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1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА  

 

 

 

Община Средец попада в северозападните склонове на Странджа планина, около които е 

разположена обширна равнина, покрай западните брегове на бургаския залив, заобиколена 

от ниски хълмове. Уникални са природните дадености на Странджа със специфичните 

климатични характеристики и флористично богатство. Затова видовото разнообразие е 

голямо и интересно. 

Природата е дарила Община Средец с вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални 

образувания, пещери, които трябва да ценим и пазим. Хилядолетната човешка 

цивилизация е оставила тук стотици културни паметници – долмени, тракийски 

светилища, могили и др. 

Територията обхваната от „МИГ Средец“ включва землищата на всички 33 населени 

места в общината с обща площ от 1149 км2. Община Средец граничи с общините: Созопол 

и Малко Търново от изток, Болярово и Стралджа от запад, Карнобат и Камено от север. На 

юг границата съвпада с държавната граница на Република България с Република Турция.  
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                Фигура 1 – територия на МИГ Средец 

 

Районът , в който попада територията на МИГ Средец, разположен в полите на Странджа 

планина и по долините на реките бил населяван от различни цивилизации още от най-

древни времена. Някои от находките, разкрити при археологически проучвания, могат да 

бъдат отнесени до трето хилядолетие преди Рождество Христово. Има богато 

разнообразие от паметници на траки, римляни, готи, византийци и дори келти.   

Странджанският район, в който попада МИГ Средец има богато историческо минало. Тук 

протичат бурни събития, свързани с борбите на българите за национална свобода. 

Местното население още помни предания и песни за легендарния Индже войвода, пази 
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спомена за Илинденско-Преображенското въстание от 1903г. и за неволите на българските 

бежанци от Одринска Тракия в периода след Балканската и Междусъюзническата война.  

гр. Средец  

За първи път селището е споменато в пътепис през 1595 г. под името Карабунар, което на 

турски означава „черен кладенец“. На 2 км. югозападно от центъра на днешния град 

Средец се намира крепостта Калето, датирана от V и началото на VI век. Разцветът на 

крепостта е IX - X век, под името Потамукастел (речна крепост). Разрушена е през XI век 

и реконструирана отново през XIIвек. По време на турското робство населението 

постепенно напуска крепостта и се заселва на изток, на мястото на съвременния град 

Средец, където се създава селището Кара бунар/превод от турски - „черен кладенец”/. За 

първи път селището е споменато в пътепис през1595 година. През 1651 година Евлия 

Челеби в своите пътеписи говори, че в Кара бунар има керван-сарай (хан) с харем, място 

за камили и място за 3000 броя добитък. През 1762 година в село Кара бунар имало 600 

къщи и е било сред най-големите села в района. Поради чумна епидемия 1795-1796 г. 

селото запада и остават само 150 къщи. През 1801 година цялото селище бива опожарено 

и разграбено. След Руско-турската война от 1828-1829 г. съгласно подписания Одрински 

мирен договор над 70 карабунарски семейства се изселват в Бесарабия. През 1858 година 

със султански ферман е построена църквата „Всех Святих” на мястото на стар църковен 

храм. През 1868 година Васил Левски преминава през Карабунар. След продължителни 

сражения, на 16 февруари 1878 година 93-ти Иркутски полк освобождава селището. След 

Освобождението Кара бунар става околийски център. На 14август 1934г. града е 

преименуван Средец. От 1 юни 1950 г. до 23 януари 1993 г. се е наричал Грудово. 

Селището има статут на град от 6 февруари 1960 г.  

с. Белеврен  

Село Белеврен е с древна история. За това свидетелстват следите, оставени от траките, 

обитавали тези места – долмените. 
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Съвременното име на селото е със смесен произход – според някои "бел" е славянската 

дума "бял" /бел и думата "еврен", която на турски означава змей. 

В близост до Белеврен е имало римско селище в древността. Селото е било с изцяло 

турско население до Илинденско-Преображенското въстание 1903, след което то е било 

подменено от изцяло българско, когато е заселено с български бежанци от Тракия. Според 

една легенда, когато монаси пренасяли мощите на Света Петка през горите в Странджа, 

там, където присядали да починат, от мощите изтичал елей. А където капнел, от недрата 

на земята бликвала лечебна вода. И понеже Божиите служители били изтощени от дългия 

път, се налагало често да поспират. Заради това най-мистичната ни планина е осеяна с 

десетки параклисчета, вдигнати върху лековити аязма. Едно от тях се казва "Света 

Троица" и се намира край село Белеврен, само на 3 километра от границата ни с Турция. 

От незапомнени времена местните хора пиели от извора за здраве и дълголетие. Аязмото 

се прочуло, че водите му лекуват различни заболявания – най-вече очни и рани, и при него 

често се отбивали хора и от съседните села. Има го и сега, макар че край него вече почти 

не стъпва човешки крак. Някога многолюдно, днес село Белеврен наброява едва 

двадесетина жители, все възрастни хора. 

с. Белила  

Село Белила е създадено през 1863 г. Няма издирени исторически справки за населеното 

място. Историята и културата се пазят от малкото останали местни. През 2013 г. е 

построен паметник на „Майка Белила“, за отбелязването на 150 годишнината на селото.  

с. Бистрец  

Селото е основано преди повече от 300 години от Тепалковския род, преселили се от град 

Елена, Великотърновска област. Югоизточно от селото в посока пътя за Вълчаново 

отдясно на пътя има кале със запазени основи на сграда. Има много забележителни 

местности като Калето, Смаила, Лъката, Надара. Близо до селото минава Средецка река, в 

която има много и разнообразна риба. В последната неделя на месец август в селото се 
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провежда събор по случай църковния празник „Успение на Пресвета Богородица“ (стар 

стил). На името на света Дева Мария е наречена и църквата. 

 

с. Богданово  

В близост има останки от тракийско селищно образувание. Селото е основано в началото 

на XIX век от български преселници от Варовник /тогава Турско Алагюн/. До 1934 г. носи 

името Българско Алагюн. През 1998 г. е разкрита тракийска погребална могила, която 

вече е била разкопавана от иманяри. Вероятно причината са местните легенди, че някъде в 

селото има чешма, под която е заровено голямо златно съкровище.  

с. Варовник  

Селото преди се е казвало Турско Алагюн. След 1878 год. до 1913 год. от тук е минавала 

границата между България и Османската империя. Село Варовник се намира в планински 

район. Разположено е в западното подножие на връх Близнаци (Икисчии). Между 

Факийска река и селото се намира защитената местност „Белияткамък“ (4 508 дка). Има 

места за излети и наблюдения на околната природа с поглед към Странджа и Стара 

планина. За природна забележителност от 1960 година се счита вековният орех. Имало е 

училище, в което през 19 век са идвали да учат от съседното село Богданово, а през 1893-

94 г. учител е бил писателят Антон Страшимиров.  

 с. Вълчаново  

Старото име на селото е Тагарево. Съществуват данни, че османският управител на селото 

-Тагар бей , чиято майка била българка, се отнасял много добре с българите и поради това 

в миналото е носело неговото име. Днес селото се именува на Вълчан войвода, който 

действал с дружината си в цяла Странджа планина . Църквата е построена през 1848 г., 

като няколко пъти е претърпявала пожари и отново е възстановявана. От тракийски 

могили, некрополи и керамика може да се съди, че в землището на днешното с. Вълчаново 

още преди Хр. е съществувало тракийско селище. По-късно, след Хр., в същата местност 

възниква славянобългарско селище, което просъществувало до края на ХVI в. След 1600 г. 
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турците започнали да вземат от тук деца за еничарски корпуси и за Султанските хареми. 

Поради това, а вероятно и от чумна епидемия, селото се разпръснало из горите. В 

обезлюдените къщи, ливади и ниви дошли турски заселници с овчи стада. Най-богат бил 

Тагар бей, който изградил кошари и кашли в местността Съището, създал чифлик, а с него 

и работни места. Около чифлика в м. Юрта се завърнали 20-30 български семейства и 

създали второ селище. Минаващия в близост до селото път от Карнобат и Айтос, през Бей 

махле (с. Светлина),Карабунар (гр. Средец), Факия и Бунар Хисар за Цариград, бил най 

ползваният от чуждестранни търговци, военни и пътешественици.  

с. Голямо Буково  

В най-трудните мигове от нашата история, това, което е спасявало българския народ, е 

било вярата. Именно затова из цяла България, на най-различни и понякога много 

отдалечени места могат да се открият голям брой манастири, църкви и параклиси.. Не е 

лесно да се стигне до последния оцелял и действащ в района на цялата планина 

Голямобуковски манастир "Живоприемний източник". Името на манастира е 

изключително интересно и се дължи на факта, че изпод олтара на манастирската църква 

тече извор с лековита вода. Вярата в лековитите свойства на водата кара много хора да 

идват тук и да търсят изцерение. Интересен е фактът, че в цялата околност има силна 

концентрация на долмени, тракийски каменни светилища, чиито смисъл все още не е 

разкрит напълно, но със сигурно са свързани с религиозни ритуали и обичаи. 

Твърди се, че като център на вярата възниква за първи път през 12 век и не се знае кога и 

поради какви причини е унищожен и издигнат отново в периода около Освобождението. 

Има хипотези, че именно тук, под закрилата и с помощта на цар Иван Александър, около 

13 век е издигнат Парорийският манастир "Свети Григорий Синаит", който е определян за 

основно средище на мистичното християнско течение исихазъм.  

Българският писател Антон Страшимиров също е смятал, че точно тук е била “школата на 

исихастите”, защото “при последното си завръщане от Света Гора (Атон), Григорий е 

слязъл от кораб в Созопол и оттам се отправил за своя манастир”. 
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В съвременния си вид е построен в края на 19 век. Паметник на културата, днес 

Голямобуковският е единственият действащ манастир в Странджа. В олтара на храма се 

намира аязмото “Животоприемний източник”, дало името на днешната църквица, 

изградена в непосредствена близост до „живата вода“. 

Парория се е казвала местността, където е построен манастирът и оттам идва и името му, а 

според исихазмът, чрез искрена молитва и твърда вяра, човек може да постигне единение 

с Бог. Нищо чудно, че са избрали точно това място, за да издигнат обителта, дори и сега в 

Странджа човек може да намери усамотение и да вкара в ред мислите си. Едни от първите 

учители и просветители, разпространяващи исихазмът в България, са патриарх Евтимий, 

св. Теодосий Търновски , св. Ромил Видински и митрополит Киприан Киевски. Малко 

след Освобождението започва истински разцвет за манастира. Тогавашният игумен успява 

да придобие от турците за манастира хиляда декара обработваема земя срещу едно стадо 

овце. Това се оказва много доходоносно за манастира и именно от тогава датира най-

големият подем в развитието, изградени са църквата, стопански постройки и жилищни 

сгради. Разбира се, това не продължава дълго време и сравнително скоро добрите години 

за манастира свършват. 

с. Горно Ябълково  

Като първи заселници в землището на село Горно Ябълково историята сочи траките. 

Около 10 племена са населявали    Странджа планина. Богът на траките е Xepoc (конник). 

Езикът им е индоевропейски. Доказателство за пребиваването им в селото са т.нар. 

долмени (змееви къщи), запазени до наши дни. Такива се намират на много места в района 

на селото. 

Долмен — Челиво капак се намира на 40 м от южния бряг на Паша дере. 

Долмен — в местността Градишкия рът (Караукуш - Голямата калка и Калето). 

Долмен — Попово краище (в лозята). 

Двойният долмен — Стамболово гроб (в лозята северно  от селото). 

Долмен — Цървеякова курия (до Търниното долче вляво      от река Паша дере). 
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Долмен — в местността Узувовата курия (на градския път — сливането на Еньов дол и 

Паша дере). 

До1934 г. селото носи името Горно Алмалий. Долмени „Паша дере“ и „Влахов дол“ - 

обявени за природни забележителности, са свидетелство за ранното заселване на 

местността. В близост се намират Шавовото и Алмалийското кале. Те са част от 

Милеоните, група от седем крепости от мирния договор с Византия. В центъра на селото 

се намира храм "Св. Илия", построен през 1893 година. 

 

с. Гранитец  

Историческите данни за с. Гранитец са оскъдни. Известно е, че до 1934 г. се нарича 

Реджеб-махле, а от 1934г. до 1952 г. се нарича Троица.  

с. Граничар  

Историческите данни за селото са оскъдни. В землището на селото има открити следи от 

тракийска култура. Това са най-старите следи от цивилизация по тези места. Старото име 

на селото е Тикенджа. Жителите вземат активно участие в Илинденско-Преображенското 

въстание през 1903 г. Селото е било пункт за подпомагане на революционното движение в 

Одринско.  

с. Дебелт  

Името на съвременното село Дебелт представлява модификация на името на античния 

град Деултум и средновековния Девелт, чиито останки днес се намират в края на селото. 

Тук в началото на 70-те години на І век, при управлението на император Тит Флавий 

Веспасиан, е основана римската колония Деултум от ветераните на VІІІ Августов легион. 

Това е единствената колония на свободни римски граждани в днешната българска 

територия. До града е имало пристанище, което било разположено на днешното 

Мандренско езеро. 

През следващите три века градът се е разраснал и се е утвърдил като един от най-богатите 

в провинцията. По времето на император Марк Аврелий (ІІ в. н.е.) е бил защитен с големи 
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крепостни стени. Градоустройството на града е по Хиподамовата система (правоъгълна 

улична мрежа, ориентирана по посоките на света), с много добро водоснабдяване и 

канализация. При археологически разкопки е разкрита голяма обществена баня с подово 

отопление, построена в края на І в. и преустройвана през следващите столетия до края на 

ІІІ в. Впечатляващи са както размерите на сградата, така и степента, в която е запазена. 

