
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.bulgariatravel.org мултимедия

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България
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В България е прието на всеки християнски празник, посветен 

на рождението или смъртта на някой светец, хората, 

носещи името на светеца, да празнуват личен празник – 

имен ден. Почти няма българско име, което да не е свързано 

или производно на името на някой християнски светец. 

Църковният календар е богат на такива празници, като 

най-много те са съсредоточени в зимните месеци. Народът 

е почитал светците си и е спазвал строги ритуали и обреди 

на всеки празник. 

Най-почитани са дните на Свети Георги, Свети Петър и 

Павел, Света Богородица, Свети Димитър, Архангел Михаил, 

Свети Теодор, Свети Василий, Свети Атанасий, Свети 

Николай, Свети Стефан, Свети Свети Константин и Елена, 

Светите братя  Кирил и Методий, Цветница и други.
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Васильовден 
(1 януари)

На 1 януари българите 
посрещат новата година 
и почитат Св. Василий 
Велики. На този ден по 
стара традиция малките 
деца на възраст между 
5 и 12 години обикалят 
къщите и извършват обреда 
сурвакане. С дрянова пръчка, 
украсена с пуканки, ошав 
и цветни конци, децата 
удрят леко възрастните по 
гърба и нареждат пожелания 
за здраве и берекет. За 

благодарност сурваканият дарява детето с лакомства или 
пари. На този ден празнуват всички с името Васил, Василка, 
Веселин и Веселина.
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Богоявление и Йордановден
(6 януари)

На 6 януари българите отбелязват големия християнски 
празник Богоявление. Смята се, че на тази дата Исус Христос е 
бил покръстен от Йоан Кръстител във водите на свещената 
река Йордан. В деня на празника след службата в църквата 
свещеникът благославя и хвърля кръст във вода - река, езеро 
или море. Според традицията след кръста се спускат само 
момци и се счита, че младежът, който стигне до него пръв и го 
извади, ще бъде здрав и щастлив през цялата идна година. На 
този ден имен ден празнуват Йордан, Йорданка, Йонко, Йонка, 
Данчо, Данka, Божидар, Божидара, Богдан, Богомил.

Ивановден
(7 януари)

На 7 януари Българската православна църква чества Деня  
на Свети Йоан Кръстител. На този ден празнуват всички
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с имена Иван, Иванка, 

Иво, Ива, Ивелина, Йоан, 

Йоана, Калоян, Ваня. 

Според вярванията, ако 

на Ивановден няма лед 

и мраз, през лятото ще 

има болести по хората 

и добитъка. Свети 

Йоан Кръстител е един 

от най-почитаните 

светци от Българската 

православна църква. 

Според традицията на 

този ден се къпят малки 

и големи за здраве. На 

7 януари семействата 

почитат и своите кумове 

– ходят им на гости и 

им носят кравай, месо, 

луканка и вино.
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Атанасовден
(18 януари)

На 18 януари 

православната църква 

почита паметта на Св. 

Атанасий. В народните 

представи той бил 

здрав момък, който 

според легендата 

облякъл бяла риза, 

качил се на белия си кон 

и се изкачил на Балкана, 

откъдето призовал 

слънцето и лятото. 

Този празник се свързва с идващата пролет и слънцето. На 

18 януари празнуват майсторите ковачи. Имен ден имат 

Атанас и Атанаска. Името Атанас идва от гръцки език и 

означава „безсмъртен“.
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Тодоровден
(първата събота на Великите пости)

През първата събота от Великите пости българите празнуват 

Тодоровден и почитат паметта на Св. великомъченик 

Теодор Тирон. Празникът е наричан още Конски Великден, 

тъй като е свързан с 

организирането на кушии 

– надбягвания с коне. 

Конете се украсяват с 

пискюли и мъниста, а 

опашките и гривите им 

се сплитат. Най-бързият 

кон в надбягването и 

неговият стопанин 

получават дарове. На 

този ден празнуват 

всички с имената Тодор, 

Тодорка, Теодор, Теодора.
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Лазаровден
(8 дни преди Великден)

Денят на Св. Лазар е голям празник за българите. На 

този ден – 8 дни преди Великден, се извършва ритуалът 

лазаруване, свързан с порастването на момичетата и 

превръщането им в жени. Празникът е свързан и с идването 

на пролетта и 

възраждането на 

природата. Всички 

неомъжени девойки 

се гиздят с най-

хубавите си премени 

и на групи обикалят 

къщите и пеят 

песни за здраве и 

добра реколта. На 

този ден празнуват 

всички с имената 

Лазар и Лазарина.
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Цветница
(неделята преди Великден)

Цветница е един от най-големите християнски празници за 

българите. На този ден празнуват всички с имена на цветя и 

растения – Цвета, Цветелина, Цветан, Цветанка, Виолета, 

Калин, Калина и много други. Празникът се отбелязва в 

неделя - ден след Лазаровден и седмица преди Великден. 

