
          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

Кметство
село Домлян 4357
Област Пловдив
Ангелина ИВАНОВА – 
председател на читалището
Тел.: 031396/221
www.lu-club-kukeri-domlian.dir.bg 

ИНФОРМАЦИЯТА 
ИЗГОТВИ

ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ
Моб. тел.: 0899 810 649
Email: kukeri.foundation@gmail.com  
www.kukerifoundation.wordpress.com 

http://www.lu-club-kukeri-karavelovo.dir.bg/
http://www.kukerifoundation.wordpress.com/
mailto:kukeri.foundation@gmail.com


ДОМЛЯНСКИ СТАРЦИ 
(КУКЕРИ): 

най-характерно

• Домлян е едно от селищата с 
много приличащи си 
кукерски костюми на изток 
от Карлово. 

• Старчовден винаги е 
съществувал и е най-големия 
празник в селото.

• На Старчовден в Домлян 
посрещат много гости. 

• От 2008 г., когато кукерите 
стават самодейна група към 
пререгистрираното 
читалище, кукерската група е 
възродена. 

• Освен старци (кукери), има и 
бабури - други маскирани 
(не кукери) с различни 
костюми, включващи всичко от 
старите сандъци, което не се 
облича никога освен на 
Старчовден. 

• Домлянската кукерска 
качулка има огледало в 
средата, над главата, 
обградено с шевици. 

• Старците носят хубави женски 
гривниот старо време.

• Всеки кукер има специално 
изработена гега, изкривена 
на две страни с нещо като 
рогца. 

• Присъща за домлянската група 
е фигурата слънце, при 
която няколко кукери се 
нареждат в кръг и събират 
гегите си. 

• Гегата изпълнява и 
специфична функция за 
задяване на момите някога, 
а днес - и на омъжени жени, 
които са симпатични на 
кукерите. Щом кукер закачи 
крака на някоя жена с гегата и 
започне да скача и да дрънка 
пред нея, и тя, ще не ще, също 
подскача и играе. 

СЕЛО ДОМЛЯН
   
Село Домлян e разположено на 19 
км източно от Карлово и наброява 
към 450 жители. 

Домлянските деца учат в Пловдив и 
Карлово. Те са много добри, сред 
тях няма пияници.  Момчетата 
събират парите от коледуването за 
музика на Старчовден.

Към  пенсионерският  клуб  има 
самодейна певческа група. 

Основното  препитание  в Домлян е 
в  мандрата  и  новия  дърводелски 
цех. Млечните  продукти  с  марка 
"Домлян" вече са известни и ценени 
и извън България. 

Природата около селото е много 
красива, с хубав язовир и балкан 
наблизо.  Търсенето на къщи е 
много по-голямо от предлагането.
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