Преместването на столицата на Римската империя от Рим в Константинопол през ІV 

в.оказва голямо влияние върху развитието на града. Той се превръща в елемент от 

отбранителната система на империята срещу варварските нашествия и важен 

комуникационен пункт. 

Около средата на IV в. е построено правоъгълно укрепление с площ от 5000 кв. м, 

обхващащо не само римското селище, но и горната част на хълма зад него. Източната 

градска порта, от която започва главната улица, също датира от този период. През втората 

половина на VІ в. започват нашествия и славяните. 

През 812 г. хан Крум превзел Девелт и изселил местните жители на север от р. Дунав. На 

тяхно място заселил българи и Девелт се превърнал в българско селище. 

През ранното средновековие градът е станал важен граничен пункт между България и 

Византия. 

Покачването на равнището на Черно море е довело към ХІІІ-ХІV в. до постепенното 

заблатяване на равнината около лимана. Пристанището се е преместило на изток, към 

съвременния Бургаски залив. Животът в града западнал и след ХІV в. името на селището 

не се среща в историческите извори. 

При археологически изследвания в района са открити няколко големи монетни 

съкровища. Намерени са също така статуи, надписи, керамика и дребни находки, които 

могат да се видят днес в Археологическия музей в гр. Бургас. Деултум е обявен за едно от 

Чудесата на България през 2011 г., избрани чрез електронно гласуване 

Селото се намира в граничната зона с Турция.До началото 20 век жителите на селото са 

ползвали къщи, останали от юруците, направени от колове пръти и пръст. Не е имало 

тавани под покривите, а подът е правен от трамбована глина, която периодично е била 

измазвана с нова глина, смесена с оборски тор. 
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След 1920 г. започва строене на нов тип къщи на два етажа. Приземният етаж е служел за 

обор на добитъка и склад за жито, а горният етаж е бил за живеене. Стаите за живеене са 

били обикновено две – едната е била антре, а другата е служела за хамбар на дрехи и 

храна. Тези къщи са имали таван, а покривът е бил покрит с керемиди. Имали са също 

така стъклени прозорци, основи от камък и стени от ръчно дялани дъски или тухли. 

с. Долно Ябълково  

Старото име на селото е Долно Алмалий.  

 Долмените Беглик Таш край Приморско и Големият камък (или Марков камък) край 

Долно Ябълково, са от XII – VII век преди Христа. За тази култура са характерни 

каменните светилища, соларните кръгове и гробници (долмени), свързани с религиозните 

практики на траките към Слънцето и мъртвите. Долмените са пръснати навсякъде из 

Странжда. Най-добре запазените са край селата Кирово, Белеврен, Граничар и Горно 

Ябълково. Тракийското светилище, намиращо се на 3 км от с. Долно Ябълково, е свързано 

с култа към плодородието, Слънцето и Богинята - майка. Високият 8 метра камък е с 

уникална форма. В плоските скали са изсечени каменни ниши. Стълбичка води нагоре към 

върха на камъка. Гледан от западната част, мегалитът прилича на един от основните 

камъни на друго тракийско култово място край Приморско – Бегликташ. Най-отгоре върху 

Марковия камък са двете кладенчета, наречени „очите на Бога“. В землището на селото 

има открити множество долмени, част от които все още могат да се видят. 

 

с. Драка  

Селото е основано от няколко рода от Чирпанско, около освобождението от османска 

власт и затова няма турско име. По местни предания е наречено Драка, защото местността 

е била обрасла в драки.  
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с. Драчево  

Селото е заселено през 1830- 1840г. Имало е основно турско население и се е наричало 

Къркчалъ (в превод - четиридесет драки). След Руско-турската война населението остава 

българско. По време на Илинденско-Преображенското въстание се заселват и много 

българи бежанци от Източна Тракия. Към края на 19 век в Къркчалъ вече живеят около 

280домакинства, които обработват 15 хиляди декара земя. През 1934 г. селото се 

преименува с българското име Драчево. Първата църква е построена от дървен плет, 

измазан с кал и вместо камбана, се е използвало дървено клепало. Първото училище, с 

начален курс е открито през 1886 г. През 1937 г. е открита прогимназия „Св.Св. Кирил и 

Методий“, от първи до трети (днес седми) клас. Читалището „Изгрев“ е основано през 

1930 год.  

Храм „Успение Богородично“  е една от забележителностите на селото и е изграден през 

1902-1903 г. . Кралимарковският бастун е  вековно дъбово дърво олицетворяващо силата, 

могъществото и непобедимостта на българина. Намира се в местността „Факъдере“ на 

около 2 км от селото. В селото е родена странджанската народна певица Комня Стоянова 

– основател и солист в Държавния ансамбъл „Филип Кутев“ В нейна памет се провежда 

Фестивал „Песните на Комня“ 

 

с. Дюлево  

Старото име на селото е Айваджик ( от турски „айва“ – дюля). Името му е променено през 

1934 г. на Дюлево. До 1877 г. в него са живели черкези, които след Освобождението го 

изоставят. Дюлево е било най-голямото село в региона, но след построяването на 

казармите в Средец, районът бързо се е урбанизирал и тогава Средец се е преструктурирал 

в град. 
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 с. Загорци  

Старото име на селото е Шабан-къръ. В двора на училището расте дъб, който е на над 350 

години. В читалището е открита етнографска сбирка.  

Край селото се издига паметник на загинали пилоти ст. лейтенант Иван Николов Рахов и 

ст. лейтенант Михаил Илиев Бончев, които се разбиват със самолета си там. Паметникът 

представлява истинско самолетно крило. Той е поставен от колегите на загиналите 

пилоти, които с цената на живота си успяват да задържат самолета да не се разбие в 

селото. Хората от селото осъзнават това и на паметника почти винаги има цветя. 

 

с. Зорница  

Няма данни как е възникнало селището. Към края на 19 век в селото се заселват бежанци 

от Старозагорско. Смята се, че първоначално селото е било в близост до стария път за 

Одрин. Честите набези на разбойници принуждават жителите да изместят селото с ня 

колко километра на запад. Това обяснява и голямото землище на селото, което граничи 

непосредствено със съседното село - Радойново. Старото име на селото е Топузларе. Село 

Зорница е участвало активно в Балканската война, последвалите я Междусъюзническа, 

Първа световна и Втора световна война. В центъра на селото е издигнат паметник в почит 

на жертвите от войните.  

с. Кирово  

За Кирово съществуват оскъдни исторически данни. В селото са останали малцина, които 

носят паметта за тайнствени и мистични събития, свързани с митични създания, змейове и 

великани. Следите от мегалитната култура в покрайнините на селото са свидетелство за 

съществуването на древни цивилизации по тези места. Долмените са труднодостъпни, но 

добре запазени, което е причината за тяхната висока културна и научна стойност.  
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 с. Кубадин  

Подходящите природни условия в района на село Кубадин — мек климат, две реки с 

много ливади, граничещи с гора, са били предпоставка за заселването на хора в този район 

още по времето на траките. При изграждането на водопроводна мрежа, на северната и 

южната граница са намерени останки от жилища и гробове които са останали непроучени 

досега. В древността селото се е явявало като естествена пресечна точка на пътищата 

между съседните по-големи градове — Бургас, Ямбол, Сливен, Котел, Карнобат, Елхово, 

Лозенград и Одрин. Според местните жители името Кубадина или Копадина е дадено от 

преминаващите с кервани арабски търговци по времето на Османската империя (от 

арабски -седем пътя).В края на 18 век в селото се установяват преселници и бежанци от 

района на Лозенград(намиращ се в днешна Турция). Заселването на българи в село 

Кубадин е ставало периодично, едновременно с големите преселнически процеси от 18, 19 

и 20 век от Беломорска Тракия и Егейска Македония. 

 с. Малина  

Исторически сведения за село Малина не са открити. Няма конкретни данни за това, кога 

е създадено селото и от кого. Намира се в регион, богат на материални следи от мегалитна 

култура. Регионът е богат на НКЦ, но е слабо проучен. Вероятно историческата памет се 

носи от малцината живущи останали в селото.  

с. Момина църква  

Селото има дълга и богата история, която започва още през 1618 г. За първи път е 

споменато като Казълджа килиса и по това време в него живеят 17 семейства. По-късно 

името се променя на Казъклисе. От 1934 г. Носи българския си превод – Момина църква. 

По време на Руско-турската война от 1877-1878 г. много къщи са опожарени, а повечето 

от жителите - избити. По време на Първа и Втора световни войни село Момина църква 

дава множество жертви. Първото училище в селото е създадено през 1860 г., църквата 
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„Света Петка” е строена през1892 г., а първото читалище „Светлина” е основано през 1906 

г. Между 1944г. и 1994г.селото е носело името Желязково (по името на местен деятел на 

БКП). В края на 50-тегодини на миналия век село Момина църква е най-голямото село 

между Бургас, Одрин и Лозенград.  

с. Орлинци  

Селището датира още от древни времена. Доказателство за това са множеството 

археологически находки от различни периоди, открити в землището на селото. 

Декларирани са множество единични могили и могилен некропол, както и селище от 

римската епоха. В близост до селото се намира старобългарския отбранителен вал 

Еркесията – някогашна граница между Византийската империя и България. Селото се 

споменава в османски документи под името Орханлъ. Влиза в територията на България 

след Съединението през 1885 г. с името Орхан кьой. Преименувано е на Орхановос, а след 

това и на Орлинци 

с. Проход  

Според местните предания, пръв по тези земи се заселва дядо Русат. Около днешната река 

Средецка построил чифлик, който през Турско време е превърнат в конак. В района на 

селото реката е била най-лесно проходима и затова през турско време носила названието 

"Дервент гечит". Лъките по поречието на реката са използвани през османския период за 

стопански двор на чифлика на турските бейове. Към 1795 г. земите на селището са били 

част от феодалните владения на турския бей Шабан със седалище - с. Бей махле (сега с. 

Светлина). Приживе Шабан бей разгонвал всеки опит за трайно заселване в неговите 

владения, но в края на 1795 г. бил убит от легендарния хайдутин Вълчан войвода. След 

това синовете му започнали да разпродават земите на чифлика и първите купувачи били и 

първите жители на новото село, наречено Дервент дере. През 1796г. се заселват семейства 

от с. Сливово, от поморийските села, от Карапелит, от с. Долно Алмалий (Долно 

Ябълково), Куртбунар (Вълчи извор) и др.. По време на руско- турската война 1828- 29 

год. девет семейства от селото последват руските войски, при изтеглянето им към Русия. 
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От стари летописи е известно, че през 1866 год. Васил Левски преминава през селото със 

сподвижници на връщане от Лозенград. След това Васил Левски останал да нощува в с. 

Драка, където направил среща с представители на околните села и създал комитет. От с. 

Дервент дере взел участие Русат Николов. През 1883 год. с. Дервент дере е определено за 

център на община в състав: Светлина, Загорци, Малина, Орханово (сега Орлинци), 

Радойново, Бистрец и Тагарево (сега Вълчаново). През 1934 год. селото е преименувано на 

Проход и влиза като съставно село в община Бистрец. Училището в селото е открито през 

1873 год., а църквата е построена през1884 год. През 1894 год. селото е наброявало 425 

души.  

с. Пънчево  

Старото име на Пънчево е Кара кютук (в превод от турски - черен пън). Основател на 

селото е Иван Стоянов Кехайов, изселник от село Пирок, Лозенградско. Антична крепост 

има в местността „Султан бунар„/„Царски кладенец.  Предполага се, че това са останки от 

римска президия - укрепен лагер. През землището на селото на юг се спускат два римски 

пътя в отсечките Средец- Факия за Хавса, с отклонение за Одрин и Средец - Ковчас за 

Бунархисар.  

с. Радойново  

Исторически сведения за селото не са намерени. Известно е, че до 1906г. селото се е 

наричало Боклуджа, а от 1906г. до 1950г. – Кирил.  

с. Росеново  

Няма издирени данни за това кога е възникнала съществуващата днес селищна структура. 

Съществуват устни сведения, че е черкезко село, което е било изоставено и в последствие 

заселено с българи - бежанци от Османската империя. До 1934 година името на селото е 

Герге бунар.  
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с. Светлина  

Най-старото известно име на селото е Бегли. Първите заселници идват от Добруджа и се 

установяват в местността Першава. В близост до тях се е намирал бейски чифлик. 

Търсейки удобно за препитание място и близостта на реката, заселниците се преместват в 

местността Големия Юрт, а по-късно в друга местност - Малкия Юрт (юрт в превод от 

турски - родина).Старото име на с. Светлина e Бей Махле. Наричало се е така, защото 

хората потърсили закрилата на бея заради честите набези на черкезите. През 1885 г. е 

преименувано на с. Господарево , а след това и Светлина. На югозапад от селото се е 

намирал манастир с останки от зидове, за които се предполага, чеса от римско време. Бил 

е опожаряван няколко пъти и отново възстановяван. Край манастира е открита могила, 

която не е проучена. Църквата „Свети Димитър“ е изградена от жителите на селото през 

1869 г. Първия свещеник в селото е от рода Попстефанови. Село Светлина е старо 

енорийско село, което е посещавано от първия български екзарх Антим I през 1853 г. 

