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Празничният календар 

 

Като ПТИЦИ са народните празници за българите - ще долетят, когато ти е тъжно или весело на 

душата, ще кацнат край теб, когато мъка те е срещнала, за да подхванат вярата ти... Като птици са 

народните празници - летят, прелитат, но винаги са с българите, защото те са духът на дедите. 

                 

 

        За новия и стария стил в празничния календар на българите 

 

Като птици са народните празници за българите - ще долетят, когато ти е тъжно или весело на 

душата, ще кацнат край теб, когато мъка те е срещнала, за да подхванат вярата ти ... Като птици са 

народните празници - летят, прелитат, но винаги са с българите, защото те са духът на дедите.     

За новия и стария стил в празничния календар на българите.  

Историята ни е белязана с дати. За съжаление често се допускат грешки при преминаването от 

стария, към новия календарен стил. 

Как да избегнем тези грешки? 



За първи път новият стил - Григорианският календар, е въведен в някои държави през 1582 година 

с цел да коригира стария календар на Гай Юлий Цезар /Юлианския календар/, тъй като 

астрономите установили, че пролетното равноденствие се е изместило с 10 дни. Така с 

календарната реформа на папа Григорий ХІІІ след 4 октомври 1582 година, идва не 5, а 15 

октомври 1582 г. 

Новия стил отделните страни въвеждат в различно време. В България това става през 1916 година. 

И се получава, че след 31 март 1916 година по стария стил , идва 14 април 1916 година по новия, а 

датите от 1 април до 13 април 1916 г. не съществуват. 

Преминаването от дати по стария, към дати по новия стил за България трябва да става така: 

От 4 октомври 1582 г. до 28 февруари 1700 година включително, за да се получи датата по новия 

стил се прибавят 10 дни. 

От 29 февруари 1700 г. до 28 февруари 1800 г. включително, за дата по новия стил се прибавят 11 

дни. 

От 29 февруари 1800 г. до 28 февруари 1900 г., за изчисляване точната дата по нов стил се 

прибавят 12 дни. 

От 29 февруари 1900 г. до 31 март 1916 г. включително по стар стил, за новия стил се прибавят 13 

дни. 

Всяко друго изчисление води до грешки. 

Така обесването на Васил Левски съвсем неточно, но традиционно честваме на 19 февруари нов 

стил, вместо на 18 февруари, а героичната смърт на Ботев - 20 май 1876 година отговаря на 1 юни 

по новия стил. 

Велико нещо е историята на един народ. Затова в нея не бива да се допускат неточности. 

Българските празници са два типа - постоянни и променливи. В настоящата книга те се отнасят за 

календарната 2004 година.  

Постоянните са с точно определени дати и не се променят през годините. 

Променливите празници в българския календар са свързани с Великден и затова  лесно могат да 

се преизчислят за всяка следваща година. 

Възкресение Христово / Великден/ се чества според постановленията на Първия вселенски събор 

в Никея през 325 година и винаги се пада в първия неделен ден след пълнолуние, след 

пролетното равноденствие и след еврейската Пасха. Затова Великден в българския календар е в 

периода от 4 април до 8 май. 



                                   

    Великден за 33 години след 2004 г. Българските празници, които променят своята дата в  

         зависимост от великден 

                                       



Българските празници, които променят своята дата в зависимост от Великден са: 

- Месни Заговезни - 8 недели преди Великден. 

- Сирни Заговезни - 7 недели преди Великден. 

- Кукеровден / Песи понеделник/ - понеделникът след Сирни Заговезни. 

- Тримиро - трите дни след Сирни Заговезни. 

- Тодоровден - винаги в събота на първата седмица след Сирни Заговезни. 

- Лазаровден - винаги в събота, седмица преди Великден. 

- Цветница / Връбница / - винаги в неделя, седмица преди Великден. 

- Томина неделя - седмицата след Великден. 

- Спасовден - винаги в четвъртък, на 40-тия ден от Великден. 

- Петдесетница / Света Троица/ - винаги в неделя, на 50-тия ден от Великден. 

- Духовден - винаги в понеделник, на 51 - вия ден от Великден. 

- Русалската неделя - седмицата след Петдесетница. 

- Месна Задушница - съботата преди Месни Заговезни. 

- Петдесетнишката Задушница - съботата преди  Петдесетница. 

     Дните от седмицата според народните вярвания на българите 

 

Понеделник. Мъжки ден, работен. Който се роди на този ден, с труд ще си изкарва хляба и трудът 

ще е неговият съдбовен знак. Препоръчва се в понеделник да се носят бели дрехи. 

Вторник. женски ден, труден ден. Нищо не се започва във вторник. Хубаво е на този ден да се 

носят алени дрехи. 

Сряда. Мъжки ден, хубав за всякакви дела. Родените на този ден са уравновесени, мъдри и бавни. 

Ако носите дрехи в синьо или лилаво в сряда, ще е на сполука. 

Четвъртък. Отново мъжки ден. Родените на този ден им върви в любовта и изкуствата. Добре е да 

се носят зеленикави дрехи. 

Петък. женски ден, но хубав за бизнес дела. Родените в петък са предопределени да се занимават 

с бизнес, а и там най ще им спори. 



