
          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

Народно читалище 
квартал Сушица,
град Карлово 4300
Област Пловдив
Гинка ТОДОРОВА – секретар
Моб. Тел.: 0887/726 537
Email: sushica@abv.bg 
Уеб сайт: 
www.lu-club-kukeri-sushitsa.dir.bg 

ИНФОРМАЦИЯТА 
ИЗГОТВИ

ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ
Моб. тел.: 0899 810 649
Email: kukeri.foundation@gmail.com  
www.kukerifoundation.wordpress.com 
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„СТАРЦИТЕ“НА 
СУШИЦА: 

най-характерно

• Кукерите на Сушица са два 
вида: белогаши (белогащи) и 
баджаци.

• Белогашите са обути с бели 
панталони, кюляфът им пада 
свободно назад и има 
разноцветни пискюли на 
върха.

• Баджаците са обути с кози 
кожи. Кюляфът им е 
островърх, изправен нагоре, и 
завършва с черен пискюл.

• Белогашите са със звънци, а 
баджаците - с хлопки, които 
имат различна звучност и се 
раздрънкват в различен такт, 
но така, че да се получи 
мелодия.

• Баджаците раздрънкват 
предните хлопки с ръце. 

• Белогашите и баджаците имат 
и други разлики в костюма и 
движенията.

• В Сушица в нощта на събота 
срещу Неделя Сиропусна се 
обличат като плашилки - не с 
дрехите на белогаши и 
баджаци, а кой с каквото си 
науми.

• Празникът Старчовден в квартал 
Сушица винаги привлича много 
гости от Карлово и от страната.

• Старчовден е най-тачения 
празник в квартала.

• През последните десетилетия 
кукерската група неизменно се 
представя заедно с 
Боримечката, Райна Княгиня 
и поп, които гърмят с 
черешово топче. 

Само при участия в чужбина не 
гърмят с топчето, защото там не 
им позволяват това.

КВАРТАЛ СУШИЦА
   
Квартал Сушица на Карлово има 
общо около 1200 жители. 

Намира се в полите на Балкана и 
на места впечатлява внушителният 
вид на надвисналата планина.

В миналото Сушица се е наричал 
Арапово, на името на Арап бей.

Хората там се гордеят с излъчения 
през Балканската война доброволец 
в Македоно-одринското опълчение.

В местността Пантелеймон Васил 
Левски е обучавал младежите на 
военно дело.
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