


СЕЗОНИ
и

Български именни дни



Зима
Зимата е най-студеният сезон, 

но въпреки това е любимият 

сезон на мнозина. 



1. Василовден е 1вия в 
годината празник, 

сурвакарите минават 
и сурвакат за здраве, 

на него празнуват 
имената-

Васил,Василка,Васка 
и др.

2.  Йордановден 
(Богоявление) се 
празнува на 6 
януари.Хвърля се кръст 
във водоемите или реки, 
а дори се играят хора 
във водата. Празнуват 
имената 
Йордан,Йорданка,
Даниел\а и др.



3 . Ивановден-

празнува се на 7 

януари, 

именници са 

Иван, Иванка, 

Ваньо и др.

4 . Трифоновден-

празнува се на 1 

февруари, празнуват 

имената Трифон\ка, 

Лозан и всички 

лозари, режат лозята 

си



7. Св. Стефан-празнува се 

на 27 декември.Именници 

са Стефан и Стефка и 

производните им.

5. Никулден-празнува 

се на 6 декември, 

имената близки 

до Николай -

Никола, Нейчо, 

Николина, 

Николета, Кольо и 

др. 

6.Св.Ана-празнува се 

на 9 декември, 

именници са Анна, 

Ана ,Ани, Аника, 

Анче, Анушка, 

Анита, Анелия, 

Анета, Яна и др. 



Пролет
Пролетта е между 

зимата и лятото, 

климатът е мек и 

приятен, за това е 

толкова харесван 

сезон.



8. Лазаровден-празнува 
се винаги в съботата 
преди Великден, 
именници са Лазар, 
Лазарка, Лазарин\ка и 
др.

9. Цветница-празнува 

се в неделя, точно 

след Лазаровден, 

именници са хората с 

имена на цветя



10. Гергьовден-празнува 

се на 6 май, именници 

са Георги, Гергана, 

Галина ,Ганчо и др. 

11. Св.св. Константин и Елена-

празнува се на 21 май, 

именници са 

Константин,Костадин, Елена 

и др.



Лято
Лятото е най-

горещия сезон и е 
любимия сезон 
изключително 

много хора.



12. Еньовден (Летен 

Ивановден) -

празнува се на 24 

юни, празнуват 

билкари и 

именниците са 

Иван, Иванка и др.

13. Петровден –
Празника се празнува 

на 29юни и се 
отбелязва началото 

на жътвата. 
Празнуват имена, 

като 
Петър,Петя,Павел и 

още производни.



14. Илинден –
празнува се на 20 
юли, в този ден се 
отбелязва края на 

жътвата и се почита 
св. Илия, празнуват 

Илия, 
Илиян,Илияна и др.

15. Успение 
Богородично 
(Св.Мария) –

Празнува се на 15 
август, почита се 
св.Богородица, 
именници са 

Мария, Богдан\а, 
Магдалена, Мариян 

и др.



15. Св.мчци 
София,Вяра,Надежда и 
Любов-празнува се на 
17септември, 
именниците са 
София,Вяра,Наде-
жда,Любов,Любо-
мир,Надя и др.

14. Кръстовден-

празнува се на 

14септември, 

именници са 

Кръстьо,Кристина,

Кристиана,Красим

ир и др.



Есен
Есента прохладна и 

приятна, много 
хора са избрали 
есента за свой 
любим сезон.



16. Димитровден-

празнува се на 

26октомври, 

именниците на 

големия празник са 

Димитър,Димитрийка,

Митко и др.

17.Архангеловден-

празнува се на 8 

ноември, празнуват 

имената 

Ангел,Михаил,Михаел

а,Милена, Рангел и др.



18. Св.Екатерина-

празнува се на 

24ноември,

Именнички са 

Екатерина,Катя,Катер

ина и още други

19. Андреевден-

празнува се на 

30ноември,

Празнуват 

Андрей,Адриана,Андре

я и други имена



Популярни 

празници



МАРТ МЕСЕЦ

С Баба Марта и месец 
март се свързват 
много обичаи и 

празници, посветени 
на идващата 
пролет.Най-

известният обичай, 
свързан с Баба 

Марта, е закичването 
на хора и млади 

животни с 
мартенички. 

1. На 3 март 
българите 
празнуват 

освобождението 
на България от 
османска власт.

2. 8 март е деня на 
жената и на 

майката.



МАЙ ЮНИ

Деня на 

славянската 

писменост и 

култура се 

празнува на 24 

май в чест на Св. 

Св. Кирил и 

Методий.

1 юни всички деца 

по света 

празнуват 

международният 

Ден на детето.



МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

През този месец 

празнуваме Деня на 

Съединението на 

Княжество България и 

Източна Румелия 

състояло се на 6 

септември, както го 

празнуваме и до днес.

През същия месец 

празнуваме 

обявяването на 

България за 

Независима 

държава през 1908г. 

На 22 септември.



Месец Декември

Бъдни Вечер (Малка 

Коледа) – празнува се 

на 24 декември, като на 

трапезата ядем постно и 

се извиняваме на по-

възрастните за 

грешките си през 

годината.

Коледа – на 25 

декември се е родил 

Христос.

На този ден се събира 

цялото семейство и 

празнува заедно.



!Нова Година!

Празнуваме го в ноща 

между 31 декември и 1 

януари, посрещаме 

Новата година и 

малките сурвакат 

възрастните за здраве, 

ПОЖЕЛАВАМЕ И НА 

ВАС ЩАСТЛИВА НОВА 

ГОДИНА!


