
6 май - Ден на храбростта и българската армия

V в клас



1 януари 1880 г. – княз Александър I 
учредява първото българско военно 
отличие – ордена “За Храброст”. В 
негова чест, по-късно княз Фердинанд 
със специален указ обявява  
Гергьовден за Празник на кавалерите 
на ордена „За Храброст“, т.е. празник 
на всички български офицери и 
войници, които са отличени с него. 
Празникът става известен като Ден на 
храбростта и Ден на българската 
армия. 



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. 
В последствие 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. 
През 1920 г. започват да се правят големите 
Гергьовденски паради, като най-впечатляващи са в 
столицата – на тях винаги присъстват Царят, 
висшите офицери, кавалерите на ордена „За 
Храброст“, военните аташета, акредитирани в 
България и хиляди обикновени граждани.
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. 

Военен парад по случай Деня на храбростта на 6 май 1923г.

Снимки от 
парада през 

1937г.



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.



Емблема на българските 
опълченци

Знамето на 19-ти пехотен 
шуменски полк

Знамето на 34-ти 
Троянски пехотен полк

Знамето по време на 
Освобождението

Самарското знаме



Военен орден ,,За Храброст“

„За Храброст“ е висш български орден, даван в Княжество България, Царство България и Република България Той е най-
почитаният български орден, вторият по старшинство в Царство България и четвърти по старшинство в Република 
България. Съществува от 1880 г., с прекъсване от 1946 до 2003 г.

Орденът „За Храброст“ е учреден с указ на княз Александър  Батенберг на 1 януари 1880 г. Той е първият български 
орден, като за модел при създаването му използван орденът „За военна заслуга“, съществувал до 1866 г. във Великото 
херцогство Хесен. Носителите на този орден се наричат кавалери. Важно е да се спомене, че орденът е създаден в 
нарушение на решенията на Берлинския конгрес, съгласно които България няма правото на висши държавни отличия –
символ на национална независимост. 

Държавният глава и престолонаследникът по право са кавалери съответно на Военен орден „За Храброст“ I степен и 
Военен орден „За Храброст“ IV степен. Поради голямото си уважение към ордена, Н.В. цар Борис III никога не е носил 
ордена „За Храброст“ I степен и Големия кръст, а само получените от него по време на Балканската война (1912–1913) 
орден „За Храброст“ III степен, 2 клас, по време на Първата световна война (1915–1918) орден „За Храброст“ III степен, 
1 клас и полагащия му се като престолонаследник орден „За Храброст“ IV степен, 2 клас, връчен му през 1894 г. 



Военен орден ,,За храброст“

Първото награждаване с ордена „За Храброст“ се състои на 17 април 1880 г., когато са наградени 
33-ма участници в Руско-турската война (1877-1878). На 24 април (6 май) – Гергьовден, по време 
на освещаването на новото знаме на 3-та тетевенска дружина с ордена е наградено и първото 
гражданско лице. Носител на ордена Сребърен кръст „За Храброст“ IV степен е Йончо Бобевски –
един от тримата представители на Тетевен при освещаването и участник в Руско-турската война 
(1877-1878) – носител на руския орден „Георгиевски кръст“. 

В периода (1937–1940) знакът на ордена „За Храброст“ IV степен, 1-ви клас се използва в 
качеството на опознавателен знак за ВВС на България, аналогично на „Железния кръст“ –
традиционната емблема на германските ВВС. 

След премахването на монархията, ордените и медалите от Царство България биват напълно 
заменени с други. Така на 15 септември 1946 г. най-почитаният български орден – Орденът за „За 
Храброст“ – престава да съществува. 

Кавалерите на ордена „За Храброст“ и наградените с войнишкия му кръст са имали своя 
организация – Общество на кавалерите на ордена за храброст, която е създадена през 1934 г. и 
просъществува до 1944 г., когато е забранена от комунистическата власт. 



Войнишки кръст на Военния орден "За Храброст"

Дата на учредяване: 1-ви/13-ти януари 1880 г.

Брой степени: четири

Награждават се: офицерски кандидати, фелдфебели и 
редови чинове, като знак за проявено мъжество и 
храброст на бойното поле

Форма и размери: 33мм или 34мм сребърен/посребрен 
или жълт/позлатен Малтийски кръст с овален център и 
кръстосани мечове.

