
          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 
село Васил Левски 4363
Област Пловдив
Недялка ЦВЯТКОВА – секретар
Моб. Тел.: 0885/85 73 35
Email: 
nikola.vapcarov@abv.bg
vl_kukeri@abv.bg 
Уеб сайт:
www.chitalishtevapcarov.dir.bg 
www.vl-kukeri.hit.bg 
www.lu-club-kukeri-vasillevski.dir.bg

ИНФОРМАЦИЯТА 
ИЗГОТВИ

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

най-характерно

• Село Васил Левски е едно от 
селищата с много сходни 
кукерски костюми на изток 
от Карлово. Разпространено е 
схващането, че левченските 
кукерски костюми са 
оригинала, от когото са 
взаимствали или са се 
повлияли останалите.

• Левченските старчевски маски 
се отличават от подобните 
маски на съседните села по 
семплост и двуцветност на 
украсата си - кръговете и 
триъгълниците са в червено 
и черно.

• Старците носят кърпи в 
ръцете си, които развяват по 
време на игра.

• Левченските старци не слагат 
колани за звънците през 
раменете, за разлика от 
други. Те препасват коланите 
само през кръста и ги 
подпълват с пояс или 
подгънати навътре поли на 
сукмана.

• Освен кукерите, има и други 
маскирани - "плашилки", 
които са по-разнообразни и се 
маскират според хрумванията си, 
индивидуално или по групи

• В ново време постоянни 
присъстващи персонажи при 
кукерските игри са група 
дяволи, облечени в черно. 

• Кукерите от село Васил Левски 
са съхранили автентичния си 
танц, - игра в ритъм, но 
хаотично. Нямат някакви 
определени фигури или строй.

• Старците завършват танца си с 
автентично старчевско хоро, 
характерно само за селото.  При 
него кукерите се хващат през 
раменете и се придвижват с 
енергични странични подскоци 
надясно.

СЕЛО ВАСИЛ ЛЕВСКИ
   
Селото има около 1600 жители, 
сред тях и семейства-преселници от 
Англия. Разположено е на около 
9,5 км на изток от Карлово, в 
сърцето на Национален парк 
Централен Балкан и по поречието на 
река Неволя - ляв приток на река 
Стряма. През селото минава пътят от 
София през Карлово за Бургас.

В миналото името на селото е било 
Митиризово. 

През 1993 година в околностите му 
е открит древен тракийски град, 
датиращ от началото на V в. пр. Хр. 
и смятан за един от най-старите 
известни досега градове на 
тракийското племе одриси. Открита 
е резиденция на тракийски цар с 
голям брой древногръцки монети, 
сребърни, бронзови и глинени 
съдове и статуетки.
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