
ЗАНАЯТИ

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България

КУКЕРИ

Tрадиции, ЗаНаЯТи
и ЕТНОГраФиЯ

www.bulgariatravel.org мултимедия

http://www.bgregio.eu


www.bulgariatravel.org

2



Традиции, ЗаНаЯТи
и ЕТНОГраФиЯ
КУКЕРИ

3

Кукерството е сред 

най-колоритните 

български обичаи. 

Произлиза от древното 

езическо минало на 

българския народ и е свързан 

със стремежа на човека да 

въздейства върху природата 

със средствата на магията и 

свръхестественото.

Това, което ги обединява, 

е тяхната обредност, 

големите маски, украсата 

от чанове и кожи и целта 

на техните ритуали – 

да прогонят злото, да 

пречистят природата и 

обществото от зли сили и да 

доведат благополучие, добра 

реколта и здраве.

В ролята на кукери 

влизат само мъже. Според 

традициите в някои краища 

на страната има изискване 

дори те да бъдат ергени. За 

водач на дружината обаче  

задължително  се избира 

женен мъж. 

Кукерите в България 

са разнообразни, дори 

имат различни имена 

в отделните региони – 

кукери, сурвакари, песяци, 

дервиши, старци и т.н. 
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Чрез страховитите 

си одежди и маски 

кукерите се стремят 

да въздействат върху 

свръхествествените сили на 

злото или да предизвикат 

благоразположението 

на добрите духове.                           

Друга характерна част 

от костюма е нанизът 

от чанове, който се слага 

на кръста и чиито звуци 

огласят цялото село. 

Обикновено кукерите са 

облечени в дебели кожуси 

или костюми, ушити от 

овчи или кози кожи. Някои 

костюми символизират 

определени персонажи – 

старец, баба, младоженци и 

др. 

Предвождани от своя водач, 

кукерите обикалят цялото 

село и изпълняват своите 

сложни танци. 

В Западна България кукерите 

изпълняват своите 

ритуали между Коледа (25 

Най-атрактивната 

част от кукерското 

облекло са маските, 

чиято изработка 

отнема много време. 
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декември) и Богоявление (6 

януари) и с тях те целят да 

отхвърлят натрупаното 

зло. В Източна България 

ритуалът се изпълнява 

между месни (8 недели преди 

Великден) и сирни (7 недели 

преди Великден) Заговезни 

и се прави за здраве, добра 

реколта и плодородие.

В България се провеждат 

много кукерски фестивали, 

но два от тях са с 

международно участие – 

„Сурва” в Перник (последния 

уикенд на януари) и 

„Старчевата” в Разлог 

(средата на януари). 
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