Събота. Пак е женски ден. Родените в събота се смятат за „деца на сатаната", те са дяволски 

сръчни и талантливи, инициативни, справят се с всичко. Притежават пророчески дарби. 

Препоръчва се в този ден да се носят сиво-черни дрехи за късмет. 

Неделя. Слънчев ден. Родените на този ден се смятат определени за щастие и бо-гатство. Съдбата 

щедро им помага, особено ако носят оранжеви и златно-жълти дрехи. 

 12-те черни петъка в годината според старозаветните предания 

 

Петък преди Тодоровден (в който Адам бил изгонен от Рая). 

Петък преди Благовещение (в който Каин убил Авел). 

Разпети петък (в който Христос бил прикован на кръста). 

Петък преди Свети Дух (агаряните пленили Александрия). 

Петък преди Рождество на Йоан Кръстител (превземането на Ерусалим). 

Петък преди Петковден (Бог дал на Египет жаби и направил водата в реките на кръв). 

Петък преди Успение Богородично (в тази нощ Гедеон победил). 

Петък пред Секновение (Ирод убил Йоан Предтеча). 

Петък пред Кръстовден (превземането на град Содом). 

Петък след Кръстовден (Мойсей разделил Червено море и превел израилтяните). 

Петък пред Андреевден (в този ден се явил Ангел Божии на Мойсей). 

Петък след Рождество Христово (тогава цар Ирод започнал да избива децата). 

 Вечен календар за определяне деня от седмицата по новия стил 

 

Правила за ползване на вечния календар 

Ако искаме да определим кой ден от седмицата се пада например датата 21. 111.1953 г., 

постъпваме по следния начин: 

1. в колонката с надпис „Първите две цифри от годината" намираме реда, показваш първите две 

цифри на желаната година (в случая 19), а в таблицата с надпис „вторите две цифри от годината" 

намираме колонката, в която са разположени останалите две цифри от годината (в случая 53). в 

таблицата с главните букви (средна част) намираме буквата, в която се пресичатхоризонталната с 

вертикалната редица (в случая в).  



2. в колонката „Месеци" намираме реда, в който сенамира желаният месец (в случая III), а на 

същия ред в таблицата с главните букви намираме колонката, в която се съдържа вече 

запомнената буква (в случая в).3. в най-долната дясна част на таблица „Ани от месеца" намираме 

реда, в който се съдържа желаният ден (в случая 21). Пресичането на този ред с колонката, 

получена в т. 2, ни дава в колонката „Ани от седмицата" търсения ден от седмицата (в случая Сб. - 

събота).4. високосните години в колонката с вторите две цифри от годината са отбелязани с 

получер шрифт. Съответно в колонката с месеците трябва да различава-ме януари и февруари за 

високосните години, които също са маркирани с получер шрифт, за разлика от не-високосните 

години. Докато по стария стил всички години, завършващи на 00, са високосни, по новия стил са 

високосни само тези, на който първите две цифри се делят на четири без остатък. в България 

последният ден от летоброенето по стария стил е 31 март 1916г., като вместо 1 април 1916 г. 

трябва да смятаме 14 април 1916 г. по новия стил от Григорианския календар. 

        За именните дни на българите 

Една българска мъдрост казва, че „името прави човека", а друга добавя - „Човек без име не е 

човек". Някой, порицаващ постъпката на друг, казва „зачерни си името" или „посрами си името". 

Затова в миналото честването на именния ден за българите бил един от най-тачените семейни 

празници. Много от старите хора не знаели точния ден на своето раждане - за ориентири 

използвали големите календарни или трудови празници. Появата „на белия свят" определяли, 

като казвали: „роден съм след Димитровден, по вършитба, пред гроздобер или на Богородица", 

именният ден е важна дата в живота на българина, затова и поздравът за именника е „Да ти е 

честито името!"Според старите вярвания всеки човек с появяването си е орисан да има дух-

покровител, който го напътства през целия му живот на земята, пази го от злини, помага му в 

трудни моменти и го насочва към добри дела. А след смъртта на човека този дух придружава 

душата на покойника в отвъдния свят, при представяне-то й пред Бога. Приживе духът-покровител 

стои на дясното рамо на човека. На лявото стои пратеникът на дявола и подтиква човека да върши 

злини. Така, ако духът-покровител е слаб, човек става зъл или постоянно боледува, ако е силен - 

човекът е здрав, добър и благодушен. Затова всяка година трябва да се отдава почит към духа-

покровител на именния ден на човека, защото този дух е внушил на родителите какво име да се 

сложи на новороденото. Според обичая на гости се ходи без покана — от уважение към именника. 

Както е било 6 древността, когато целият род се е събирал на жертвен курбан за почит към 

патрона, да се заздравят родовите връзки, да се усетят като едно цяло в общността. 

В днешно време именният ден за българите е своеобразно огледало на характера на социалните 

връзки, с които е обвързана личността. Човек споделя радостта си с колеги, в семейна среда или в 

приятелски кръг, защото животът му протича в много по-широки хоризонти от тези на 

патриархалния бит в миналото.Празникът на името е повод да изпитаме радостта от общуването с 

близки хора, да внесем топлина и одухотвореност в потока на делниците.        
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