
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
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Лазаруването е стар 

български обичай 

по посрещането 

на пролетта. Отбелязва 

се в деня на Св. Лазар – в 

съботата 8 дни преди 

Великден.

Лазаруването символизира 

порастването на момичето 

и превръщането му от 

дете в мома. Смятало се 

е, че момиче, което вече 

е лазарувало, е готово за 

женене.

Подготовката за празника 

започва още в дните на 

Великденските пости, 

когато бъдещите лазарки 

се събират да си припомнят 

и да научат нови лазарски 

песни. По време на постите 

не се е играело хоро и 

забавленията за младите 

момичета били ограничени, 

затова тези събирания 

били посрещани с радост и 

изпълвали ежедневието им  

с трепетни очаквания.

Обичаят е свързан с 

различни ритуали. 

Изпълнява се само от 

момичета, като в някои 

райони на страната има 

изискване те да са на 

възраст над 16 г.
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В деня на празника 

лазарките обикалят 

на групи селото и 

пеят своите лазарски песни, 

облечени в красиви празнични 

носии или в невестински 

премени, взети назаем от 

наскоро омъжила се булка. 

Момичетата се гиздят и с 

разнообразни украшения – 

най-често накити от пари, 

цветя и пера.

Съществува поверие, че всеки 

дом, в който са пели лазарки, 

ще се радва на здраве и
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плодородие през следващата 

година.

Лазарките се събират 

сутринта на Лазаровден 

в къщата на момичето, 

което са избрали за своя 

водачка. Оттам с песен на 

уста една група тръгва по 

обед и обикаля къщите в 

цялото село. За всеки член 

от семейството лазарките 

подбират от репертоара 

си специална песен, която да 

съответства на неговата 

възраст и положението му в 

семейството и обществото. 

Благодарните домакини 

даряват момичетата с 

различни дребни дарове, най-

вече яйца, пари, брашно. 

В това време друга група 

лазарки обикаля нивите и 

градините и пее песни за 

плодородие и добра реколта.



www.bulgariatravel.org

6



Традиции, ЗаНаЯТи
и ЕТНОГраФиЯ
ЛАЗАРУВАНЕ

7



www.bulgariatravel.org

8

Кулминацията на 

празника била т.нар. 

лазарско хоро. Всички 

момичета, участвали в 

ритуалите през деня, се 

събират и танцуват пред 

погледа на омъжените жени  

и ергените в селото. 

На това хоро мъжете 

избирали своите бъдещи 

невести, а омъжените  

жени – своите снахи.

По своята същност 

лазаруването е празник на 

пролетта, плодородието и 

любовта. Това е един от най-

светлите и дългоочаквани 

празници в България.

В много села и до ден днешен 

се спазват традициите 

и в деня на Лазаровден, по 

всички правила на ритуала, 

местните момичета пеят  

за любов, слънце и цветя.

В АЕК “Етъра” и 

архитектурния резерват 

Боженци се правят 

ежегодно великолепни 

възстановки на обичая – с 

много песни, танци и други 

атрактивни ритуали.
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