


  Древните българи са ползвали своя календарна система, която се е 
състояла от два основни елемента – годишен календар и група от 12 
поредни години, които били обединени в един 12-годишен цикъл. 
Дванайсетгодишният календарен цикъл се основава на 12-годишния 
орбитален период на Юпитер (гигантска газова планета от Слънчевата 
система, която прави една орбитална обиколка около Слънцето за близо 
12 земни години). По вид българският календар е слънчев. 



 С помощта на календара 
нашите предци 
изключително 
прецизно и точно 
успяват да разрешат 
сложната задача 
свързана с отброяване 
на дните от годината и 
кръговрата на времето. 
Неговият 12-годишен 
цикъл се превръща в 
модел въз основа, на 
който по-късно 
китайците разработват 
своя календар. 



 Основният източник, от 
който се черпи информация 
за календара е препис на 
„Именник на българските 
ханове“ открит в Русия. В 
този кратък текст има 12 
двойки думи, за които се 
смята, че представляват 
календарни понятия. За 
свързването им с реални 
дати се използват 
документите на 
византийските историци, 
отнасящи се до описаните в 
„Именника“ събития. 

 



 Прабългарският 
календар е слънчев. 
Всяка година в 
дванадесетгодишния 
цикъл носи името на 
животно, на което 
отговаря дадено 
зодиакално съзвездие 
– небесният 
предводител на 
годината 



 За нашите предци годината 
започва от най-късия зимен ден 
– 21 декември. Този ден не 
участва в никой месец. Не е 
включен и в никоя седмица. 
Той е самостоятелна 
календарна единица – нулев 
ден, Ени-Алем. Сега се нарича 
Енин ден или Eднажден. Към 
всяка четвърта година се отчита 
по едно допълнително 
денонощие, наречено Ден на 
Слънцето поради, което ние я 
определяме като високосна 
година. 

 



 Останалите 364 дни от обикновената 
(невисокосна) година се разпределят 
в четири еднакви тримесечия 
(сезона) по 91 дни. Всеки последен 
месец на тримесечието има 31 
денонощия, а останалите два месеца 
– по 30 денонощия. Това позволява 
годината, както и всеки сезон, да 
започват винаги в неделя – първия 
ден от прабългарската седмица, и да 
завършват в събота. 

 По този начин тримесечието се дели 
точно на 13 седмици, а годината – на 
52. Учените от ЮНЕСКО наричат 
това делене „златното българско 
календарно число“. 

 



Календарната година 
има 4 симетрични 
астрономически 
точки: зимно 
слънцестоене, 
пролетно 
равноденствие, лятно 
слънцестоене и 
есенно равноденствие 



 Устройството на българския 
календар не е сложно, а по 
преценка на специалистите е 
уникално заради начина на 
разпределянето на дните, 
седмиците и месеците в годината. 
364 е наречено “златно календарно 
число”, тъй като е кратно на 2, 4, 7, 
13 и 91 (2 са полугодията, 4 са 
сезоните, 7 са дните в седмицата, 
13 са седмиците в един сезон, 91 са 
дните в един сезон). Всеки сезон 
започва винаги в неделя и свършва 
винаги в събота. Всяка година една 
и съща дата съответства на един и 
същи ден от седмицата. 

 



 Всяка група от 12 

години е обединена в 

един цикъл. В 12-

годишния цикъл 

годините носят 

названията на 

зодиакални съзвездия 

с имена на животни: 

 



 Всеки от 12-

годишните цикли, 

влизащи в един 60-

годишен цикъл, е под 

знака на една от петте 

стихии – вода, огън, 

земя, дърво, метал. 

 



 Заради своята точност древният 
български календар е ползван и 
от други народи. В Китай 60 
годишният циклов календар е 
въведен от император Хуан Ти, 
известен като „Жълтия 
император”. Заради своята 
точност древният български 
календар е ползван и от други 
народи. В Китай 60 годишният 
циклов календар е въведен от 
император Хуан Ти, известен 
като „Жълтия император”.  

 



 При съставянето на древния 
български календар и при 
неговото усъвършенстване 
са ползвани точни 
астрономически и 
математически познания. 
Българският календар е 
резултат от задълбочени 
познания за движението на 
небесните тела и техните 
взаимни позиции, а също и 
от системни наблюдения на 
климатичните промени. 

 



През 1976 г. ЮНЕСКО (Организация на Обединените нации за образование, 

наука и култура) обявява древния български календар за най-точния в света. 

През 80-те години на миналия век специално създадена комисия към ЮНЕСКО 

е разработила проект за единен световен календар. За основа на новия календар 

учените са използвали древния български каленар, изтъквайки неговите 

качества. По политически, но най-вече по икономически причини, проектът за 

единен световен календар не е осъществен. 



 Българският календар се 
отличава със своята 
точност и практичност. 
Само в този календар 
всяка дата се пада винаги 
в един и същ ден от 
седмицата, а добавянето 
на още един нулев ден на 
всеки 60 години 
компенсира разликата 
между календарната и 
астрономическата година. 

 



Благодаря за вниманието! 


