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6 май- Денят 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.

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD


Денят на храбростта
◦ Денят на храбростта започва да се чества от Българската армия още с нейното създаване. С указ № 1 

от 1 януари 1880 г. княз Александър Батенберг учредява военния орден „За храброст“ по подобие на 
руския орден „Свети Георги“, с който се удостояват извършилите подвизи на бойното поле. А с указ № 
5 от 9 януари същата година се постановява честването на празника. Определена е датата 23 април –
денят на свети Георги Победоносец, а от 1916 г., поради преминаване 
от Юлианския към Грегорианския календар, Българската православна църква взема решение 
празничният ден да се отбелязва на 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.

◦ По време на войните в периода 1912 – 1918 г. празникът се отбелязва в бойни условия. Чества се 
всяка година с отслужване на панихида за загиналите и молебен за живите. Прави се преглед на 
войсковите части от върховния главнокомандващ на Българската армия и велик магистър на ордена 
„За храброст“. В края тържеството приключва с кратък военен парад.

◦ Дълго време, паралелно с Деня на храбростта, съществува и Ден на победите, т.нар. малък 
Гергьовден – 27 ноември, когато българската армия удържа решаваща победа в боевете при
Сливница по време на Сръбско-българската война от 1885 г. Подписаният през 1919 г. обаче точно на 
тази дата Ньойски договор я обезсмисля като ден на тържество. През 1920-те години тези 2 празника 
се обединяват и се чества само Ден на храбростта и победите на 6 май

https://bg.m.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
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://bg.m.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%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_I
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80


6 май-традиции и обичаи

◦ По стара българска традиция на 

Гергьовден във всеки дом се пече агне, а 

около празничната трапеза се събира 

цялото семейство. Задължително е на 

софрата да присъства и обредният хляб, 

но е хубаво да има още агнешка дроб 

сарма, млечни продукти, зелен лук, 

пресен чесън, варено жито, баница и 

вино. Освен това не трябва да се дават 

млечни продукти назаем.


