
Ден на храбростта 

и празник на 

Българската армия



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.

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
https://bg.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.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://bg.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.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.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.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
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%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


От 1931 г. Денят на храбростта и победите е обявен за боен празник
на войската.

Особено впечатляващ е парадът, състоял се на 6 май 1937 г., когато
при изключителна тържественост цар Борис III връчва новите бойни
знамена на софийските полкове. Старите бойни знамена, обгорени
и прокъсани от куршумите, обикалят в прощално шествие под звуците
на марша „Шуми Марица“ на препълнения площад пред Двореца, за
да бъдат отнесени в Пантеона на българската слава. Новите знамена
се освещават от Софийския митрополит Стефан, а след това царят с
позлатено чукче заковава на всяко от тях позлатен гвоздей с
изображение на вензела си. Той лично връчва бойното знаме на всеки
командир на полк. Тържественият парад е предвождан от кавалери на
ордена „За храброст“. На този и всички следващи паради се отдава
специална почит на ветераните и инвалидите от войните, като царят
лично се ръкува с тях.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_III
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F#Софийски_митрополити
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_I_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8


Установената традиция на Гергьовденските паради е отменена от
Отечественофронтовската власт на 2 май 1947 г. с постановление
на Министерския съвет под председателството на Георги
Димитров. През 1981 г. е проведен огромен военен парад с армия
и бойна техника в Българската народна армия за ознаменуване
на 1300 години от създаването на Българската държава на който
парад слово произнася министърът на народната отбрана
арм.генерал Добри Джуров, стоящ на трибуната на Мавзолеят на
Георги Димитров в присъствието на Председателят на Държавния
съвет на Народна република България Тодор Живков и всички други
партийни (на БКП и БЗНС) и държавни ръководители.3 март – денят
на освобождението от османско иго се отбелязва всяка година с
тържествена заря – проверка, а през 1988 г. е обявен за
официален празник на народа и БНА.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82#1944_-_1989_г.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(64)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


След 1990 г. Седмото Великото народно събрание определя за

празник на войската датата 23 август – денят на решителните

боеве при Шипка от 1877 г. Две години, 1991 и 1992, българските

войски честват този паметен ден като свой празник. През 1993 г. с

постановление на МС № 15 от 27 януари отново е възвърната

датата 6 май като Ден на храбростта и празник на Българската

армия. [2]

Съвременният празник започва в 9 часа пред паметника на

Незнайния воин в София, където патриархът или друг представител

на висшия клир на Българската православна църква отслужва

панихида за загиналите военнослужещи, молебен за живите и

празничен водосвет на бойните знамена и знамената-светини.

Поднасят се венци и цветя в памет на падналите в бой воини.

https://bg.wikipedia.org/wiki/7_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%8E%D0%BB%D0%B8_1877)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%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#cite_note-ha_praznik-2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD_(%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1


В последните години парадите се откриват от прелитащ над площада
вертолет „Ми-17“ с развят на него българския национален флаг. Това е
вертолет от военновъздушните сили, участващ в аварийно-спасителни
операции и използващ се за помощ при наводнения, а също и за
гасене на горски пожари.[6]

Самото спускане на знамето на въже от корпуса на вертолета
отнема около 20 секунди. То трябва да бъде добре опънато около две
минути преди прелитането над трибуната. Хеликоптерът преминава
над площада на височина 100 метра със скорост 80 км/ч. В
зависимост от условията той може да бъде съпроводен от други
хеликоптери и бойни самолети. [6]

Парадът по традиция се приема от най-високопоставения офицер в
гарнизона или поделението, а в столицата от върховния
главнокомандващ – Президента на републиката. [7]

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%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#cite_note-ha_bnr-6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%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#cite_note-ha_bnr-6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%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#cite_note-ha_bnt-7


До 2012 г. парадът в София е преминавал по посока от

Президентството към храм-паметника „Свети Александър Невски“.

Така са се придвижвали казионните манифестации по време на

тоталитарния режим, за да могат с букети цветя в дясната си ръка

маршируващите да поздравяват стоящите на мавзолея

високопоставените партийни лица. От 2012 г. парадът обръща

посоката и преминава от храм-паметника „Свети Александър

Невски“ покрай Централния военен клуб към Президентството, за

да може военнослужещите, съгласно традицията, да се равнят

надясно към своите командващи и официалните лица, както са го

правили първите български офицери и войници, козирувайки на

монарха и неговите гости, застанали пред Царския дворец. [5]

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%A1%D0%B2._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%22
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%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#cite_note-ha_v12-5


Официалното честване на празника завършва в 12 часа на обяд с

тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред

Президентството

Христомир Савчев Vг клас