Среща се със свещеник Стефан Проданов и му подарява Псалтир на черковно-славянски и 

Фермана, с който Високата порта отдава църковна независимост на Българската 

православна църква. Посещението и направените подаръци на селската църква са 

доказателство за авторитета на духовния храм в Българската екзархия. Училището в с. 

Светлина е едно от най-старите в региона. От 1940г. читалището се помещава в 

кметството, а през 1980 г. читалището се помещава в новопостроената сграда. 

Библиотеката, чийто фонд наброява 4100 тома, се разполага в обширна зала с читалня. В 

сградата има киносалон, в който се провеждат концерти и събирания за различни 

празници.  

Читалището „Иван Вазов“ е основано през април 1913 г. в дюкяна на Христо Симеонов. 

Самодейните състави към читалището са сред лауреатите на съборите в Босна, 

Копривщица и Петрова нива. 
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с. Синьо Камене  

До 1934 г. името на селото е било Юмрук Кая. Историческите сведения са оскъдни.  

с. Сливово  

Името на селото идва от създаването на селището преди векове, където са се сливали 

няколко реки. Няколко пъти е местено местоположението през османското владичество за 

да се запази населението от постоянните преследвания. На 12 км от селото, по т.нар. 

поклоннически маршрут се стига до пещерата Света Марина, в която се намира лековито 

аязмо. Светилището е било най-големият култов център на светицата в Югоизточна 

Тракия, привличал в миналото поклонници чак от Цариград. Хора от близки и далечни 

села идвали тук на поклонение и „смиване” с лечебна цел.  

с.Суходол  

Старото име на селото е било Куру дере. Бива променено през 1934 на сегашното – 

Суходол.  

с. Тракийци  

Селото е заселено през 1905 година от българи бежанци от Одринска Тракия.  

с. Факия  

Зародило се още в дълбока древност, село Факия се слави с богатата си история. По 

сведения на Бошкович през 1762 година селото се е състояло от 88 къщи на българи 

православни християни и е било независимо от друго село или град, като е плащало 

директно на султана данък в размер на 700 килета (около 15 тона) ечемик годишно. В 

селото са строени четири църкви, но е запазена само най-новата, в„ Свети Димитър“, 

изградена през1891 година. Във Факия са живели няколко поколения на прочутия 

Бимбалов род, за който се смята, че произлиза от Момчил войвода. През времето на 

османското робство Факия е известно под името Омур Факих  (Умур Факи) или само като 

Факи.  
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През месец юли 1829 г., по време на Руско-турската война (1828-1829), Факия, заедно 

сКарабунар (гр.Средец) са превзети от войските на генерал-адютант Граф Пален, действал 

в състава на армията на Граф Дибич Забалкански. Според руския дипломат Феликс 

ПетровичФонтон, който на два пъти посетил селото, то било богато и многолюдно през 

1829 г. Но през месец март 1830 г. то вече е обезлюдено, тъй като всички жители се 

изселили в Бесарабия заедно с оттеглящата се руска армия . Според Атанас Радойнов, 

изселниците от Факия са 28 семейства с 219 души, които основават село Першотравнево в 

Одеска област в Украйна. През 1837 г. през селото преминава известният френски 

пътешественик и изследовател д-р Ами Буе, който пише, че по това време Факия е 

българо-турско село с около 160 къщи и 600жители. След проведения през 1878 г. 

Берлински конгрес, Факия влиза в територията на Източна Румелия. След Съединението 

на България селото е било включено в Елховска околия на Сливенски окръг. 

Населението на Факия спада към етнографската група тронки. В езиково отношение 

селото спада към групата на западните говори, по-конкретно македонските, макар да се 

намира на километри от Черно море. Това е така, тъй като в миналото е имало миграция 

на населението от запад. Според една от теориите, село на име Факия е имало в днешно 

Кюстендилско, но около 10 век цялото село е било преместено от тогавашния български 

цар Петър I, с цел да охранява границата, тъй като е било войнишко село. Според другата 

теория, тази миграция се е осъществила преди около 500 години. При всяко положение, 

движение на хора от западния дял на България към сегашното местоположение на селото 

има, едно доказателство за което е специфичният говор на Факия. 

В село Факия има много исторически забележителности. Една от тях са останките от 

руски и германски танкове (някои от тях все още функциониращи). В широколистната 

гора по пътя за с. Долно ябълково има разкопки на римски гробници, но всичко е 

разграбено от иманярите. Въпреки това има какво да се види, защото останките от 

многобройните римски гробници са удивителни. 

На юг от селото се намира местността Друмът. Както подсказва името, там е бил прокаран 

път от българския цар Петър I със запазена дължина около 2 километра 
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2. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СРЕДЕЦ 

 

 

Културното наследство на територията на МИГ Средец пази спомени за  отминали 

цивилизации и епохи от най-древни времена.   

На територията на МИГ Средец са идентифицирани 135 археологически, исторически, 

художествени и архитектурно обекта, обявени за недвижими културни ценности.  

Недвижимите културни ценности в общината свидетелстват за историята, бита и 

културното развитие на местното население.   

Една  от най-значимите недвижими културни ценности в региона и България е 

археологически резерват „Античен и средновековен град Деултум – Дебелт“, 

Старобългарски вал „Еркесия“, антични и средновековни градове Горното и Долното 

градище, антични и средновековни крепости, надгробни могили  и множество други 

културни забележителности  
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Фигура 2: Културно-историческо наследство на територията на МИГ Средец  

В пространствената структура на общината попада един от изключителните архитектурни 

резервати – „Античен и средновековен град Деултум – Дебелт“ в България. Това е 

единственият археологически резерват на България носещ Знак „Европейско наследство“. 

Останките са обявени за архитектурно-строителен паметник през 1965 г. През 2015 г. 

завършва изпълнението на Проект за консервация, реставрация и социализация, в резултат 

на което е изграден музей, база и специализирани места за изследователска и 

образователна работа.  

Руините при с. Дебелт са от античният римски град Деултум, основан през I век при 

управлението на римския император Тит Флавий Веспасиан. Градът е бил много богат и е 

единствената колония на свободни римски граждани по българските земи. При разкопки 

са открити монетни съкровища, статуи, керамика, надписи и други дребни находки.   
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Средновековният Дебелт е бил погранична крепост между България и Византия. За това 

свидетелства едно голямо защитно съоръжение, което се намира в непосредствена близост 

до него – граничния окоп Еркесия. Изследванията показват, че Еркесията е построена още 

при хан Тервел (около 705 г.), но народната памет го свързва със славата на хан Крум 

(местните го наричат Крумов окоп), при който Дебелт влиза в територията на България.   

На територията на МИГ Средец има манастир и множество параклиси и църкви. 

Единственият манастир в Странджа планина, южната част на Бургаски регион – 

манастирът „Св. Живоприемний Източник” е разположен край с. Голямо Буково. Богатата 

духова и материална култура на населението е представена в експозициите на 

Исторически музей – Средец, Етнографски комплекс, Карабунарска къща и Байлова къща. 

На територията има запазени образци на странджанска архитектура в селата Голямо 

Буково, Долно Ябълково, Кирово и Факия.  

Мегалитната култура включително и долмените са разположени в селата Белеврен, 

Кирово, Граничар, Долно и Горно Ябълково и тракийското светилище „Големия камък“ 

край село Долно Ябълково със категория „национално значение“.  

Нематериалното културно наследство на територията на МИГ Средец е представено от 

народните традиции и културните обичаи.  

 

ЗАПАДНА СТРАНДЖА - МАГИЯ ОТ БАГРИ И ЗВУЦИ 

 

Тук мирно съжителстват равнината и планината, тук всички са „най-убави и най-лични“ – 

загорци и загарци, рупци и тронки. Тук „наше лошо няма“. Тук небе и земя, време и 

пространство, човешки и птичи гласове се сливат в едно – тайнствено и непорторимо, 

самобитно звучене.  

И днес в почти всяко селище по Сирни заговезни играят кукери и гонят злото, лазарки 

пеят обредни песни за честити стопани и богата реколта, жени се пръскат с вода при суша 

и пеят „дай Боже дъжд“, коледари благославят за здраве и берекет. 
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Община Средец се населява от четири етнографски групи – загорци, загарци, рупци и 

тронки. В продължение на столетия те живеят в непосредствен културно-битов контакт. 

Облеклото освен своята функционалност носи и онази отличителна черта, в която са 

втъкани представите за света, силата на цветовете, естетическите виждания за красота. 

С неповторимите си форми и багри, тъкани и шевици, жената от Странджа удовлетворява 

идеала си за красиво. Силата на шевицата се крие във вярата на нейната магическа 

способност да носи здраве и благоденствие. Затова българката векове наред ревниво 

съхранява и задължително предава на дъщерите си тайните на везбеното изкуство. 

Наричала го „писмо“. И днес в него можем да разчетем древното послание на дедите ни. 

Червеният цвят за българите символизира майчината кръв и продължението на живота. 

Той предпазва от „лоши очи“ и уроки. Белият цвят разкрива силата на чистотата, 

нетленността, младостта и божествената сила. Зеленият цвят дава израз на вечно 

възраждащия си живот и се свързвал с „дървото на живота“ – човешки символ за всемира. 

Златото, със своя блясък и дълговечност, се свързва с благоденствието на хората, със 

слънцето, огъня и светлината.  

Една от основните отличителни черти при отделните етнографски групи в Странджа, 

освен говорите със своите диалектни особености е носията. В нея се срещат много общи 

елементи по отношение на кройки и материали и много различия по отношение на украса, 

цветове, техники и композиция. 

Женската сукманена и мъжката чернодрешна носия са основно облекло за населението от 

Странджа планина до началото на ХХ век. Преобладаващ материал в носиите са 

вълнените тъкани. От тях изработват горните и връхните дрехи, престилки, пояси, навои, 

калцуни, калци, терлици... Тъканите от растителни влакна се използват за направата на 

ризи, ръкави, поли за сукмани... Плетивото постепенно разширява приложението си в 

местните костюми, използва се за изработване на женски елеци, мъжки фанели, чорапи, 

ръкавици, дантели... 

Металът се превръща в чудни накити, придаващи допълнително очарование на жените. 

Странджанските моми и момци са „лични“ семпло украсени носещи меките форми на 
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планината, гласовете им са силни като „Борея“, нежно се приплъзват по снагата на 

планината към равнината. 

Странджанските хора заемат особено място сред източно-тракийските танци, както по 

своята специфика, така и по стил. Много от тези хора имат обреден характер – 

представляват мистичен танц; такива са великденската ръченица, карнавалните игри – 

кукерите и др. За цяла Странджа е характерна и оригиналната, емоционална младежка 

пролетна забава „Филек“. За нея са характерни ситните стъпки вдясно, подтичването и 

други черти, които откриваме и в моминските пролетни игри, изпълнявани в цяла Тракия 

и Добруджа. 

Странджанските хора са общи. Солово се изпълнянат само при надиграването в ръченица. 

Срещат са хора в полукръг и в права редица. Те се съпровождат с песен, а в последно 

време и с народни инструменти – гайда, кавал, тъпан и др. 

Странджански хора се играят леко, като в тях взема участие цялото тяло. Най-

разпространени танци и игри тук са: „Чапраз“ в 2/4, „Ярешката“, „Буенец“ 2/4, „Леката“ и 

„Пеперуда“ в 9/16 и др. 

 

РУПСКА ЕТНОГРАФСКА ГРУПА 

 

Рупците са етнографска група, населяваща предимно източна Странджа планина, 

Родопите и Беломорска Тракия. Името произлиза от родопската област Рупчос. По говор 

те принадлежат към източното българско наречие. В лексиката им личат езикови следи от 

ранните контакти на славяните със завареното население в южните предели на Балканския 

полуостров – става въпрос за наименовения на предмети на бита, чиято терминология е 

доста устойчива и трудно се поддава на чужди влияния. 

В бита, в говора и в някои прояви на мирогледа си те показват общност с рупците в 

Родопите. В народната култура на рупците се откриват най-много остатъци на религията и 

обредната система от долитературната епоха на общественото развитие на Югоизточна 

Европа и Мала Азия. Християнските наслоявания върху културата тук невинаги успяват 

напълно да скрият античния субстрат. 
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Това е най-голямата етнографска група в Странджа. В община Средец рупски села са 

Тракийци, Варовник, Граничар, Белеврен. 

Основен поминък на рупското население е бил силно развитото животновъдство, 

подвижното овцевъдство и по-слабо планинското земеделие. Втори по значение били 

городелството (горянството), рудодобивът и свързаното с металообработването 

производство на дървени въглища. 

 

Мъжка рупска носия 

Потури – изработени от дебел черен вълнен плат украсени с черен гайтан. 

Риза – изработена от бяло памучно платно, без украса. 

Салтамарка – изработена от черен или кафяв вълнен шаяк, богато украсена с черен 

гайтан. 

Пояс – вълнен червен или черен с две успоредни бели ивици. 

Калпак – астраганен. 

Цървули – лешеви. 

 

Рупска женска носия 

Чукман – гунелен, горен и долен. Украсата е от червени и черни гайтани пришити по 

пазвения разрез и полите. 

Кърпа за глава от черен памучен плат. При забраждането се поставя тарпош за височина 

и откритост на лицето. 

Риза – изработена от бяло кенарено платно, без украса. 

Престилка – червена, тупана (книката), с две успоредни бели ивици. 

Салтамарка – изработена от кафяв вълнен шаяк, богато украсена с черен гайтан. 

Касак – изработен от черен вълнен плат украсен с гайтан. 

Колан – тесен шарен. 

