
          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

Читалище „Христо Ботев“ -
град Калофер 4370
Област Пловдив
Светла ЙОВЕВА - секретар
Тел.:  0885 16 48 14
www.lu-club-kukeri-kalofer.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


КАЛОФЕРСКИТЕ 
КУКЕРИ: 

най-характерно

• Град Калофер е едно от 
селищата с много сходни 
кукерски костюми на изток 
от Карлово. Калоферският 
старчевски костюм e заимстван 
почти изцяло от този на село 
Васил Левски. 

• В Калофер кукерският 
обичай води началото си от 
60-те години на миналия век, 
без преди това да е имало 
такава традиция. 

• Кукерското хоро  e с 
характерна стъпка - 
подскок в синхрон. 
Тя е е нещо средно между 
левченската и тази на Сушица, 
и е създадена при въвеждане 
на обичая в града, с помощта 
на тогавашния ръководител на 
гайдарския състав. 

• Преди празника кукерската 
група обикаля с хлопките по 
улиците всяка вечер на 
седмицата преди Сирни 
заговезни. 

• Конкурсът за маски, който 
правят на площада на града  
предиобеда на Сирната 
неделя, е само за децата от 
детската градина. 

• Кукерската група винаги е 
придружавана от два чупиша 
(пръча) - маскирани с кози 
кожи, с козината навън.

ГРАД КАЛОФЕР
   
Град Калофер има забележителна 
природа.  Землището му включва 
част от територията на Национален 
парк Централен Балкан, 
включително връх Ботев - най-
високия в Стара планина, 
прекрасния водопад Райско 
пръскало - също най-високия в 
България, и един от най-големите 
резервати в България "Джендема". 
Край Калофер преминава пътят от 
София през Карлово за Бургас.

През Възраждането градът е бил 
богат и процъфтяващ и са го 
наричали „Алтън Калофер“. Тук е 
роден Христо Ботев.

Днес градът наброява около 3600 
жители. Много от тях се изхранват 
с отглеждане на маслодайна роза, а 
се залага също и на екологичния 
туризъм. От няколко години правят 
Празник на калоферската дантела. 

Калофер също е известен в 
България с калоферските кози с 
дълго руно. От кожата им се правят 
кукерски костюми в много краища 
на България.
                                                 2011


