
          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 Соколица, 4367
Област Пловдив
Ани Керева – председател 
на читалището
Ненко НЕНКОВ – кмет
Тел.:  03138/21 84
www.lu-club-kukeri-sokolitsa.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


КУКЕРИТЕ 
НА СОКОЛИЦА: 
най-характерно

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

• Качулката на маската е бяла, 
с цветни лъскави ширити в 
червено и синьо. 

• Баджаците (крачолите) са 
еднакви за цялата група и са 
ушити от булана вместо от 
традиционните кози кожи. 

• Кукерската група винаги е 
придружавана от група за 
автентичен фолклор, 
представяща някакъв 
обичай - например 
заораване/засяване, меденик. 

• Обичаят получил нов живот 
през последните две 
години, след като се 
включила нова по-голяма 
група от ентусиазирани 
девойки и младежи от селото.

• В Соколица традицията никога 
не е прекъсвала, но допреди 
година само 5-6 кукери са 
излизали в селото на 
празника. Тогава три-четири 
девойки-приятелки, на които 
им било интересно, като 
гледали кукерите на 
празниците и от деца мечтаели 
да бъдат кукери, отишли да 
питат  водача дали може да се 
включат.

Казали им, че ще трябва да 
намерят още хора (не само 
момичета), за да стане групата 
по-голяма. 

Имало много желаещи. 
Присъединили се и момчета 
горе-долу на тяхната възраст. 
Сега са 25 души.

Най-трудно било да си намерят 
облекло и особено звънци...

СЕЛО СОКОЛИЦА
   
Село  Соколица  има  около  870 
жители.  Разположено  е само на 8 
км югоизточно от Карлово. 

До 1934 г името на селото е 
Доганджии (соколари), тъй като във 
времето на османското владичество 
е било соколарско село, т.е. село 
със специален статут, отглеждало 
соколи за султанския двор в 
Цариград. Такова то било до 1839 г. 

До Освобождението селото е било 
смесено полутурско-полубългарско, 
но до днес са останали само 
българите.
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