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Освобождението нa 
България

• На 3 март 1878 г. в градчето 
Сан Стефано е подписан 
мирен договор между Русия 
и Османската империя. С 
него се слага край на Руско-
турската освободителна 
война.Границите на 
княжеството обхващат 
Северна България (без 
Северна Добруджа), Тракия 
(без Гюмюрджинско и 
Одринско) и Македония (без 
Солунската област и 
Халкидическия п-в). По 
договора България е 
населена от 4 800 000 
човека.



Задушница

• В съботния ден срещу Неделя Месопустна  всички 
българи извършват помен в чест на мъртвите - на 
голямата Задушница преди Великия пост. Или, както 
името "Задушница" показва, това е ден за възпоменаване 
на душите на починалите. 



Сирни заговезни

• Източно–православните 
християни празнуват Прошка 
Заговезни винаги в неделя, 7 
седмици преди Великден и 
една седмица след Месни 
заговезни. Празничната трапеза 
има обреден характер и според 
обичая включва   баница със 
сирене, риба, различни ястия с 
яйца и бяла халва с ядки. С 
тези храни се заговява, оттам 
идва и името на празника 
.Денят е известен още и като 
„Неделя на Всеопрощението“ 
или просто „Прошка“, защото 
всеки член на семейството иска 
и получава прошка от по-
възрастния за изминалата 
година. 



Великден

• Великден е - заедно с Рождество Христово - най-
значимият празник в християнския свят. За някои 
християнски изповедания, като евангелските и 
католицизма например, Великден е дори по-важният ден 
в годината, защото се свързва с по-мистичните понятия 
"Въскресение" и "Избавление от греховете". Синът Божи 
е умрял на кръста за нас грешниците, за да може да 

възкръсне за вечен живот и по този начин да покаже 
пътя на душите ни към покой в Рая. 



Гергьовден

• На Гергьовден се чества 
деня на християнския 
светец Георги, който в 
народните представи е 
покровител на овчарите и 
стадата. В народния 
празничен календар 
култът към светеца е 
свързан с богата и сложна 
обредност, която засяга 
всички страни от живота 
на българина, неговите 
постоянни грижи и мечти 
за изобилие, за богат и 
щастлив живот, за здраве 
и благополучие. 



Ден на българската 
писменост

• Ден на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост e 
официален български 
национален празник, 
честван на 24 май. На 
този ден, българите 
честват българска култура 
и създаването на 
славянската азбука от 
Св.св.Кирил и Методий, 
известни още и като 
Солунските братя. 



Деня на народните 
будители

• 1 ноември е честван като 
Ден на народните 
будители. Празникът е 
посветен на делото на 
книжовниците, 
просветителите, борците 
за национално 
освобождение и всички 
тези, които са съхранили 
през вековете духовните 
ценности на нацията. 1 
ноември се отбелязва в 
страната с редица прояви. 



Съединение на България
• Съединението на България 

е актът на фактическо 
обединение на Княжество 
България и Източна 
Румелия през есента на 
1885. То е координирано 
от Българския таен 
централен революционен 
комитет (БТЦРК). 
Съединението се извършва 
след бунтове в различни 
градове на Източна 
Румелия, последвани от 
военен преврат на 6 
септември (18 септември 
нов стил) 1885, подкрепен 
от българския княз 
Александър I.



Ден на независимостта на 
България

• На 22 септември 1908 г. 
във Велико Търново с 
манифест княз Фердинанд 
обявява независимостта 
на България. С този акт на 
практика се отхвърлят 
последните васални 
връзки с Османската 
империя. Княжество 
България става 
независима държава 
начело с коронования цар 
Фердинанд. 



Бъдни вечер и Рождество 
Христово

• Рождество Христово 
(Коледа) е един от най-
светлите християнски 
празници. С него идва 
изпълнението на 
обещанието за Спасител, 
който да възстанови 
прекъснатата от 
грехопадението на Адам 
и Ева връзка между Бога 
и човека.



Празникът съществува във всички култури от 
най- древните до съвременните. В 

съвременната култура празникът е част от 
всекидневието, а традициите дори и малко 

променени те остават „живи”. 


