
Празниците на България

Празникът - това е лицето на народа. В 
българските празници се съчетават древни 
традиции и вярвания на хората, населяващи тази 
територия от Балканският полуостров. Според 
експерти етнографи в България има повече от 
10000 церемонии, свързани с празниците.



Ден на Съединението – 06 септември 

Денят на Съединението на България празнува 
присъединяването на Източна Румелия към Княжество 
България през 1885 година.
Според Берлинският договор през 1878 г. България 
основно била разделена на три части: Княжество 
България (заедно със столицата София), автономна 
област Източна Румелия (с центъра на Пловдив) и област 
на Македония, която била част от Османската империя. 

В паметта на българския народ княз 
Александър I Български (Батенберг) 
завинаги остава цар-обединител



Ден на Независимостта на България - 22 Септември

На 22 септември българският княз Фердинанд приел 
в гр. Велико Търново Манифест на Независимостта 
на България. От онзи момент, държавата е сменила 
формата от княжество на царство. Скоро след това 
Османската Турция и всички останали Велики сили 
на Европа официално са признали Царството 
България.

Денят на Независимостта на България е един 
от най-младите официални празници на 
страната.

http://praznici.eu/bg/praznik/den-na-nezavisimosta-na-balgariq:16


Ден на народните будители – 1 ноември

Будителите в България е прието да се наричат 
активистите на националното и културното 
възраждане в началото и средата на 19-ти век, 
когато страната все още е била под турско 
робство. Те са били предимно обикновени 
учители и свещеници, но с тяхното ораторство 
те успели да дадат начален тласък на 
развитието на националното съзнание. 



Бъдни вечер – 24 декември

Бъдни вечер (или, както се нарича още - "Малка Коледа", 
"Крачун") - един от най-добрите семейни празници, 
изграден през времето в свода на българските 
национални празници. Това вид тържество в навечерието 
на празника: Бъдни вечер е изцяло посветен на 
подготовката за големият празник - Рождество Христово, 
Коледа. 



Коледа – 25 декември

Рождество Христово, също Коледа, Божик или Божич в 
България се празнува през първите часове след полунощ. От 
една къща към друга започват своят поход коледарите, които 
чакат всички. Това са млади, неженени юноши и момчета на 
възраст от 12 до 20 години (а понякога и повече). Те са 
облечени в национални носии с празнично накичени с китки 
калпаци, а в ръцете си носят "шарени тояги". Шарените тояги 
играят важна роля в обредните танци. 



Денят на Освобождението на България - 03 Март

Национален празник на България - Денят 
на Освобождението на България от Турско 
робство и възкресението на българската 
държава. 

http://praznici.eu/bg/praznik/osvobojdenieto-na-balgariq-ot-tursko-robstvo:8


Баба Марта – 1 март



Международен ден на жената – 8 март

Световният ден на жената е празник, на който се празнуват 
постиженията на жените в политическата, икономическата и 
социалната сфера, отбелязва се миналото, настоящето и 
бъдещето на жените по света.



Великден

Великден - един от най-големите и най-важните 
православни празници. На този ден Господ Бог Иисус 
Христос е възкръснал от мъртвите. Празникът е 
свързан по време с първото пълнолуние след 
пролетното слънцестоене, и така всяка година 
Великден се пада на различни дати. 

http://praznici.eu/bg/praznik/velikden:22


Ден на хумора и шегата – 1 април

През 18 век този весел празник е станал широко известен 
и популярен. Англичаните, шотландците и французите го 
разпространявали в американските си колонии. В Деня на 
хумора е било прието да се шегуват хората помежду си и 
да си правят безсмислена поръчки, например, някой да 
намери и донесе сладък оцет.



Денят на Свети Георги - един от най-важните и най-
красивите празници през пролетта. Той е свързан със 
селското стопанство (Джордж на гръцки означава 
"земеделец"), с животновъдството и по-общо с пролетта и 
обновяването на природата. В България Св. Георги се смята 
за един воин, защитник и покровител на овчарите и 
добитъка им. 

Гергьовден – 6 май



Международен ден на детето 1 юни

Ако природата днес подари топъл слънчев ден, тогава става двойно 
по-хубаво - защото в първият ден от лятото в много страни се 
празнува Международният Ден на детето Този празник на много 
хора е познат като Международният ден за защита на децата. 

http://praznici.eu/bg/praznik/1-juni-mejdunaroden-den-na-deteto:14

