
          СТАРЧОВДЕН
В повечето селища в община 
Карлово кукерите по традиция се 
наричат старци, а обичаят - 
Старчовден. Не се помни откога 
датира той, но има спомени за 
съществуването му от турско време. 
Иначе първите писмени данни за 
обичая в България са от 6-ти век, 
а се смята, че началото му е 
хилядолетия назад.

Кукерите играят за прогонване на 
злите сили, за здраве и плодородие 
на хора, добитък и реколта. Днес 
ритуалният и магически смисъл е 
отпаднал,но обичаят се радва на 
популярност и нови почитатели.

На много места раздрънкват  в 
понеделник, сряда и петък на 
седмицата преди Сирни заговезни 
(7 седмици преди Великден).

Навсякъде кулминацията е 
на Сирни заговезни.

В района има два типа маскирани: 
типичните кукери и други 
маскирани, които са по-
неорганизирани и разнообразни и с 
различни наименования : плашилки, 
бабури, маймунки, джамали, арепки 
и пр. 

В повечето случаи вторият тип 
маскирани са по-негативни образи, 
представяни в сатирична светлина.

ЗА КОНТАКТИ

Народно читалище  -
град Баня 4360
Област Пловдив
Мария ГЕНЧЕВА - секретар
Тел.:  03132/23 55
Моб. тел.: 0888/848 856
Еmail: metodii.banya@chitalishte.bg 
Уеб сайт:  http://chbania.hit.bg

ИНФОРМАЦИЯТА 
ИЗГОТВИ

ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ
Моб. тел.: 0899 810 649
Email: kukeri.foundation@gmail.com  
www.kukerifoundation.wordpress.com 
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КУКЕРИТЕ НА БАНЯ: 
най-характерно

• Баня е едно от селищата с 
много сходни кукерски 
костюми на изток от Карлово. 

• В града кукерският обичай 
е възстановен през 2009 г., 
след около 20-годишно 
прекъсване, благодарение на 
ентусиазма и енергията на 
младите хора и с участие 
на читалището. 

• Старците носят 3 вида звънци: 
2 хлопки отпред, по един 
двоен или троен звънец 
отстрани и един голям 
звънец  (туч) отзад, който е 
най-гръмогласен и тежи 5-8 кг. 

• На врата завързват две 
кърпи една върху друга - бяла 
и червена. 

• Баненските старци (кукери) 
слагат на ръцете си плетени 
ръкавици без пръсти, а на 
едната ръка - ремъчка. 

• В дясната ръка всеки старец 
държи топуз - еднометрова 
инкрустирана дървена тояга, 
която в долния край завършва 
с дървена топка, а в горния е 
с наниз от пискюли.  

• Някои старци носят в лявата 
си ръка кукла-мома в 
народна носия. 

• Баненската кукерска стъпка 
е много специфична и 
трудна.

• Заедно с кукерите, 
продължава традицията на 
провеждане на конкурс за най-
добра маска и кукер, в който 
участват главно деца, но също 
и възрастни.

ГРАД БАНЯ
   
Целогодишният климатичен и бански 
курорт Баня, Пловдивско, известен  
повече  като  Карловски  минерални 
бани, е разположен на 12 км южно 
от  гр.  Карлово  и  на  15  км 
североизточно  от  гр.  Хисар. 
Населението му е към 3600 души. 

Известен е и като Карловски 
минерални бани. 

Градът е възникнал благодарение 
наличието на минералната вода и 
производството на вина и розово, 
ментово и лавандулово масло. 

Някога село, Баня е облявено за 
национален курорт през 1921 г., 
а за град - през 2002 година. 
                                                 2011


