


 КОЛЕДА И БЪДНИ ВЕЧЕР СА ДВА 
ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИКА ЕДИН 
СЛЕД  ДРУГ. БЪДНИ ВЕЧЕР Е НА 24 
ДЕКЕМВРИ, А КОЛEДА НА 25 
ДЕКЕМВРИ. НА ТЕЗИ ПРАЗНИЦИ СЕ 
ЗАБАВЛЯВАТ НАЙ-ВЕЧЕ ДЕЦАТА, 
ЗАЩОТО ПОЛУЧАВАТ МНОГО 
ПОДАРЪЦИ. ТЕ СЕ ПОДРЕЖДАТ 
ПОД ГОЛЯМАТА УКРАСЕНА ЕЛХА . 
ЗА ДЕЦАТА КОЛЕДА E САМО 
ПОДАРЪЦИ, НО ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ  
ТОВА E, ВСИЧКО КОЕТО СИ 
ПОЖЕЛАЕШ, ДА СЕ СЛУЧИ, 
ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО ДА Е ЗАЕДНО 
И РАДОСТТА И ОБИЧТА 
 ДА СА НЕНАДМИНАТИ. 



На 24 декември отбелязваме Бъдни 
вечер.Това е един от  

най-важните семейни  
празници, както и денят  
преди раждането на 
Христос.Наричаме я 
още Суха Коледа, 
Малка Коледа,Крачун  
Детешка Коледа.На Бъдни 
вечер приключват и четиридесет  
дневните коледни пости,които  
започват на 15 ноември. Според 

някои 
народни вярвания Благородица е 

родила 
Христос на Бъдни вечер ,но съобщила 

за това 
на следващия ден. На трапезата на 

Бъдни  
вечер се събира цялото 

семейство.Според обичая 
тя винаги се подрежда около 

огнището.  
 





Гозбите на Бъдни вечер 

 Ястията задължително трябва да са постни и според 
повечето вярвания –нечетно число.Бройката им е -7-
колкото са дните от седмицата или 9 –колкото 
бременността на жената. Има райони в България, 
където на празничната маса се поставят 11 или 12 
ястия –колкото са месеците в годината.Те 
представляват сaрми,варено жито,чушки,мед,баница 
с тиква,ошав,вино и други.Всяко от ястията на 
трапезата има важна за българина 
символика.Обредните хлябове са три вида –
посветени на Коледа ,на селските занаяти и за 
коледарите.Те се месят придружени с ритуали и 
песни.Стопанката на дома произнася молитва, а след 
това се разчупва питата със сребърната пара 



Питка и баница с късмети за 
Коледа. 

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0&view=detailv2&&id=B7DB35E71D2AB4342EB3B35D3C6E38F24EBDA574&selectedIndex=6&ccid=JLw2mFpN&simid=608020649994945961&thid=OIP.M24bc36985a4d011604fcd72b99f5b86do0
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0+%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0+%d1%81+%d0%ba%d1%8a%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8&view=detailv2&&id=D8EEB4D46B5486BB2A780447D427E0417F031090&selectedIndex=10&ccid=9p4BlQta&simid=608006008449599814&thid=OIP.Mf69e01950b5a902e82b9f097b33cabb1o0








Елхата е сред най-разпространените 
традиции,свързани с празнуването на 
Рождество Христово.Представлява 
украсяване на вечнозелено 
иглолистно дърво –най-често от рода 
ела ,откъдето идва 
наименованието.Преди Коледа 
дървото се отсича ,внася в дома и 
украсява с разноцветни 
светлини,орнаменти и 
лакомства.Обикновено на върха на 
елхата се слага голяма коледна 
звезда, която символизира 
пътеводната звезда ,показала пътя на 
тримата мъдреци при раждането на 
Иисус Христос.Популярна украса за 
елхите са ангелчетата,топките в най-
разнообразни цветове ,захарни 
пръчки и понякога свещички. 
 