Чорапи – вълнени. 

Терлици – гайтанлии. 

Подбърник – от пулчета. 
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ТРОНСКА ЕТНОГРАФСКА ГРУПА 

 

Тронките са етнографска група в западната част  на Странджа планина, наред с рупците, 

загорците и загарците. Селищата им са заемали планинската част на община Средец – 

селата Момина църква, Факия, Кирово, Голямо Буково, Горно и Долно Ябълково, 

Богданово, Вълчаново (Тагарево). По численост тронките са втори след рупците, чиято 

етнографска област е обхващала селата по горното течение на р. Факийска и 

продължавала на юг до Кофчаз в Турция. 

Етнографски и езикови изследвания показват, че тронките са наследници на преселили се 

през 16 век жители на западните български земи: Кюстендилско, Софийско, Ихтиманско, 

Добърско. Свидетелства за това са ясно изразените диалектни елементи от западните 

български говори.  

Хипотезата се гради и на особеностите на тронските носии: използваният в шевиците 

цепен бод е характерен за Западна България, но не и за другите странджански 

етнографски групи; специфично е и местното женско забраждане, известно като прябър 

или прябор, чиято разноцветна украса е изработена на тъкачен стан. 

Основен поминък за тронките било земеделието, благоприятствано от природо-

географските условия на района. Второстепенно значение имало скотовъдството, по-

специално отглеждането на овце, кози и говеда. 

 

Мъжка тронкска носия 

Потури – изработени от дебел черен вълнен плат украсени с черен гайтан с пачи 

Риза – изработена от бяло памучно платно, без украса 

Салтамарка – изработена от черен или кафяв вълнен шаяк, богато украсена с черен 

гайтан 

Пояс – вълнен обагрен във вишнев цвят 

Калпак – астраганен 

Цървули – лешеви 
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Тронкска женска носия 

Сукман – вълнен „Свитка“ изработен от черен вълнен плат, към който са пришити поли 

от бяло памучно платно с избродирани по тях флорални мотиви 

Риза – конопена с ръкави от бяло кенарено платно 

Пояс – долен вълнен и горен вълнен 

Престилка – на вълнена основа, чрез вадена техника са изработени геометрични или 

флорални мотиви 

На главата прябор 

Касак – изработен от черен вълнен плат украсен с гайтани 

На краката калцуни – бели или черни с пришити по тях гайтани 

 

ЗАГОРСКА ЕТНОГРАФСКА ГРУПА 

 

Представителите на третата етнографска трупа в Странджа – загорците, обитават 

северните и западни покрайнини на планината, познати като Равна гора. Загорската 

етнографска група е представена в общината и от локален вариант – т. нар. загарци. Те 

обитават западните предпланински покрайнини на Странджа.  

Към загорската етнографска група принадлежи населението на селищата Средец, Драчево, 

Дебелт, Дюлево, Белила. Нейният локален вариант – загарците е представен в селата 

Светлина, Малина, Загорци, Радойново, Зорница. 

Повечето наши историци считат загорците в Тракия за мизийски преселници от 

Североизточна България, което подсказва и етимологията на наименованието „загорци“ – 

дошлите иззад планината. 

Поминъкът на загорските селища се характеризира с интензивно земеделие и добре 

развито животновъдство (говедовъдство и овцевъдство) и някои от традиционните 

занаяти: мелничарство, кожухарство, абаджийство, терзийство, сарачество, мутафчийство. 
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Мъжка загорска носия 

Риза – изработена от конопено или памучно платно, тя повтаря кройката на женската 

риза. 

Потури – шити от обагрен в черно шаяк, те са украсени с черен гайтан около джобовете и 

по долната част на крачолите. 

Пояс – червен за младите, черен за възрастните. В двата си края е с бели кенари. 

Елече – безръкавен елек, чиито предници са от черен, а гърбът от тъмночервен шаяк. 

Богатата гайтанена украса е концентрирана по двете предници на огърлието. 

Калцуни – изработени от черен шаяк, с гайтанена украса. 

 

Женска загорска носия 

Риза – приготвена от тънко, бяло кенарено платно. Туникообразна форма. Украсата е 

ограничена по количество и бедна по колорит. 

Сукман – изработен от домашна лита вълнена тъкан. Украсата е комбинирана от 

апликации и везмо „белки“ и „лъкатушка“. Две тесни „пералки“ на гърба оформят 

цялостния облик на дрехата. 

Престилка – върху лита тъмночервена или черна тъкан са бродирани с вълнени конци 

геометрични фигури. 

Късак – безръкавен елек, дълъг до под кръста, от вълнен домашно тъкан плат. Украсен с 

разтоцветни гайтани. 

Колан – вълнен, широк 8 – 10 см. 

Кабрус чорапи – плетени от бели памучни конци, със сложна геометрична орнаментика. 

 

ЗАГОРСКА ЕТНОГРАФСКА ГРУПА 

Локален вариант – загарци 

 

Разликите в локалния вариант на загорската етнографска група, т. нар. загарци е в 

орнаментиката, цветовете и техниките при изработка на украсата по женското облекло. 
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Загарска мъжка носия: 

Аджамка – изработена от син шаяк с богата украса от черен гайтан 

Потури – шити от бозов, дебел вълнен шаяк украсени с черен гайтан с пачи 

Пояс – с тъмновишнев цвят с бели ивици 

Риза – изработена от бяло памучно платно, с шевици по пазвения разрез и огърлието 

Чорапи – изработени от бяла вълна 

Калпак – черен астраганен 

Цървули – киселиви  

 

Загарска женска носия:  

Сукман – изработен от черен вълнен плат. В долната част е пришито изтъкано на стан 

парче плат в светли цветове, върху което са апликирани кръгчета или ромбоиди от 

пъшкули на копринена буба 

 Риза – изработена от бяло памучно платно с бродерия от флорални мотиви по пазвения 

разрез и долната част на ръкавите 

 Престилка – върху червен вълнен плат в долната част са изработени геометрични мотиви 

в светли цветове. По краищата е пришита бяла дантела. 

Пояс – шарен, крив изработен от вълна 

 Бариш (копринена кърпа) за глава обшита по краищата с черна дантела 

 Чорапи – плетени, черни, вълнени 

 Цървули – киселиви  

 

 

 

 

 

 



                                                                  
  

   

  

 

                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Това проучване е направено във връзка със изпълнение на проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!“, Договор № РД 50 -78/11.05.2021 г. ,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по  процедура  №BG06RDNP001-19.355, за подбор на проекти  за вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., 

 

 
 

31 

 

3. ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СРЕДЕЦ 

 

 

Множество са празниците и обичаите, запазени в отделните населени места на 

територията на МИГ Средец. 

ОБРЕД  ЕНЬОВА БУЛЯ, КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА НА  ЕНЬОВДЕН 

 

Народният празник – Еньовден , честван на 24 юни – деня на  лятното равноденствие, 

който съвпада с християнския празник на Св.Йоан Кръстител. В основата на празника е 

вплетен езическия култ към слънцето и гръмотевиците. За предпазване от градушка и за 
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зреене на богата реколта се извършват кръгови обредни обхождания от момински хоровод 

на нивите, водоемите и землището на селото.  

От векове момите се събират и сами решават коя да бъде Еньовата буля - трябва да е 

момиченце на 4-5 години, леко за носене и с живи родители. По време на цялото шествие 

тя шета с ръце, за да увеличи по магически начин реколтата.  

След това момите искат разрешение от родителите му и на сутринта го приготвят в една 

от къщите. Измиват косата му и я сплитат на две плитки. Обличат го с бяла мъжка риза, а 

отгоре червен кават, на главата алено було с венец от свежи цветя. От къщата я изнася 

най-личната първородна мома на селото. Изнасянето на еньовчето трябва да стане преди 

изгрев, за да избуят посевите. 

Шествието минава първо през черковния двор, където на чешмата повдигат булото на 

детето и го пръскат с вода. Това се повтаря на всички извори, чешми, летни кошари и 

градини, както и на двете реки около Факия. Булята е боса и се предава от ръце на ръце, 

тъй като не бива да стъпва на земята. На всички кръстовища се играят еньовски хора, а 

девойките лягат на земята, за да ги прескочи булята за здраве. Пеят се нарочни песни за 

свети Яне, който събирал билки, и света Марина, която се оженила за змея. 

Тронките посипват пътя с билки и цветя и са наясно, че когато по тях мине момичето, 

стават по-целебни. Момата, която носи еньовчето, се стреми да стъпи върху всички тях. 

Шествието завършва в двора на църквата, където се е събрало цялото село. Там хранят 

булята с череши, чиито костилки после използват като лекарство. 

Еньовата буля носи отговорност за реколтата през тази година. Очаква се тя да донесе 

плодородие и здраве. Краят на ритуала е зажънването на нивата. 

ПЕПЕРУГА 

 В народната традиция този обред се изпълнява за предизвикване на дъжд при 

продължително засушаване. Обредната група от млади момичета се води от „Пеперуга” – 

младо момиче, което задължително трябва да е сираче или първородно дете. В уречения 

ден групата се събира в неговия дом или край реката и го облича цялото в листа от бъз. 
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Всички момичета са боси и с разпуснати коси. Те повеждат пеперудата из селото, като 

влизат във всяка къща и изпълняват специално подбрани за случая обредни песни. 

Стопанките ги посрещат със съд, пълен с вода и тя тръска с ръце, наподобявайки крила . 

След приключването на обиколката момите отиват отново край реката, където събличат 

зеленото облекло на пеперудата и го хвърлят по течението. Всички се пръскат с вода и 

заливат обилно пеперудата. Този обичай през последните сушеви години се изпълнява в 

автентичния му вид в с.Момина църква 

 

ХОРОТО БУЕНЕЦ 

 

Буенец е единственото хоро, което се играе от момите през великденските пости. 

Известно е още като: „Водено“, „Търчано хоро“. То е буйно несключено хоро на песен. 

Песните на буенешкото хоро са кратки, хороводни лазарски песни, които се изпълняват и 

в други моменти на обичая. 
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Водачката му, наричана „буенец“ или „войвода“ криволичи със ситни стъпки, в бързо 

темпо все в дясно. Играе ту с лице , ту с гръб към посоката на движението. Извива и 

издърпва рязко играчите, така, че на завоите се получава напрежение до скъсване на 

веригата. Краят на хорото се крепи от „опашкарката“. Има два вида буенец: крив и прав.  

При Лазаруването в Източна България и Странджа буенецът е основното хоро, което се 

изпълнява само от девойки, на които предстои женитба. Привечер към буенеца се 

присъединяват по двама ергени – единият се хваща в началото, а другият в края и 

извеждат хорото на мегдана, където се срещат всички буенци да поиграят заедно. След 

като се разделят продължават празника в домовете на водачките с обща трапеза, с 

пожелания за здраве и плодородие. 

 

НАРОДНИ  БОРБИ   

Народните борби  са  с дълбоки корени в българските земи.  Били са познати на много 

поколения и са служили 

 като основно средство за физическа закалка и укрепване на духа. 

 Народните борби  в село Дюлево са се провеждали по време на селския събор. За целта се 

определяло равно място, на което са се състезавали участниците. Започвало се преди обяд( 

10 часа) и се е приключвало в  късния  след обяд. Продължителността е различна в 

зависимост от борците, които се борят за победа. В борбите участват момчета и мъже 

както от селото, така и прочути „пехливани” от други населени места. Категориите са се 

определяли като са гледали долу- горе  борците да са с еднакъв ръст и тегло( на око). 

Участниците са се обличали със специални гащи наречени кюспети. Съдия  обикновено е 

някой известен  борец, който е спрял да се бори или кмета и някой от първенците на 

селото.   Наградния фонд за първенеца е овен, а за втория и третия- пари. Задължителен по 

време на борбите е музикалния съпровод от гайда, тъпан и кавал. 

 

МАРА ЛИШАНКА 

Мара Лишанка (Мара-и-лишанка, Мара-й-лишанка) е момински обичай, изпълняван сред 

рупците в Странджа (Драчево, Пънчево, Росеново, Дюлево и др.). Изпълнява се в срядата 
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след Великден (Празна или Светла сряда от т. нар. Томина неделя) и се прави за 

плодородие, за дъжд, както и за предпазване от градушка, магии и болести. 

На този ден в Странджа от стари времена момите изпълняват обичая „Мара лишанка” 

така: от три млади булки, женени през изминалата зима, взимат по един чехъл с различен 

цвят и ги напъхват един в друг. Така оформят кукла, наречена „Мара лишанка”, чиято 

глава е от червения чехъл. Забраждат я и я накичват като булка със сребърни невестински 

накити – „титрици”. След това избират мома, която трябва да е лазарувала, да може да се 

момее и да има живи родители. С обредни песни момите отиват в средата на селото и се 

разделят в две редици, хванати за ръце. Две по две девойките започват диалог с Мара 

лишанка – с момата, която носи куклата, и пеят песен: 

 

„Маро-й-Лишанко! 

Говедар те либи. 

Ще дойдеш ли да го вземнеш? 

Ще ли дойдеш, 

скоро ли ще дойдеш?” 

Мара лишанка им отговаря и диалогът продължава, като си предават куклата една на 

друга. След това момите, придружени от ергени и други жени и мъже от селото, отиват на 

реката и „окъпват” куклата. После девойките си измиват лицата и се връщат в селото. 

Обичаят “Мара лишанка” се изпълнява за осигуряване на дъжд и плодородие, за да се 

предпазят момите да не ги залюби змей и за да раждат деца булките. 

