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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

http://www.bgregio.eu
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Част от самобитния 

чар на българската 

култура са красивите 

килими и черги, които красяли в 

миналото българските домове. 

Характерните весели и ярки 

цветове и шарки впечатляват 

и създават неповторима 

атмосфера и уют.

Съществуват две техники 

за орнаментиране на 

декоративната тъкан - гладка 

и вързана. Най-старото 

сведение за текстилна 

килимена орнаментика в 

България датира от края на ХІ в. 

По българските земи 

килимарството достига 

своя разцвет през епохата на 

Възраждането (ХVІІІ – XIX в.). 

Сред прочутите килимарски 

центрове по онова време 

са Габрово, Котел, Сливен, 

Чипровци, Самоков, Панагюрище 

и др. Двата основни центъра 

обаче са градовете Котел и 

Чипровци. На тях са наречени и 

техниките за производство на 

килими - котленска и чипровска.

Технологията за създаване 

на тъкани е позната по 

нашите земи още от 

древността - от VІ - V в. 

пр.Хр., а според учените 

тъкането на килими 

започва през І в. пр.Хр. 
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Българските килими са 

двулицеви и се тъкат 

на вертикален стан. 

Разпространени са два начина 

за образуване на фигури - при 

котленската техника е 

характерно образуването на 

ажури (бродерия) по контура на 

фигурата, а при чипровската 

техника ажури липсват.
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Най-старите котленски 

килими са изработвани от 

козина и са известни под 

наименованието “чолове”. 

По-късно за основа започнала 

да се използва вълната, а от 

средата на ХІХ в. – и памукът. 

Декорацията на котленските 

килими е предимно 

геометрична, по-късно с 

развитието на техниката 

започват да се появяват 

стилизирани цветя, животни 

и човешки фигури. В много от 

килимите се срещат втъкани 

името на собственика, 

годината на изработка и 

името на тъкачката.
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Сред най-предпочитаните 

цветове са индиговосин, 

светлосин, аленочервен, 

виненочервен, черен и 

масленозелен, но винаги 

преобладава само един 

от тях. Характерно за 

самото оцветяване е, 

че то се постигало с 

естествени багрила, взети 

от природата, например 

зеленият цвят се получава 

от листата на ореха.  

В Котел килимът не бил 

обикновена постелъчна 

тъкан. В най-богатите 

домове с него са застилали 

само стаята, отредена за 

семейни тържества или  

за гости.
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Най-типично за котленския 

килим са силно стилизирани 

звезди с ченгелчета - 

къдравите звезди. 

В килима се втъкавали и 

изображения на вещи от  

бита - бъклици, овчарски  

геги.
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Повече за котленската 

техника за производство 

на килими може да бъде 

научено от експозицията 

в Галатанското училище в 

„Старокотленски килими 

и тъкани”. Галатанското 

училище е строено през  

1869 г. Експозицията 

проследява цялостното 

развитие на тъкането на 

котленските килими –  

от килимената черга през 

класическия котленски 

килим до съвременните 

образци на тъкани пана. 

Изложени са килими от  

ХVІІI – ХІХ век, а на втория 

етаж на сградата са 

показани уникални по рода 

си тъкани с религиозна и 

историческа тематика.
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Чипровските килими се 

изработват от чиста 

вълна и памук. За тези 

килими са характерни 

малките геометрични 

мотиви на основата на 

триъгълната форма. 

Килимите се изработват 

с гладка килимена тъкан 

с две лица, имат бордюр 

(един или повече) и основно 

поле. И при чипровските 

килими се използват изцяло 

естествени багрила за 

оцветяването им. Най-

характерните цветове 

за тях са индиговосиньо, 

кафяво, охра и зелено.
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Повече за развитието на 

килимарството и като цяло 

на текстилната индустрия 

можете да научите в 

Сливен. Именно там през 

1836 г. е създадена първата 

фабрика по българските 

земи, която била текстилна. 

Неин основател е 

предприемчивият българин 

Добри Желязков, който 

изучава машинното 

текстилно производство 

в Украйна, после се връща в 

България и с позволението 

на османските власти 

изгражда първата фабрика  

в България.
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Днес в Сливен се намира и 

единственият по рода си Музей 

на текстила, който разказва за 

историята на текстилното 

производство от древността 

до наши дни. В музея могат 

да се видят много интересни 

експонати, сред които 

вертикален и хоризонтален 

стан, средства за предене, 

механични машини за тъкане. 

Един от най-ценните експонати 

е жакардовият стан, който 

е част от революционните 

процеси в технологията за 

производство на тъкани.
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Специално място е отделено на 

делото на Добри Желязков.  

Традицията на килимарското 

производство е жива и днес в 

България. Майстори в двата 

български града – Котел и 

Чипровци, продължават да 

правят котленски и чипровски 

килими по традиционна 

технология.
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