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ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ ОТ OСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО
(3-ти МАРТ) 



ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА БЪЛГАРИЯ ОТ OСМАНСКО 
ВЛАДИЧЕСТВО (3-ти МАРТ) 

■ След близо петвековното cinque 

secoli османско владичество, през

1878 година, българите извоюват

ottengono своята свобода. 3-ти
март е общонационален празник. 

На този ден празнуват всички

българи. Денят се отбелязва si 

festeggia с различни официални

мероприятия в цялата страна.



ДЕНЯТ НА ТРУДА 
(1-ви МАЙ) 



ДЕНЯТ НА ТРУДА 
(1-ви МАЙ) 

■ 1-ви май е почитан като celebrato in 
quanto Международен ден на труда. 
Свързва се è collegato с 
провеждането на първата
общонационална работническа
стачка в Чикаго през 1886 година, 
чиято цел е извоюването ottenere
на 8-часов работен ден за 
работниците. Днес този празник в 
България не се отбелязва
festeggiato с официални събития
eventi.



ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (6 
МАЙ) 



ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА 
АРМИЯ 
(6-ти МАЙ) 

■ 6-тият май (Гергьовден) е 
християнският празник, с който се 
почита si celebra паметта на Свети 
Георги. В народните представи
светията е покровител patrono на 
войниците soldati и затова в България
на този ден официално се отбелязва si 
festeggia Денят на храбростта и 
българската армия. На 6-ти май 
армията отбелязва festeggia празника
с военни паради и други мероприятия.



ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И 
ПРОСВЕТА И НА СЛАВЯНСКАТА 
ПИСМЕНОСТ (24 МАЙ) 



ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И 
ПРОСВЕТА И НА СЛАВЯНСКАТА 
ПИСМЕНОСТ (24-ти МАЙ) 

■ На 24-ти май българите отбелязват

festeggiano 2 празника – Денят на 

светите братя Кирил и Методий и 

Денят на българската култура и 

просвета educazione и на 

славянската писменост. Този

празник най-тържествено се 

отбелязва si festeggia от учениците

и техните учители. Всички училища 

в цялата страна организират 

различни празнични мероприятия.



ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО (6 
СЕПТЕМВРИ) 



ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 
(6-ти СЕПТЕМВРИ) 

■ На 6-ти септември 1885 година, 

двете entrambe разделени divise от 

Санстефанския мирен договор

trattato части на България –

Княжество principato България и 

Източна orientale Румелия, са

обединени si sono riunite в едно. 

Българите на 6-ти септември

обявяват annunciano

Съединението. Днес този ден е 

национален празник.



ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА (22 
СЕПТЕМВРИ) 



ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА 
(22-ри СЕПТЕМВРИ) 

■ 22-рият септември е денят, на 

който през 1908 година във

Велико Търново със специален

манифест княз principe

Фердинанд обявява annuncia

България за независима 

държава indipendenza, а себе си 

за цар. Днес денят се празнува

като национален празник.



ОСТАНАЛИТЕ 
ПРАЗНИЦИ

■ Освен oltre своите официални

национални празници, българите

почитат celebrano Коледа (24-ти, 25-ти

и 26-ти декември), Нова година (31-ви

декември и 1-ви януари) и Великден. 

Българските ученици, студенти и 

преподаватели отбелязват тържествено

и 1-ви ноември – Деня на народните

будители –просветители illuministi, 

книжовници scrittori и революционери. 