 

БОГОЯВЛЕНИЕ  6. І 

       Този ден според християнската религия е посветен на Светото кръщение на Иисус 

Христос на р. Йордан. Смята се за ден на светлината и просвещението. След великия 

водосвет свещеникът хвърля кръста в реката или морето.  

       Този ден е известен сред народа като Водици или Одици. Рано сутрин момите тронки 

отиват на чешмата за вода, носейки тесли, брадва, хомат, палешник и домашната икона. 

Измиват ги с босилкова вода. Добитикът се извежда също на водопой.  
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     При хвърлянето на кръста се следи дали той ще замръзне, защото тогава годината ще е 

здрава и плодовита. Ако на Йордановден времето е студено и сухо, годината ще е добра и 

плодородна. След осветяването на водата започва ритуалното къпане. 

      Очистителните по характер обреди с вода тясно са свързани с древния култ към водата 

и вярата в нейните очистителни сили. Цели се прогонването на демоничните, зли сили и 

осигуряване на здраве на хора и добитък и плодородие. Така се възстановява равновесието 

в природата и обществото, нарушено в периода на паганото, тоест Мръсните дни. 

     (Според християнското учение Великия водосвет и хвърлянето на кръста са свързани с 

Христовото кръщение в р. Йордан, когато водата на реката се е осветила. Тогава Бог е 

явил на хората истината на своята триединност (Светата Троица): Синът се кръщава в р. 

Йордан; Отец свидетелства от небето—Този е моят възлюбен Син, в Когото е Моето 

благоволение; а Светият Дух слиза във вид на гълъб. Именно за това свидетелство 

Църквата нарича празникът Просвещение. Великия водосвет според църковното учение 

напомня освещаването на водите на р. Йордан при Господното кръщение.  
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ИВАНОВДЕН  7. І. 

            Този ден християнската църква отрежда на най-великия от пророците, който 

ревностно проповядва идването на Христос сред хората—на Йоан Кръстител или 

Предтеча. Йоан е син на Захарий и Елисавета, които научават за неговото свещено зачатие 

от архангел Гавриил. Детството си Йоан прекарва в пустинята, а по-късно започва да 

кръщава масово юдеите във водите на р. Йордан с т. нар. покайно кръщение. Затова св. 

Йоан се почита в народната традиция главно като патрон на кумството и побратимството.   

        На Ивановден продължават обичаите и обредите, свързани с вярата в чудодейната 

здравоносна сила на новата „кръстена вода” (това е всъщност светената вода, която се 

освещава на Великия водосвет—6 и 7 януари (бел Я. И.)). На този ден се къпят всички 

младоженци, от чиято сватба не е изтекло една година. Къпачите са ергени и млади мъже. 

Те се уговарят предварително кого ще окъпят най-напред и още в ранни зори отиват в 

дома на избрания младоженец. Той обещава ракия и вино на къпачите, за да не го мокрят. 

Често събраното количество не може да се изконсумира и останалото се продава. В 

Средец със събраните пари през 1907 г. се възражда читалището и затова е наречено „Св. 

Йоан”. 

        При тронките след окъпването младоженците отиват на гости у кръстника да го 

почерпи с ракия. В дома на кума се събират само мъже—все кумци. На трапезата 

кръстникът поучава младите мъже как да преодоляват житейските трудности. Всичко, 

донесено на тази гощавка трябва да се изяде и изпие докрай.  

       В селата на загорците се практикува и обредното къпане на всички млади булки, от 

чиято венчавка не е изминала година. Затова Ивановден е известен и като Женски водици. 

Сутринта всяка булка отива да налее прясна вода. Щом се върне вкъщи свекърът или 

свекървата я напръскват или поливат с вода. 

      Към Ивановден е прикрепен обичаят да се слугова (гощава) на побратими и 

посестрими. Роднинството по тази линия е особено разпространено в Странджа. /До него 

се прибягва при заболяване или смърт на дете. Странджанци смятат за тежки болести при 

децата вънкашната болест (епилепсията) и детешката болест (детския паралич). 
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Хващането на побратим обикновено става на Ивановден. Преди изгрев слънце на 

Ивановден майката на болното дете изнася малкото навън и го оставя само на кръстопът, 

на края на селото, до някоя чешма или до черквата. Тя се скрива наблизо и щом види 

първия човек, излиза и му подава детето с думите: „Земи това дете, да ти е на късмет! 

Харисвам ти го.” В с. Горно Ябълково майката е вързала краката на детето и когато 

човекът се приближи до него, трябва най-напред да му свали оковите. Непознатият полива 

детето с вода след като го е взел и го занася у дома си. От този момент в зависимост от 

своя пол и възраст непознатият става побратим или побащим (посестрима или помайчема) 

на детето. Двамата с детето стават най-близки родтвеници и ако са от различен пол, не 

могат да влизат в брачни връзки./ 

       Ивановден е последният коледен празник и затова на този ден се пеят за последен път 

коледни пени. 

           Послеслов: На Богоявление и Ивановден водата се освещава чрез установено 

от Църквата молитвено последование (правило), извършвано от свещеника. Само тогава 

се извършва т. нар. Велик водосвет, на който се четат повече молитви. На Кръстовден (14 

септ.) се извършва Малък водосвет (с по-кратко молитвено правило). Малък водосвет 

може да се извършва по частни случаи и през цялата година. 

 

БАБИНДЕН  21. І 

         Той е последният празник, чиято обредност е свързана с вярата в продуциращата 

сила на водата. Основни обредни лица в него са жените и бабите, които са им помагали 

при раждане. С по-разгърната обредност той се отличава при тронките и загорците.  

       На бабинден всяка жена отива да полее на бабата. Това е наложително, за да може 

бабата да си измие ръцете от нечистотиите, които е пипала при раждането. Ако майката не 

й полее, „на оня свят тя ще ближе мръсотията от ръцете на бабата”. Обикновено 

поливането е задължително през първата година след раждането, но в Средец това 

продължава до третата година. Жените се надпреварват коя да отиде първа да полее, 

защото нейното дете ще проходи най-рано. Жената взема калъп сапун, нов пешкир, съд с 

топла вода и китка босилек или чемшир. Гледа да не я види никой по пътя и тихо 
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потропва на вратата на бабата, както се прави при повикването й за раждане. Обредното 

поливане става над дървено корито на прага. Бабата разтваря ръце, невестата й дава 

сапуна и китката и излива отведнъж водата, та отведнъж да се раждат децата. Действието 

се съпровожда с благословии от двете страни: „Да си жива и здрава, догодина пак баба да 

си!” и „Таз година едно, догодина още едно!” В Горно Ябълково бабата избърсва ръцете 

си в нагръдника на невестата, а обикновено—в пешкир, с който я дарява младата жена. 

Водата се хвърля под трендафил, за да пораснат децата здрави и румени. /Факия/ 

       Освен дарове и пари при тронките и загорците невестите носят на бабата шише с 

ракия. Те си устройват „черпалка” с ракията и се уговарят как ще протече празникът. След 

това се връщат вкъщи, разточват баница, омесват пита, варят кокошки и около обяд 

отиват с гозбите при бабата. При тронките майките водят и децата си. Бабата вързва на 

детските ръце мартеничка със стара паричка. В Горно Ябълково повдига бебето, слага го 

на главата си и го завърта, за да му се „завие” пъпът. 

         Преадварително бабата се спазарява с гайдар, който присъства на тощавката в дома 

й. Ако дойде друг мъж, жените го закачат,свалят му гащите и калпака и го карат да ги 

черпи с вино. В загорските села жените се маскират като циганки, мъже, дяволи, мечка 

или петел. Мечката се нахвърля да натиска булките, а петелът скача отгоре им, за да ги 

оплоди. Маскираните жени подгонват и бабата, повалят я на земята, повдигат й полите и 

краката, като се пеят цинични песни. Това се прави с цел да се раждат повече деца. 

       Следобед жените излизат на двора да играят хоро, а след това тръгват към мегдана. 

Там могат да се оформят няколко хора. Всяка баба води своето хоро и трябва да го 

завърти три пъти, преди да се пусне. Хорото е само женско и ако на него се залови мома 

или ерген, жените ги щипят и закачат, докато те се пуснат от него. Възрастен мъж може да 

се залови за хорото и да го поведе само ако обещае да плати или да почерпи с вино бабата. 

Той се залавя само на това хоро, на което е неговата съпруга. След хорото тронките и 

загорците качват бабата в каруца или на „столче” и я занасят до чешмата или до реката. 

Там жените я окъпват. В с. Вълчаново (Тагарево) в това действие се включват и мъжете на 

жените. При загорците празникът завършва отново с гощавка в дома на бабата, на която 

вече могат да присъстват и мъжете. 
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БЛАГОВЕЦ (БЛАГОВЕЩЕНИЕ)  25. ІІІ. 

      Православната християнска църква празнува на този ден в чест на благата вест, която 

архангел Гавриил съобщил на Дева Мария. А тази вест гласяла, че девицата ще зачене с 

Божията помощ и ще роди Спасителя на света.  

     Този празник е известен като Благовец, Благовещене, а в с. Факия се нарича Малка 

Връбница. Населението свързва този ден с появата на кукувицата или лястовицата, 

предвестници на пролетта. Благовец се смята за голям празник и на този ден никой не 

работи, „дори и лястовицата не вие гнездо”. Навсякъде на този ден се яде риба—печена 

или пържена, за да са здрави хората и да издържат поста. Битува легендата, че едно време 

много хора не издържали поста (става дума за Великия пост) и когато Господ ги видял, 

Той им разрешил да се „облажат” с риба, за да се сдобият със сили. Ако хората нямат 

риба, те трябва да се „орибят”, тоест да близнат рибена кост, макар взета от бунището 

     Свързани с народната етимология на името на празника (благо=сладко) са и други 

обредни практики. В селата на тронките и младите булки месят сутринта рано пресни 

пити, които намазват с мед или подсладена вода. Питите се раздават в черквата, след като 

свещеникът ги освети, за да са „благи” (добри) булките и мъжете им. Вярва се, че всичко 

посадено през този ден ражда „благи” (сладки) плодове. Във Факия и Горно Ябълково 

овчарите бележат ушите на агнетата през този ден, защото ги боли по-малко и раните по-

бързо зарастват. В Средец стопанките лепят животински изпражнения по стените и след 

като езсъхнат, ги употребяват за лечение на болестта „благата” или баба Шарка. Пак в 

Средец е позната практиката да се заплашват дърветата с брадва, за да раждат. В с. Горно 

Ябълково стопаните вярват, че каквото е времето на Благовец, такова ще е до Гергьовден. 

     Сред тронки и загорци е типично обредното гонене на змии и други вредни животни. 

Преди изгрев слънце стопанките обикалят три пъти къщата, като дрънкат с тенекия и 

лъжица (звънец и ключ на хамбара) и викат: „Бягайте змии, гущери и мишки!” 

/Вълчаново/. Тронките примамват изобилието в дома си с вербална магия: „Яла млеко, 

сирене, вълна, масло, мед, сичко вкъщи да се сбере!” (Михо Николов Георгиев, с. Момина 

Църква, 76 години, начално образование). После те метат двора и запалват сметта пред 
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дома, за да бягат змиите и бълхите. В огъня те слагат пресни („благи”) животински 

кошери, за да са „благи” пчелите, тоест да не жилят. Понякога стопанката по време на 

обиколката на дома пръска просо, за да не мамят омайници (магьосници) плодородието на 

нивите. 

ЛАЗАРОВДЕН 

         Православната християнска църква посвещава този ден на възкръсването на Лазар, 

роден в селцето Витсаида край Йерусалим. Христос го възкресил на четвъртия ден след 

неговата смърт в знак на благодарност за проявеното гостоприемство. Според църковното 

предание Лазар живял още 30 години в строг пост и въздържание и бил провъзгласен за 

пръв епископ на гр. Китион на остров Кипър. Празнува се в съботата преди Страстната 

седмица, като на другия ден е Цветница (тоест седмицата преди Великден). В Странджа 

тази събота е известна като Лазарица, Лазар или Лазарска събота. 

       Ходенето на лазарки по къщите е познато в целия район, но то се различава 

съществено в периода след войните от 1912—1913 г. До началото на ХХ век лазарките са 

само „копанарки”—турски циганки другоселки, защото според местните традиции се 

смята за срамно българчетата да играят лазарки. През първите две-три десетилетия на века 

по домовете тръгват и български девойки лазарки.  

     В рупските и загорските села празниците на Лазар са два. Сиромах Лазар или 

Сиромашка Лазарица и Богат Лазар или Богата Лазарица, чествани в две последователни 

съботи. Според легендата Сиромах Лазар и Богат Лазар били двама братя, но богатия не 

обръщал внимание на бедния и не му помагал (има примесване на мотиви от притчата за 

богаташа и бедния Лазар, където първият след смъртта си отишъл в ада, а вторият в 

лоното Авраамово—рая (бел. Я. И.)). Лазарките копанарки обикалят и през двете съботи, 

но най-вече през Сиромашката Лазарица. Българките лазарки, водени от учителите, играят 

само на Богатата Лазарица. Лазарките копанарки играят по двойки или поединично, 

придружавани от възрастна жена, която е майка на едно от момичетата. Те са окачени с 

цветя, имат венец на главите и играят с бели кърпи. Докато момичетата играят, жената 

удря по малък тъпан и пее: 
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                         Бързай, бързай, Лазаро, 

                         че Великден наближи, 

                         сукман ти е на руно, 

                         ризата ти е на кросно. 