Лента: небесносиня, със сребърен кант към краищата. 

Други названия: Войнишки кръст, Кръст за храброст, 
Медал за храброст.



Войнишки кръст на Военния орден "За Храброст"

Войнишкият кръст на Военния Орден "За Храброст" е една от най-често връчваните български награди. С този знак за храброст са били 
удостоени хиляди войници, като отличие за проявена самоотверженост и себеотрицание по време на шестте войни, в които участва 
Българската армия между 1877 и 1945 г., а също така и по време на гражданските конфликти в началните години на Княжеството.

Сред първите наградени с войнишки кръст са воините от Българското опълчение, борили се за българската свобода през Руско-
турската война от 1877-1878 г. Непосредствено след учредяването на кръста “За Храброст”, степените му са две - златен и сребърен кръст, 
но съвсем скоро след това се добавя и трета степен.



Царски орден „Свети Александър“ с голямо 
огърлие

Царският орден „Свети Александър“ е 
учреден от княз Александър I на 25 
декември 1881 г. С него се награждават 
военни и граждански лица „за държавни 
заслуги, за храброст и в знак на лично 
благоволение от страна на монарха“. Знаци 
на ордена са: кръст, пурпурна лента и 
осмоъгълна звезда.

Орденът има следните степени: Велик кръст; 
Първа степен; Втора степен (Голям 
офицерски кръст); Трета степен 
(Командирски кръст); Четвърта степен 
(Офицерски кръст), с корона или без; Пета 
степен (Кавалерски кръст), с корона или без; 
Шеста степен (Сребърен кръст), с корона или 
без. Степента Велик кръст е въведена през 
1908 г.

По време на война орденът „Свети 
Александър“ има разновидност с мечове на 
кръста в два варианта: с мечове по средата на 
кръста и с мечове отгоре на кръста. Между 
българските кавалери на ордена са 
строителите на съвременна България –
Стефан Стамболов, Захари Стоянов, 
Константин Величков, Александър Малинов, 
Андрей Ляпчев и други. Изтъкнати военни 
също са наградени с ордена като Данаил 
Николаев, Михаил Савов, Радко Димитриев и 
други. 



Орденски знак 
„За Военна 
Заслуга“ III 
степен с 
брилянти
Народен орден 
„За военна 
заслуга“

Народният орден „За военна заслуга“ 
е учреден от княз Фердинанд I на 18 
май 1900 г. в знак на „особено 
благоволение към храбрата ни 
армия“ и се дава на военни лица за 
особени заслуги и безукорна служба 
в мирно и във военно време. Знаците 
на ордена са: кръст, звезда и 
лента. Орденът има следните 
степени: Велик кръст; Първа степен; 
Втора степен (Голям офицерски 
кръст); Трета степен (Командирски 
кръст); Четвърта степен (Офицерски 
кръст), с корона или без; Пета 
степен (Кавалерски кръст), с корона 
или без; Шеста степен (Сребърен 
кръст), с корона или без. Степента 
Велик кръст е въведена през 1933 г.

Във време на война последните три 
степени се раздават и с лентата на 
военния орден „За храброст“. Освен 
това с изключение на последната 
степен от 1936 г. орденът се раздава 
и за бойни отличия във време на 
война, украсен с лавров венец.



Интересни факти за Гергьовден

1) Този ден се нарича още "Зелен Георги". 
2) Народните вярвания гласят, че Св. Георги и Св. Димитър са двама братя близнаци, между които е поделена 

годината. От Гергьовден до Димитровден е нейната лятна половина, а времето от Димитровден до 
Гергьовден бележи зимната ѝ половина. 

3) На този ден в земята се заравя първото червено яйце от предходния Великден, за да е плодородна нивата.
4) На Гергьовден най-ранобудният в къщата излиза да набере коприва, с която след това удря по ходилата 

всички у дома, за да не ги застига злото през цялата година.
5) В деня на празника не трябва да се дават назаем млечни продукти.
6) Ако Гергьовден се случи в сряда или петък, животните ще се плодят и ще дават много мляко. Ако се падне в 

постен ден, добитъкът няма да е добър и млякото ще е малко. Ако във високосна година обаче се падне в 
сряда или петък, не е добре, животните ще са болни.

7) Ако на Гергьовден кукувицата се чуе за пръв път, годината ще е неплодородна и ще има болести по 
животните.


