
6 МАЙ - ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

От: Екипа на „Електронен пиар“
към ПГСАГ“Кольо Фичето“-гр.

Бургас





ЦЪРКОВЕН ПРАЗНИК
• Народът разделя годината на два

цикъла: летен - от Гергьовден до
Димитровден, и зимен - от
Димитровден до Гергьовден.

• Срещу Гергьовден и на самия
празник се извършват множество
обичаи и обреди, целящи да
подсигурят здравето на хората,
приплода на животните и
опазването на основния животински
продукт - млякото.



ТРАДИЦИИ
❑ На Гергьовден:
• За овчарите и говедарите се приготвят специални

кравайчета. Носят им се на кошарите, обикаля се
с тях три пъти за предпазване от магии и болести.

• Болните хора се къпят в лява вода – там, където
водата завива на ляво. Вярва се, че това ще им
донесе изцеление.

• Къпането на празника в реката, се вярва, че
предпазва от треска.

• Ако жените носят китка от коприва над челата си,
вярва се, че това ще ги предпази от главоболие.

• Не трябва да се дават млечни продукти назаем.





ДЕН НА ХРАБРОСТТА И ПРАЗНИК НА
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

• 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.

Първият орден
„За храброст“



❖ 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 „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.



ЦАР БОРИС ТРЕТИ С ГЕНЕРАЛИТЕТА ОЧАКВА
ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЧАСТИ, 30-ТЕ

ГОДИНИ НА ХХ В.



ЧЕСТВАНЕ НА ПАРАДА

❖ Парадът по традиция се
приeма от най-
високопоставения офицер в
гарнизона или поделението, а
в столицата от върховния
главнокомандващ –
Президента на републиката.
По време на парада, при
изпълнението на
Националния химн, се
произвеждат и артилерийски
салюти.