                         Ой, Лазаре, Лазаре! 

      Щом играта свърши, девойката хвърля кърпата върху рамото на стопанката и иска 

„бакшишо”. Домакинята дава яйца, брашно и сланина, които възрастната жена събира в 

кошница. 

      На Лазарица тронките приготвят плетеници (хлебчета с формата на козунак, дълги 

около една педя). Те се месят с квас и се правят от три дебели тестени пръчки, така че да 

се получи плитка, която се огражда с друга тестена ивица. Плетеници се приготвят за 

всички роднински момичета, като за по.големите хлебчетата са с по-големи размери.    
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ВРЪБНИЦА 

                                        (ИЗВЕСТЕН СЕГА КАТО ЦВЕТНИЦА) 

       Този ден е винаги в Неделята след Лазаровден една седмица преди Великден. Тя е 

посветена на тържественото посрещане на Христос в Йерусалим с палмови клонки. Затова 

на този ден всички отиват на празничната литургия с върбови клонки и китки от здравец и 

други пролетни цветя. След като свещеникът освети върбата, венчетата се отнасят вкъщи 

и се поставят пред домашната икона. С тях жените баят против уроки и болести на децата 

и домашните животни. Често, когато през летните месеци загърми и завали градушка, те 

изнасят върбовите клончета и венчета, гледайки пре тях облака, изричат магически 

заклинания, за да прогонят стихията. В други случаи слагат върбата в кърмата на 

добитъка, заравят я в средата на нивата или в дупките на къртицата. Цялата област приема 

върбата, която е осветена, за лековита. Върбовото венче се носи по време на жътва против 

главоболие. (Според църковното учение върбовата клонка символизира палмовите 

клонки, с които Христос е посрещнат в Йерусалим с Осанна. Самата върбова клонка с 

вида си напомня палмовата, затова е предпочетена по нашите ширини. Баянията и 

магическите заклинания не са свързани учението на Църквата и са езически (пагански) 

примеси към празника, които са осъждани от каноничното християнство—напр. Йосиф 

Брадати, св. Никодим Светогорец и др. (бел. Я. И.)). 

       На Връбница задължително се яде риба. В селата на тронките още сутринта 

стопанката слага в голям пешкир всички плетеници (вид питки) и тръгва да ги раздава по 

роднинските къщи. Плетеници се дават и на всички млади булки, които от своя страна 

месят по един голям кравай. С него и с варена царевица те отиват на черквата. В 

черковния двор булките нареждат краваите на земята и свещеникът ги прикадява, след 

което те ги раздават помежду си. Там или на хорото другите жени, придружени от малки 

момиченца, подаряват на младите булки яйца, защото на тях са им нужни много яйца за 

Великден. В с. Факия на Връбница младоженците ходят на гости у кума. Те носят голям 

колак (вид питка) с три или пет бели яйца, а кръстникът ги черпи с ракия и вино. Яйцата 

от колака не се ядат, а се заравят в лозето против градушка и магии. Едно яйце се закопава 
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под полога на кокошките, за да не боледуват. Кръстницата също дава на булката голям 

колак с бели яйца. 

 

 

 

       В тронкските и загорските села момиченцата правят запостване: те се събират на 

групички по 6-7, като всяко момиче свива венче от върба и му слага отличителен белег. 

Момичета застават на някой мост и едновременно хвърлят венчетата в реката. Момичето, 

чието венче се покаже първо от другата страна на моста става кръстница на останалите. 

Следобед всички момичета се събират в нейния дом и носят плетеници. На втория ден на 

Великден се прави втора трапеза, но този път се носи голям колак с червено яйце по 

средата.  
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    През Великденските (Великите) пости в Средец се играе боянец: буйно несключено 

хоро, което се води с лъкатушене и засилване под песенен съпровод. Хорото се води от 

по-лична мома, облечена в мъжки дрехи, която наричат Боян и Боянец. В лявата ръка 

държи дървена сабя, а в дясната къса брадвичка. През кръста е опасана с червен мъжки 

пояс, от лявата страна на който свободно виси друг червен пояс. Като води хорото, момата 

движи ръцете си нагоре—надолу и издига ту брадвичката, ту сабята. Водачката има две 

помощнички: едната се нарича кума, а другата кумица. Щом водачката се умори да води, 

мястото й се заема от някоя помощничка. Ерген може да поеме водачеството само след 

разрешение от кумицата и то само за кратко време. 

      При обичаите по Връбница стои връзката с пролетното възраждане на природата, а от  

там- с плодородието на посевите и възпроизводството на човешкия род 

 

ТОМИНА НЕДЕЛЯ (ПРАЗНАТА НЕДЕЛЯ) 

     Седмицата след Великден е известна като „Празната”, „Светлата” или „Томина 

неделя”. В християнския светоглед тя се свързва с първите появи на възкръсналия 

Христос сред своите ученици и последователи. Когато мълвата за изчезналото от 

гробницата тяло Господне се разнася на длъж и на шир, единствен апостол Тома не 

повярвал на чудното знамение. Той пожелал да докосне раните от гвоздеите на 

прикования към кръста Иисус, за да се убеди в Неговото възкресение. На осмия ден от 

случилото се Христос отишъл при апостол Тома и го накарал сам да се убеди в истината. 

Тома паднал на колене да моли Бог за прошка. Оттогава остава и нарицателното „Тома 

неверни”, а осмият ден от разпъването на Христос получава названието „Томина неделя”. 

А народът нарича тази седмица „Празна” поради забраната да се работи каквото и да 

било—празно, защото „се празнува”. 

     Средата е светла сряда. На този ден или на следващия загорците изпълняват обичая 

Мара лишанка, познат и като Мара или Елишанка. С него се цели да се осигури дъжд и 

плодородие. Сутринта след черковната служба всички моми се събират в къща, където 

няма умряло дете, и там приготвят кукла, носеща името Мара лишанка. Куклата се прави 

от три пъхнати един в друг чехъла (два жълти и един червен), взети от три моми или 
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млади булки. Куклата може да се направи от бухалка за пране, облечена в парцали. Върху 

средния чехъл се рисува лицето на Мара, слага се „коса” от трева (лепка) и главата се 

забражда и кичи като булка. Не липсва и типичният булчински накит—„титериците”. С 

куклата момите се отправят към точно определено място (хорище или височина, което 

също се нарича Мара лишанка. Там се събира и цялото село. Момите се нареждат 

заловени за ръце една след друга в две редици под формата на полукръг. Куклата се взема 

най-напред от „честита” девойка (с живи родители), която вече е участвала в запостването 

на Връбница. Тя застава първа на вътрешното хоро, като носи куклата високо над главата 

си с дясната ръка. Момите запяват специална песен. Така се изреждат всички моми. След 

това се отива на реката, където развалят куклата и потапят трите чехъла във водата. 

Мнимото погребение се съпровожда с оплакване. После на хълма се устройва панагир с 

песни и хора, който трае до късно вечерта. 
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  В петъка от празната неделя се организират панагири край манастирчетата на св. Петка, 

наричана Балаклия (с. Голямо Буково). На събора идват предимно бездетни жени, които се 

мият с лековитата изворна вода и оставят на аязмото конец от дрехата си или кърпата си. 

Болните, а и останалите селяни пренощуват в петък срещу събота край аязмата. 

    Сред тронките съботата от празната неделя е известна като черна или църна събота, 

защото се смята за най-лошия съботен ден от годината. Вярва се, че ако човек се роди на 

този ден, „няма да види хаир”. Според народните представи в тази събота се навършват 9 

дни от смъртта на Христос и не се работи нищо, за да не се „зачерни къщата”. В с. Долно 

Ябълково на гробището се раздава за убитите по време на войните. 

     Понеделникът след празната неделя се нарича Енди Пасха (Инди Пасха). От този ден 

нататък жените започват да предат и да тъчат. За последен път се ядат великденски яйца, 

за да се „изпрати великденът”.  

 

ЙЕРЕМИЯ  1. V. 

     Йерминден, Ерминден (у рупци и загорци), Ермий или Йеремия (у тронките) са 

названия на първия ден от месец май, наричан в Странджа Костадиновски месец. 

     Пророк Йеремия бил син на свещеник и живял около 600 г. преди Рождество Христово. 

Когато бил на 15 години, Господ му се явил и му наредил да възвести Неговата воля сред 

юдейския народ. Оттогава започват и пророчествата на светеца, който за пръв път 

проповядвал идването на Христос по време на вавилонското робство. Йеремия предсказал 

и на египтяните пристигането на Дева Мария с Младенеца в техните земи, предрекъл 

падането на Вавилон и гибелта на юдеите, избягали в Египет. Заради това свое 

пророчество той бил убит от тях с камъни. 

    Обредността на този ден е различна при трите етнографски групи. Рупците почитат 

Ерминден главно за да се предпазят от вълци и други вредители. Рупците се търкалят от 

ранно утро при изгрев слънце в росната трева за здраве или против бълхи. Жените мият 

косите си с вода, в която са врели различни билки. Сутринта майките дават на децата си 

да хапнат чесън, за да здрави цялата година. 
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     Тронките и загорците свързват Еремия с някои следсватбени обичаи. Свалят се горната 

дреха и чорапите обредно. Това се прави за плодородие в семейството. 

     На Ерминден жените правят подници, тъй като според поверието тогава те стават най-

здрави. Старите подници се чупят и се изхвърлят от къщи.  

 

                                           

ГЕРГЬОВДЕН  23. ІV. (по юлианският календар) 

6. V. (по грегорианският календар) 

        Християнският великомъченик св. Георги Победоносец е живял в малоазийската 

провинция Кападокия по времето на император Диоклециан. Постъпва съвсем млад във 

войската и проявява завидни войнски способности. На 20-годишна възраст получава 

военен чин трибун. Отдавайки се изцяло на християнската вяра, светецът воин е хвърлен в 

тъмница и по-късно е обезглавен. Според житието недалеч от неговия гроб се появил 

змей, който опустошавал околността. Светецът успял да порази с копието си чудовището. 

Оттогава той се ползвал със славата на един от най-изявените конници—змееборци в 

християнството и иконографски се изобразява на бял кон, по чиито копита се гърчи 

прободен дракон. Светецът е патрон на българската войска.  

       Св. Георги е покровител на овчарите и закрилник на плодородието. До Гергьовден не 

се яде мляко и не се дава подкваса назаем, за да не се „изнесе” плодородието от къщата. 

На Гергьовден агнетата се отлъчват от майките и овчарите издояват първото мляко. 

Стопаните окичват ведрото и вратата на кошарата със зеленина, в които има три стръка 

чесън. Факийци и вълчановци слагат още вратика и коприва, а долноябълковци—глог. На 

ведрото стопанките връзват марти от червен и бял конец. В с. Богданово къшлата се 

обикаля и загражда с просо. В Долно Ябълково преди доенето вимето на първата овца се 

измива, а козината се подстригва. Тронките изцеждат първите капки мляко през пръстен, 

който доячът държи с лявата си ръка. Издоеното мляко се подсирва или подквасва още 

същия ден. Раздава се на онези, които нямат овце. Вярва се, че това ще увеличи 

млеконадоя следващата година.  



                                                                  
  

   

  

 

                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Това проучване е направено във връзка със изпълнение на проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!“, Договор № РД 50 -78/11.05.2021 г. ,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по  процедура  №BG06RDNP001-19.355, за подбор на проекти  за вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., 

 

 
 

49 

      В цялата област привечер срещу Гергьовден се берат зелени клонки от круша, орех, 

глог и други и с тях се кичат портите на кошарите и всички стопански постройки. Във 

Вълчаново къщите с моми за женене се украсяват с вратика, та „момците да се въртат 

около момата”. 

       В навечерието на празника рупците и загорците ходят за първи път на росен. Там 

приспиват болните и техните придружители. През цялото време се мълчи, за да не ги чуят 

юдите, които трябва да излекуват „юденските болести”, тоест болести, за които няма лек. 

Сутринта се будят един друг мълчешком, като се почукват с камъчета. След като се 

събудят, тронките се търкалят в росата преди изгрев слънци и се мият с нея за здраве. В 

Средец срещу Гергьовден се налива мълчана вода в зелена паница, която се оставя да 

пренощува навън. По този начин се брани плодородието от юди. На Гергьовден загорците 

сутринта плевят нивите си, а рупците палят жив огън. 

       На  Гергьовден се пазарят овчарите и ратаите.  

       В целия район коленето на курбан в чест на светеца е позната практика. Коли се 

винаги мъжко агне, родено първо, най-едро или черно на цвят. Преди това агнето се 

захранва три пъти със сол. На рогцата на животното се запалват една или две свещи, а 

пред него се поставя иконата на св. Георги. Животното се прикадява от стопаните, 

обърнат с лице на изток. Кръвта и кокалите от курбана се хвърлят в реката или заравят в 

земята, за да не се тъпчат. В Средец стопанките топят пръсти в тавата с кръвта и чертаят 

кръст по дърветата, по портата и лицата на децата за здраве. В Горно Ябълково това се 

прави, за да не хапят мухите децата през лятото.  

      Агнето се пече цяло в тава, пълнено с ориз и дреболии. Отгоре се покрива с кора от 

тесто, върху която се слагат листа от круша, лапад и дюля. По плешката се гадае за 

здравето на семейството и добитъка—ако е изтъняло и върху нея има тъмно петно, 

предзнаменованието е лошо. На Гергьовден за първи път се яде чесън, за да не загнива. На 

трапезата освен агнето и чесъна се слага колак, приготвен с квас. 