Ритуалите са продължение на тези от Лазаровден и са 

свързани с настъпващата пролет. Празникът е наричан 

още Връбница и Палмова неделя.
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Гергьовден
(6 май)

Денят на Св. Георги 

Победоносец е официален 

празник в България и 

се отбелязва на 6 май. 

Това е и празникът на 

българската армия, 

тъй като се смята, че 

светецът е покровител 

на християнските 

войници. На този ден 

празнуват и всички 

с имената Георги и 

Гергана. Георги е най-

разпространеното 

мъжко име в България. По 

традиция на Гергьовден 

се яде печено агне.
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Св. равноапостоли Константин и Елена
(21 май - 3 юни по стар стил)

На 21 май християните 

почитат паметта 

на Св. равноапостоли 

Константин и Елена. На 

този ден празнуват всички 

с тези имена.  

 

На 3 юни (по стар стил) 

празнуват и нестинарите 

– танцуващите върху 

жарава. Нестинарството 

има езически корени и е 

обвързано с древния култ 

към слънцето и огъня. 

Танцът върху огнената жарава е ритуален и се изпълнява само  

от определени хора. Този ритуал е запазен само в Странджа 

планина.
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Св. св.  Кирил и Методий
(24 май)

На 24 май българите отбелязат два големи празника – 
Денят на българската просвета и култура и на славянската 
писменост и на светите братя Кирил и Методий (създали 

славянската 
писменост през 
IX в.). На този ден 
празнуват всички 
българи, но най-
вече учениците и 
техните учители. 
Денят е неучебен 
за всички учебни 
заведения в страната. 
На 24 май празнуват 
и хората, носещи 
имената на двамата 
светии – Кирил и 
Методий.
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Петровден
(29 юни)

На 29 юни българите почитат паметта на равноапостолите 
Петър и Павел. На този ден празнуват всички с имената 
Петър, Павел, Петя, Петрана, Павлина, както и хората 
с името Камен, което е превод на гръцкото име Петър 
(камък). Според народната традиция на Петровден не 
се извършва важна земеделска работа. Жените месят 
специален хляб и берат ранни ябълки (наречени петровки), 
след което ги отнасят в църквата. След като свещеникът 
ги освети, домакините ги раздават на съседите си за 
здраве.
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Успение Богородично
(15 август)

На 15 август българите почитат паметта на Св. Богородица. Това 
е един от най-големите летни християнски празници. Празникът 
е известен най-вече като Голяма Богородица, а Малка Богородица 
(Рождество Богородично) се отбелязва на друга дата – 8 септември. 
На Голяма Богородица празнуват всички с имената Мария, Мариана 
и техните производни. Името Мария е много разпространено в 
България.

Вяра, Надежда, Любов и София
(17 септември)

На 17 септември българите почитат паметта на три невръстни 
момичета – Вяра, Надежда и Любов, и тяхната майка – София, които 
загинали заради християнската си вяра. На този ден празнуват всички 
с тези имена и техните производни. На 17 септември се отбелязва 
официално и празникът на столицата София, чието име означава 
„мъдрост”.
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Димитровден
(6 октомври)

Димитър е едно от 

най-разпространените 

мъжки имена в 

България. Поради тази 

причина и празникът 

на Св. Димитър 

Солунски се отбелязва 

в цялата страна. В 

народните представи 

на този ден започва 

зимата, а светецът 

е покровител на 

зимните студове. На 

този ден празнуват 

всички с името 

Димитър, Димитрина, 

Митко, Митьо и други.
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Архангел Михаил
(8 ноември)

Архангеловден, както 
е известен празникът 
сред българския народ, 
е голям християнски 
празник за българите. 
Архангел Михаил, който 
българският народ 
нарича Рангел, според 
народните представи 
е млад момък, който 
идва да вземе душите на 
тези, които трябва да 
напуснат земния живот. 
На този ден празнуват 
всички с имената Ангел, 
Ангелина, Рангел, Михаил, 
Михаела и техните 
производни.
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Никулден
(6 декември)

6 декември е денят, на който българите отдават почит на Св. Никола.  
Хората смятат, че той е покровител на водната стихия и затова 
този ден се отбелязва като Празник на рибарите. 6 декември бележи 
края на есенния риболов. Светецът се счита също за покровител на 
семейството и дома, почитат го също търговци и банкери. На Никулден 
се яде риба – най-често пълнен или пържен шаран. На този ден празнуват 
и всички с имената Никола, Николай, Николина, Николета и др.

Стефановден
(27 декември)

Стефановден е третият ден на Коледа и последният празник за 
годината. Прието е на Стефановден младите семейства да ходят 
на гости на кумовете си или на по-възрастни роднини. Нa този 
ден празнуват всички с имената Стефан, Стефана, Таня, Стамен, 
Стоимен, Станимир, Станимира, Стоил, Станка, Стоян, Стоянка 
и техните производни.
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