
   
 

 

 

Слайд 1: 

Водосвет на бойните знамена 

Знамената на Българската армия наричаме "светини", тъй като върху тях е 

изобразен светият кръст, изписани са свещените думи, като "С нас е Бог". 

Те се освещават ежегодно и са символ на вярност, чест и доблест. 

Чрез освещаването на знамената се счита, че Божията благодат ще освещава, 

ръководи и изпълва с благодатни сили всички, които воюват под тези знамена. 

Слайд 2: 

Исторически корени – Началото на традицията в България 

Ритуалът на освещаването на военните знамена на Българската войска има 

дълбоки исторически корени.  Първото историческо свидетелство за този ритуал 

е за освещаване на бойните знамена преди победната битка на цар Симеон I. 

Велики над византийските войски при река Ахелой през 917 година. Известно е, 

че в столицата на Второто българско царство – Търново на Йордановден ставало 

шествие до р. Янтра, където бил отслужван Великият водосвет. По време на това 

шествие, в присъствието на българския цар и патриарха, носели голям  кръст, в 

който била вградена частица от Христовото разпятие. Този кръст принадлежал 

на византийския император Исак II. Ангел и бил част от походната му църква. 

При разгрома му в Тревненския проход през 1190 г. от цар Асен I. той го взима 

като безценен трофей и го донася в Търново. 

Слайд 3: 

Възраждане на традицията след османското завладяване на България 

Във вековете след османското завладяване на Балканите Русия останала 

единствената независима православна държава. Тя запазва традицията на 

Богоявление да бъдат благославяни войсковите части и техните бойни знамена. 

Само година след Освобождението ни от турско робство Богоявленският 

водосвет е въведен като ритуал в нашата армия от първия министър на войната 

в Княжество България – ген. Пьотър Паренсов и продължава до 1946 г. 

След демократичните промени у нас ритуалът Водосвет на бойните знамена и 

флагове е възстановен през 1993 г. 

 

 

 

 



   
 

 

 

Слайд 4: 

Ритуалът 

На 6. януари край паметника на Незнайния войн в столицата представителните 

роти на Националната гвардейска част, олицетворяващи трите рода войски 

получават благослов с осветената богоявленска вода. След отслужването на 

Великия водосвет пред катедралния патриаршески храм-паметник “Св. 

Александър Невски” патриархът или упълномощен от него архиерей отиват 

пред построените части и след като отправят молитвата “За успех на народа”, 

благославят армията и официалните лица. 

Слайд 5: 

Значение на водосвета 

По този начин Великият богоявленски водосвет символизирал единството на 

нацията, събирайки на едно място представителите на трите институции, които 

символизират държавността – държавния глава, Църквата като изразител на 

духовния живот и армията, олицетворяваща способността на нацията да 

защитава своята свобода. 


