
          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 – 1928 г." -
село Столетово 4338
Област Пловдив
Мирослав КОЛЕВ – секретар
Тел.:  0894 04 37 49
www.lu-club-kukeri-stoletovo.dir.bg 

ИНФОРМАЦИЯТА 
ИЗГОТВИ

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

най-характерно

• Кукерската група на село 
Столетово е създадена през 
2003 г. от столетовец, който 
има родови корени и в с. 
Климент. 

• Преди въвеждането на 
кукерите в Столетово е 
съществувала само 
традицията на джамалите - 
други маскирани. 

• Кукери и джамали в наши 
дни са двата типа 
маскирани за Сирни 
заговезни, като джамалите са 
обикновено деца. 

• И днес в селото на Сирни 
заговезни се поддържа 
традицията на конкурса за 
маски с жури и стимулиращи 
награди за всички участници.

• Костюмите на столетовските 
кукери са създадени по 
модела на тези от с. 
Климент и много приличат на 
тях. Това понякога изисква от 
столетовци да проявяват 
истински дипломатически 
умения.

• Столетовските кукери правят 
експерименти с вида на 
костюма за промени, така че 
да се различават от климентци 
– всяка година може да се 
види нещо  различно в техния 
костюм и особено маски.

• Маската с цветята, която се 
слага отгоре на главата, е 
заимствана от тази на село 
Климент. За разлика от 
климентската маска обаче, 
столетовската отзад е с бели 
карета (не с разноцветни 
панделки), а отпред - с черна 
кожа с изразяни очи, уста, 
обшити с мъниста, и с лъскави 
вежди. 

• Столетовските кукери 
раздрънкват с ръце хлопките 
или тучовете си.

СЕЛО СТОЛЕТОВО
   
Село Столетово е разположено на 
18 км западно от град Карлово, 
близо до река Стряма. Населението 
му наброява около 800 души.

Някога селото е било чисто турско, 
ако  се  съди  до  съществувалите  до 
1928 г. големи турски гробища. С

В  Столетово  има  много  млади 
хора. Не  емигрират,  а  търсят 
препитание в Карлово и Сопот  и в 
другите по-близки общини. Доста от 
тях работят като охрана към СОТ в 
Челопеч,  други  - в  бригадата  на 
военните в Карлово.

Има минерална баня - закрита, със 
съблекалня и басейн  -,  която обаче 
е  много  стара  и  се  нуждае  от 
ремонт. Водата е мека и е лековита 
за  нервната  система,  както  и  за 
екземи, псориазис...

В селото няма заведения. Има хубав 
площад с поддържани рози и улично 
осветление и хората излизат вечер 
там.
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