стадата и на земеделците, затова и голяма част 
от народа празнува този празник според древните традиции, останали от техните прадеди. Типично 
българска традиция, останала през вековете, е печенето на агне за Гергьовден. На този ден около 
празничната трапеза се събират всички близки роднини, а на масата трябва да присъстват млечни
продукти, дроб сърма, пресен чесън и лук, баница, вино, варено жито и обреден хляб.



ПРОГОНВАНЕ НА ЗЛИТЕ СИЛИ

• На Гергьовден се извършват и специални обреди, с които злите сили се 
гонят далеч от дома, за да е плодовита и успешна идната година. За целта
се използват къпина, коприва, чесън и глог.  На този ден всички трябва да 
се изтеглят на кантара, за да са здрави.



•БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!