      В Момина Църква смятат, че на Гергьовден не бива да се заспива, защото „се взема 

сънят на агнетата”. Ако човек е спал на Великден, трябва да спи и на Гергьовден, защото 

през първия ден е „купил мързела”, а през втория да го „продаде”. Във Факия и Горно 
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Ябълково смятат, че ако времето е хубаво, така ще бъде през цялото лято. На празника 

моми и момци се люлеят на люлки. Селяните се теглят на кантари за здраве.   

. 

ЛЕТЕН СВ. АТАНАС  5. VII 

        Летен св. Атанас са празнува на 5. VІІ. и е известен сред народа като „сред лято” или 

„жътвар”. Този ден християнската църква почита св. Атанасий Атонски, роден в гр. 

Трапезунд и живял през Х век.  

      Според народното поверие в деня на своя летен празник св. Атанас по подобие на 

своите летни „братя” Тодор и Иван „облича зимен кожух и поема пътя към Бога, за да 

донесе студовете и ледовете”. В планинските райони с Атанасовден се слага началото на 

жътвата. Обикновено пръв зажънва човек с „лека ръка” или най-опитният жътвар. 

Първите два-три класа се хвърлят напред с благословията: „Бог напред, ние след него!” 

Първият сноп се връзва с червен конец върху него, се постила чиста кърпа, върху която 

чорбаджията поставя пари—дар за жътварите. 

      На 8. VІІ. се почита св. Прокопий—великомъченик Прокопий, който след жестоки 

мъчения бил посечен от имп. Диоклециан през 303 г. Сред населението от нашата община 

този ден е известен като С`ти Прокоп или Прукоп. Това е „тежък”, „хаталия” празник. 

Тачи се, защото иначе „човек няма да прокопса”. Има поверие, което разказва, че „в 

началото никой не се срещал с Прокоп”. Но веднъж той се ядосал и запалил една нива. 

Оттогава селяните го тачат и не работят в полето, за да няма град, гръм, пожар и порой. В 

с. Горно Ябълково на този ден за първи път ядат диня. 

      Св. Прокопий е покровител на пчеларите. Жените на преларите рано сутринта 

замесват два обредни хляба—„боговица” и „светец”.Преди изгрев слънце носят хлябовете 

на пчелните кошери, прекадяват ги с тамян и ги намазват отгоре с мед. Мъжете по това 

време прикадяват кошерите и от всеки вземат по малко мед. След това всички отиват на 

църква. След литургията жените раздават хляба помежду си, за да се роят пчелите да 

дават много мед. В черквата остават паничка мед, която на следващия ден връщат у дома 

си. Вярва се, че този мед е необикновено лековит. С него се мажат болните от заушки, 

шарка и ужилвания. 
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ГОРЕЩНИЦИ  15, 16 и 17 юли 

       Горещници, Горешлящи, Блъсъци, Чуреци, Чурута, „Опална Марина”—празници за 

опазване от огън и в чест на огъня. Те обхващат три последователни дни—15, 16, 17 юли и 

според традиционните народни схващания са най-горещите летни дни. През тези три дни 

християнската църква почита последователно св. св. Кирик и Юлита (15 юли—майка и 

син, мъченици от ІІІ век; храмът в с. Банкя, сега квартал на София, носи тяхното име—

бел. Я. И.), мъченица Юлия (16 юли) и св. вмчца Марина (17 юли).  

       Горещниците са свързани със строго спазвани забрани за полска и домашна работа—

не се ходи на нива, не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят снопи и не се впряга 

кола, не се пере, не се мие, не се меси и не се пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и 

шие. Нарушаването на тези забрани се смята причина за пожари и запалване на реколтата, 

дома и пр. Според народните поверия на третия горещник от небето пада сам нов, божи 

огън, затова на този ден се извършва обредното подновяване на огъня в огнището.  

      Съществува практиката по време на Горещниците да се гадае какво ще бъде времето 

през първите три зимни месеца. Ако през първия Горещник слънцето пече силно, месец 

януари ще е топъл и дъждовен. (Вчера бе изключително горещо, следователно януари ще 

бъде топъл). Щом човек се изкъпе през Горещниците в топли минерални извори, няма да 

го хващат болести през цялата година. 

      Третият Горещник е посветен на св. Марина, една от най-почитаните странджански 

светици. Тя е живяла през ІІІ век и е дъщеря на езически жрец. Ог 12-годишна тя се отдава 

на християнството, заради което е подложена на жестоки мъчения. Щом навършила 16 

години, девойката била изправена пред съда и мъчена. Раните й били горени с огън, 

поради което по-късно бива наричана от народа „Огнена” или „Опална Марина”. 

      Според народните вярвания св. Марина се смята за сестра на св. Илия. Тя се осмисля 

като веща лечителка. Много силна е вярата в нея сред рупското население. Преобладава 

представата, че св. Марина лекува хора с болни очи. Обикновено аязмата на светицата се 

намират при канари, в които водата капе през тесни процепи. Болните я събират и пият от 

нея за елач (лек). Там се палят свещи, хвърлят пари във водата и оставят конци от дрехите 
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и други дарове. Вярва се, че водата спира да капе, ако грешен човек подложи паничката си 

под капчука. 

       Някои странджански села на този ден организират събор, наречен лефтерски панагир, 

тъй като според легендата св. Марина е лефтера (мома). 

     Рупците почитат св. Марина като „висия” (господарка) на змиите. Според поверието тя 

„държи техните езици”, „носи ги в ръкава на ризата си или в кошница” и ги пуска оттам, 

когато хората не я почитат. Затова на този ден жените не работят, за да не ги хапят 

змиите. Този елемент в народния култ към светицата, както и празненството в нейна чест 

с типичните нощни къпания за здраве се разглеждат като свидетелство за връзка между св. 

Марина и тракийската Артемида—Бендида. В отделни села (Извор, Бунархисар) започват 

да ядат грозде след празника на светицата. 

 

СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН  27. VІІ. 

         Известен като св. Пантелей, Паталия или Петелея. Св. великомъченик Пантелеймон е 

роден в гр. Никомидия и заради вярата е подложен на големи изпитания: горен е със свещ, 

хвърлян е на диви зверове, пускан е от стръмни канари в развилняло се море. Оставайки 

жив, светецът е посечен с нож от хората на император Максимилиан през 305 г. Вместо 

кръв, от тялото му потекло мляко. Тези моменти от житието на светеца оказват силно 

въздействие върху неговия народен култ. 

       Повсеместно се смята, че денят е „тежък” „хаталия празник”. Тачи се „за патило” (за 

лошо). Вярва се, че светецът пази хората от болест и лекува заболелите. Болните трябва да 

запалят свещи по смокините и събират росата от листата им. Пият я за здраве. Бременните 

жени да не работят, за да не родят дете с физически недъзи или белези по тялото. 

      В много селища се организират тържествени събори и панаири край параклисите на 

светеца. В  община Момина Църква са устройвали панагир. Долноябълковци не жънат, за 

да не се запалят снопите. Средичани смятат, че на св. Пантелей щъркелите се събират и 

отлитат на юг. На този ден не се ходи при врачки и баячки, защото светецът ще ги накаже. 

(Според църковното учение въобще християнинът не бива да ходи на врачки и баячки 

никога, защото са служители на дявола—бел. Я. И.). 
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       При посещние на параклисите на светеца жените раздават пити в негова чест, за да 

няма градушка, буря и наводнения. Често тези свещени места се свързват с легендата за 

самоволната жертва на елена, който всяка година идвал сам да стане курбан на хората. 

       (На 27 юли се празнува паметта на светите седмочисленици—св. братя Кирил и 

Методий и техните пет главни ученици Климент, Наум, Ангеларий, Сава и Горазд. С 

тяхната апостолска дейност, и особено на св. Климент и св. Наум, под покровителството 

на св. княз Борис-Михаил, българския народ е бил просветен в християнската вяра. Чрез 

България славяно-българската писменост достига до Русия и Сърбия. Паметта им е жива 

сред македонските българи, като особено тържествено се почита в гр. Охрид. Поради 

тяхната значимост за българската просвета заслужава да се почита паметта им със същото 

усърдие и върху останалите български етнически територии—бел. Я. И.) 

        

ГОЛЯМА  БОГОРОДИЦА  15. VІІІ. 

        Голяма (Гулема) Богородица или Божа майка (у тронките) се тачи на 15 август. 

Светицата се осмисля като пазителка на децата и семейството. Затова я почитат предимно 

жените—младите булки, които нямат деца, бременните и невестите, чиито деца умират 

след раждане, всички майки. На Голяма Богородица (Успение Богородично, тоест 

блажената смърт на св. Богородица) жените се черкуват или църковат—ходят на черква и 

след службата раздават хляб за здравето на децата си. Тези действия не се извършват от 

жени в менструален цикъл и родилки до 40-я ден. Те могат да се черкуват на Малка 

Богородица (8 септември—Рождество Богородично). На черквата носят жито, грозде, мед, 

сирене. Житото е винаги новата реколта и се оставя на църковното настоятелство. Медът 

също се дарява на църквата, тъй като от Голяма Богородица започват да вадят новите 

пити. Вярва се, че който подари повече мед, повече ще роят пчелите му.  

        Покрай аязмата на светицата се организират сборове и панаири. Жените даряват 

иконата на Богородица с кърпи и възглавници, а децата палят свещи. Колят се курбани за 

здраве. Болните преспиват вечер в параклиса или на поляната с надежда за изцеление. На 

другия ден подкарват бързо колите си по обратния път и не се обръщат назад, за да 

оставят болестта там. 
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       За отговяване от Богородичния пост се вари и яде петел на нивата. Щом отмине 

празника на Божията майка, започва „подзимното време” (есента). Тронките гадаят по 

трите дни след празника какво ще е времето през зимата. Ако денят е слънчев, 

съответният зимен месец ще е студен. В с. Вълчаново вярват, че след Богородица дните се 

изравняват с нощите. След празника рупските моми започват да заклаждат седенките. 

      Голяма Богородица (Успение Богородично) е един от шестте официални църковни 

празника, посветени на Богородица. На този ден Божата майка приключила земния си път 

на 64-годишна възраст. Нейната смърт била лека (блажена), приличала на заспиване. 

Оттук иде думата „Успение”—заспиване. 

      Празникът е предшестван от строг двуседмичен пост, по време на който не се играят 

хора, не се пеят песни и всички жалеят за смъртта на Богородица. 

       Култът към Богородица е проникнал дълбоко в религиозния живот и обредността на 

българина, а върху образа на Богородица са се наслоили различни елементи, идващи от 

най-дълбока древност. Тя е носителка на божественото начало, въплъщавано в езическата 

епоха от Великите богини—майки—Кибела, Персефона, Артемида, Бендида 

 

ПЕТКОВДЕН  14. Х. 

       На Петковден в ранно утро жените замазват пода на огнището и стените, та агнетата 

да са „мазни” (тлъсти). През целия ден не се работи никаква работа, за да не се раждат 

сакати животни. Не се шие, преде, кърпи или плете, за да не остават белези по агънцата и 

да не са шарени, т.е. вълната им да е чиста, едноцветна. Тези забрани в с. Факия се спазват 

наред със забраната да се коли през този ден кокошка, за да не се „запридат” очите на 

агнетата. След заплождането на трапезата задължително има ушумер. В някои рупски села 

Петковден е празник на свинарите. На този ден се коли прасе и се раздава из махалата. На 

Петковден в Карабунар се наемат овчари и чираци. Организират се събори и панаири край 

аязмата на светицата (св. Петка Параскева Българска). Колят се курбани, обречени на 

болни хора. В с. Факия се вярва, че св. Петко бил нехранимайко и затова на този ден 

камбаната не бие, за да „не умре попадията”. 
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       В селата на тронките и загорците в периода от Петковден до Димитровден не се снове 

платно, не се шият и кроят мъжки дрехи, за да не пакостят вълците на овчарите и стадата.  

 

ДИМИТРОВДЕН  26. Х 

      Димитровден или Митровден у тронките е голям празник, „годинак ден”. 

       Св. великомъченик Димитър е роден през ІІІ век в Солун. След смъртта на баща му, 

който бил градоначалник на Солун император Максимиан Херкул възложил на него 

същия пост. Открито започнал да изповядва християнската вяра. Затова бил хвърлен в 

тъмница и на 26 окт. 305 г. убит с копие от езичниците на император Галерий. . Смята се 

за небесен покровител на гр. Солун. При въстанието на Асеневци (1185-1186) той е считан 

за небесен покровител на Втората българска държава. 

      В селищата на тронките празникът продължава три дни. От св. митер започва зимата и 

затова на този ден по поведението на животните се гадае дали тя ще е студена. Ако овцете 

вечерта преди празника са събрани накуп зимата ще е студена, ако мравките излизат от 

мравуняка, зимата няма да бъде мразовита. 

       От Димитровден започва нов период за пастирите: стадата тръгват на зимуване, а 

реколтата вече е прибрана. 

 

АРХАНГЕЛОВДЕН  8. ХІ. 

        Християнският празник Събор на св. архангел Михаил, наричан от народа 

Рангеловден, се почита през този месец, тъй като ноември е деветият месец след 

създаването на света, считано от месец март (според римския календар март е първият 

месец на годината; византийският (съотв. църковният, който се движи по него) започва на 

първи септември; започването на годината на първи януари започва в Западна Европа в 

Новото време. Тук ноември е девети месец според римския календар (бел. Я. И.)). Освен 

това неговото отбелязване от църковния канон е свързано с представата за деветте 

ангелски (небесни) чина, разпределени в три последователни йерархии—горна, средна и 

долна. Празникът е посветен на архангел Михаил, тъй като той е представян като 
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„чиноначалник и воевода” на всички ангели от йерархията—серафими, херувими, сили, 

власти и начала. 

