
          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

Кукерска група 
село Каравелово 4350
Област Пловдив
Петър ДАМЯНОВ – водач на групата
Моб. тел.: 0886/54 49 03
www.lu-club-kukeri-karavelovo.dir.bg 

ИНФОРМАЦИЯТА 
ИЗГОТВИ

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

най-характерно

• Кукерският обичай в село 
Каравелово в днешния си вид 
е възстановен през 1963 г.

• Новата кукерска група на 
"Белодрешковците" не се е 
придържала към традицията на 
някогашните 
каравеловски "джамали" в 
облеклото и движенията. 
Всъщност, джамалите са били 
по-скоро маскирани от втория 
тип, т.е. не кукери.

• Каравеловските кукери са 
облечени изцяло в бели 
дрехи, ушити от хасе. 

• Маската е направена върху 
фуражка или каска, подобно 
на маските от село Климент, и 
е украсена според 
въображението и умението 
на майстора: с изкуствени 
цветя и разноцветни кърпи, 
стари забрадки, разноцветни 
панделки, рога, препарирани 
птици, череп с човка от 
патица, зъби от глиган... 

• Един кукер носи или само 
хлопки, или само чанове, за 
да не се нарушава хармонията. 

• Звънците на каравеловските 
кукери винаги са нечетен 
брой, защото „нечетното е 
на хубаво“. 

• Водачът на кукерите носи 
парадна сабя на самия 
Старчовден, с което 
символизират тържествен 
парад след победата си над 
злото. 

• Кукерската група 
организационно е напълно 
независима от читалището 
и от кметството.  

Обикновено кукерите взимат 
решенията заедно.

СЕЛО КАРАВЕЛОВО
   
Село 
Каравелово e разположено на 15 
км западно от Карлово, в северните 
скатове на Средна гора. Жителите 
му са 1630.

Кукерската група, наричана още 
"Белодрешковци", е създадена в 
края на 60-те години на миналия 
век, когато са се събрали двете села 
Гюлери и Кюслери.  И сега ги 
наричат с отделни имена - Квартала 
и Каравелово. Разделя ги само 
реката  и някога са се били за ниви 
и имоти.

В село Каравелово дълго време 
читалището не функционирало 
поради партийни дрязги, макар че 
има читалищна сграда. От 2009 г. 
читалището е възстановено.
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