
6 май – Ден на българската армия



Денят на храбростта и празник на Българската армия е официален празник в Република Ден на храбростта официален празник в Република България – професионален празник на военно служещите и празник на Военния орден „За храброст”, който по традиция се отбелязва всяка година на Гергьовден – 6 май.



Георги ПобедоносецОт зората на християнството неговите последователи почитат Свети почитат Свети Великомъченик Георги Кападокийски нe само като покровител на скотовъдството, но и на войската. 



Още от ХVII век образът на великомъченика се Георги Победоносецвеликомъченика се появява в редица европейски страни върху бойни знамена и военни отличия за проявена храброст.



ИсторияДенят на храбростта започва да се чества от Българската армия още с нейното създаване. С указ нейното създаване. С указ № 1 от 1 януари 1880 г. княз Александър Батенберг учредява военния орден „За храброст“ по подобие на руския орден „Свети Георги“. 



С ордена „Свети Георги“ се удостояват извършилите се подвизи на бойното Историяподвизи на бойното поле. С указ № 5 от 9 януари 1880 година се постановява честването на празника.



Народна република БългарияУстановената традиция на Гергьовденските паради е отменена от Отечественофронтовската Отечественофронтовската власт на 2 май 1947 г.Първоначално за ден на Българската армия е определена датата 9 септември. 



След 1953 г. – за ден на Българската армия е определен 23 септември денят на обявяване на Септемврийското въстание от 1923 г. , както и 9 май – денят на Победата на Българската народна войска и Въоръжените сили на СССР срещу Народна република Българиявойска и Въоръжените сили на СССР срещу хитлеристка Германия през 1945 г. във Втората световна война.



Република БългарияСлед 1990 г. Седмото Великото народно събрание определя за празник на войската датата 23 август –войската датата 23 август –денят на решителните боеве при Шипка от 1877 г. Две години, 1991 и 1992, българските войски честват този паметен ден като свой празник. 



Република БългарияПрез 1993 г. с постановление на МС № 15 от 27 януари отново е възвърната датата 6 май като Ден на храбростта и празник на Българската армия.



Той започва в 9 часа пред паметника на Незнайния воин в София, където патриархът или друг Съвременният празникпатриархът или друг представител на висшия клир на Българската православна църква отслужва панихида за загиналите военнослужещи. 



В последните години парадите се откриват от прелитащ над площада вертолет „Ми-17“ с развят на него българския национален флаг. Съвременният празник



„Ми-17“ е вертолет от военновъздушните сили, участващ в аварийно-спасителни операции и използващ се за помощ при наводнения, а също и за гасене на горски пожари.Съвременният празникпожари.
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