       Според православната църква св. архангел Михаил е „архистратег на небесното 

войнство”, (висш, старши управител, воевода б.м.), един от седемте първенствуващи 

ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Архангел Михаил представя 

Божието Слово; архангел Гавриил е носител на Божията воля, който донася на св. 

Богородица благата вест, че ще стане майка на Богочовека (обещаният в пророчествата 

месия); Рафаил—лечител на недъзите; Уриил—просветител на душите; Салатиил—

молител и застъпник пред Бога; Йехудиил—прославящ Господа; Варахиил—подател на 

Божиите благословения. Ангелите са пазители на човешкия род, а всеки човек получава с 

кръщението си по един ангел пазител. 

      Народът приема Рахангел Михаил като „вадидушник”, тоест ангелът, който се спуска с 

нож или сабя и „взема душите на хората”. В предсмъртния час на всеки човек той долита 

от небесата, за да примами със златна ябълка душата на покойника. Отвежда я в отвъдния 

свят, където със своя събрат св. Петър я отправя в райската градина или във вечно врящия 

казан на пъкъла. Поради това архангел Михаил се изобразява в иконографията често с 

везни в ръцете или окървавен нож, тъпчещ с крака дявола. (Според църковното учение 

архангел Михаил е свлякъл дявола (Луцифер, Денница) от небесата на земята, затова той е 

с везни (отмерва гордостта на сатаната и бунта му против Бога) или с кървав меч, тъпчещ 

дявола (който във вид на паднал човек е изписван на иконите с неговото първоначално 

име отпреди отпаднето му от ангелския чин поради гордостта—Денница (бел. Я. И.)). 

      На този ден не се работи нищо, за да си „идат по-лесно душите, когато му дойде 

времето”. В повечето селища се коли общоселски курбан. В Средец водата за курбана се 

донася от девойки. Привечер всички идват на църквата и носят съдове със сурово жито 

(зимница). То се оставя дар на църквата, а съдовете се пълнят с курбан. 

     Най-често от Архангеловден се свързва цикълът на „вълчите празници”; известен като 

вълче пагано. За тронките те свършват на този ден, а при другите етнографски групи те 

започват като свършват по коледа. Вълчето пагано се тачи за предпазване от вълци. В 

началото на празнуването им стопанката усуква дебела вълнена бяла прежда и огражда с 
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нея от външната страна постройките за овцете, за да не ги нападат вълци. Не се перат, 

кроят и шият мъжки дрехи, за да не пакостят вълците на мъжете, когато ходят в гората. 

Ако мъж е облечен с шита през Вълчите дни дреха и е нападнат от глутница, той трябва да 

я съблече, за да се избави от „зверовето”. Докато вълчето пагано трае иглите, ножиците и 

вретената се скриват. Не се колят овце, тъй като вълците се настървяват от кръвта им.  

      Обредността на Вълчите празници е аналогична на тази с другите годишни празници, 

които в митологичен план са време на нарушено равновесие в природата и социума, 

време, от чиято деструктивност ще се роди новият космически цикъл.   

 

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО  21. ХІ. 

       Празникът Въведение Богородично е ден на християнското семейство. Богоотците 

Йоаким и Ана, които обещали детето си Мария на Бог, я довели от Назарет в Йерусалим. 

Там тригодишната Мария за общо очудване изкачва сама 15-те стъпала и влиза в най-

свещената част на Йерусалимския храм и остава, за да бъде възпитана в него. Там се 

обучавали млади девойки в Закон Божи и ръкоделие с цел да бъдат подготвени за 

бъдещото си семейство. Този ден се чества и като празник на християнската младеж 

предвид възпитанието, което е получила Мария и покезва колко е била важна грижата на 

християнската църква за семейството, за да живее в духа на християнските добродетели, в 

лоното на светата християнска църква. 

      Самият израз „християнско семейство” носи усещане за вътрешно единство, благост в 

отношенията, традиции и почтеност, което ни дава основание да считаме, че благодарение 

на семейството може да се укрепи нацията, да се спаси в несретата.  

     Празникът Въведение Богородично е бил чакан и обичан ден. Той бележи началото на 

Коледните пости и периода, завършващ с големите празници около Рождество Христово. 

А българските народни празници, в чиято основа са смесени предхристиянски и 

християнски елементи, имат много здрава връзка с живота на хората, богати са по смисъл 

и са красиви по изпълнение. Основното в тях е жизнерадостта и оптимизма, благословията 

и пожеланието за живот и здраве, за плодородие, за щастие и благоденствие.  
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     И всичко това е адресирано до семейството—семейството на неосъзнатия и осъзнатия 

християнин, в което доказателството за съществувание на любовта се нарича вярност 

между мъжа и жената. Доказателство за любовта е отношението към децата, грижата и 

възпитанието на всеки към всеки. 

     Едно от най-големите достойнства на християнското семейство е неговата скромност. 

А скромност означава умереност във всичко, възможност да се радваш на нещо малко. 

Това дава възможност да изразяваш отношението си от всички неща на този свят. Само 

така ще можем да превърнем своите домове в храмове на любовта. Да опазим хармонията 

и семейното щастие в една разколебана страна—въпреки бедите, въпреки несгодите—това 

е подвиг. 

     (Написаното е форма на есе. При другите празници след описването на неговия 

каноничен християнски смисъл се съобщава как се празнува в традициите на Странджа и 

съзнанието на местното население. Тук след като добре е отбелязан неговия християнски 

смисъл следват общи разсъждения за християнските ценности, свързани със семейството. 

Описаното тук е есе без връзка с начина, по който празника е отбелязван в Станджа. Има 

прикрепени две статии от вестници. В едната се говори за църковния смисъл и значение 

на празника, а в другата са по общи разсъждения за християнските семейни ценности. 

Всъщност написаното по-горе е съкращение от двете статии.—бел. скоби Я. И.) 

 

АНДРЕЕВДЕН  30. ХІ. 

        Този ден в чест на св. апостол Андрей Първозвани е известен като Индринден при 

тронките, свети Е(н)дрия в Горно Ябълково. 

       Православната църква с празнична литургия отбелязва денят на светия апостол 

Андрей Първозвани. Той и брат му Петър били рибари от Галилея. Андрей бил пръв 

призван от Христос за апостол и затова е наречен „Първозвани”. До края на жизнения си 

път проповядвал христовото учение сред балканските причерноморски райони. Умрял в 

мъки и страдания, разпънат на кръста в гръцкия град Патра. 
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      Народът свързва Андреевден с вярването, че от него денят започва да нараства, като 

денят взема по едно зърно от нощта. Смята се, че „Андрей прогонва зимата и дългите 

нощи”. В навечерието на празника или на сутринта рано преди изгрев слънце над огъня 

загорците поставят да ври съд с пшеница, жито и царевица. Тронките пускат във водата 

всички видове зърна: боб, леща, грах, овес, ръж и ечемик. Според местните представи 

посевите трябва да наедряват толкова, колкото зърното във варивото. След това се 

прикадява и се раздава поне на три къщи. В Голямо Буково варени зърна се дават на 

кокошките, за да снасят повече яйца. 

       Основният празничен обред—надуването, наедряването на различните зърна—е 

свързан с плодородието, берекета, да има плодовитост и на хора, и на добитък.  

 

 НИКУЛДЕН (НИКОЛОВДЕН ИЛИ СВ. НИКОЛА)  6. ХІІ. 

                   Той е в чест на св. Николай Чудотворец, който се е родил през 280 г. в 

малоазийската провинция Ликия. По времето на император Константин Велики е 

провъзгласен за епископ на гр. Мира в Ликия (откъдето и прозвището му Мирликийски) и 

участва на Първия Вселенски събор на светите отци в Никея през 325 г. Там ревностно 

отстоява православното учение против арианството, като от верска ревност дори е ударил 

шамар на бившия алексанрийски презвитер и разпространител на ереста (т.е. заблудата) 

Арий. Умира през 342 г. Става прочут със своите морски чудотворства при спасяването на 

кораби и моряци от крушение. По тази причина повсеместно се почита като господар на 

необятната морска шир, на реките и езерата и като патрон на моряците и рибарите. За 

свой патрон го почитат търговците и банкерите. (Причините за това могат да се намерят в 

самото житие на св. Николай и в характера на търговията през античността и 

средновековието. Св. Николай през живота си е проявявал особена милост към бедните и 

немощните, на които и раздал своите богатства. Той е помагал на хора да изплатят 

задълженията си към заемодавци, което е особено засвидетелсвувано в житието. Освен 

това в търговията през Античността и Средновековието като важно комуникационно 

средство е служело морето (Средиземноморският басейн). Така търговията (съотв. 

банкерството като производно от нея) са били тясно обвързани с морето и моряците, което 
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обяснява установения обичай защо св. Николай Мирликийски е общ патрон на моряците, 

рибарите, търговците и банкерите. Това се съчетава и с данните от самото житие на 

светеца относно делата, които проявил в своя живот. (бел. Я. И.)). 

        Според народната вяра светецът пуска снегът от брадата си, когато започне да я 

реши. От него зависи каква ще бъде зимата, затова всяка къща трябва да посрещне 

празника с „кола дръвца и кола брашно”. Описван като побелял старец и поради това 

възниква и типичния за този ден поздрав: „Да остареем, да побелеем като свети Никола по 

годежи и по сватби”. Ако има сняг на Никулден, младите се търкалят по него, а на старите 

пъхат сняг по джобовете. 

        В Странджанските села вечерта преди празника се устройва първата кадена вечеря, 

нарич(ана от рупците вечерна, а от тронките—кадило. Загорците правят първата кадена 

вечеря на коледа. Основно място в нея заема хлябът, който рупците наричат вечерна или 

вечерница, а тронките—боговица, богоица. Той се приготвя от тесто и квас. Хлябът е 

украсен с кръстове и житни класове. Кръстът се прави от тестото, а останалата украса се 

изработва с помощта на дървен просорник и с дупчици, направени от вилица. 

Традиционните ястия са постни: непържен фасул, варено жито с орехи и захар и компот 

от сушени плодове за рупците, докато тронките слагат на трапезата и варива: зелка, тиква, 

праз, чесън. (Никулден винаги се пада през Коледните пости, един от четирите големи 

годишни поста заедно с Великите, Петровите и Богородичните. Това е причината ястията 

на празника да бъдат постни (бел. Я. И.)). 

       Обредната храна и виното се слаган на софрата върху чист месал. Запалват се една 

или три свещи—върху хляба, житото и боба. Тронките приготвят специална спираловидна 

свещ—никулска. Най-възрастният представител на семейството прикадява трапезата и 

благославя: „Добра дочакахме свети Никола.” Той кади три пъти отдясно наляво с 

палешника или с огрибката. После кади стаята и другите помещения и дома. Като се 

върне, оставя палешника зад вратата да пуши, за да се „прогонят дяволите и всичко 

лошо”, а жените угасят свещта и я запазват за другите кадени вечери (Коледа и Водици 

(Богоявление)). 
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       По време на вечерята се извършват многообразни магически действия, целящи да се 

осигури добра стопанска година. Тронките хвърлят жито в комина и благославят. В с. 

Факия казват: „Аз го давам с две ръце,/ Господ да го даде с четири,/ под пътя и над пътя,/ 

и на бел камен.” 

       Кулминационен момент е маменето на хляба. Всички се нареждат прави около 

софрата. Хлябът се разчупва от един (това е най-старият член на семейството, обърнат с 

лице към иконата) или от двама души (в с. Горно Ябълково това са две деца). Дясната 

страна се нарича за зимницата (пшеницата), а лявата—за лятницата (царевицата). Гледа се 

кое парче е по-голямо и се гадае каква ще е реколтата. На добре е ако нареченото за 

пшеницата парче е по-голямо. По-голямото парче от хляба се вдига на полицата с 

пожеланието: „Толкова високо да порасне догодина зимницата!” По-малката част се чупи 

отново и се разпределя между всички. От него се дава задължително на домашните 

животни—най-често кръстът и купните, с които е орнаментирана питата. 

         Огънят не трябва да загасва, за да бъде годината „светла и плодовита”. 

        На Никулден тронки и загорци раздават хляб в чест на светеца заедно с варено жито с 

думите: „Земи за свети Никола!” отговаря се: „Да е на помощ свети Никола!” 

        В с. Вълчаново (Тагарево) младите булки, облечени в невестински премени, раздават 

колак в черквата. 

       С Никулден подготовката за коледуването навлиза в същински етап. В навечерието на 

празника коледарите посещават станеника, за да го поканят тържествено да поеме 

задълженията си. Влизайки в дома му запяват: „Стани, стани, стар станеник,/ да те 

попитаме,/ ке ни станеш ли, стар станеник,/ войска да водиш?”  /Голямо Буково/ Ако 

станеникът приеме предложението, в неговия дом започват да се събират коледарите, да 

учат коледни песни. 

       Традиционно на Никулден се яде риба, обикновено пълнен шаран. 

      По своята същност обредните вярвания по Никулден се смесват с езическо суеверие, 

свързано с боговете покровители на морето—Нептун, Посейдон и др.  
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СВ. АНА  9. ХІІ. 

        Зимна св. Анна или Анино зачатие. На този ден православната християнска църква 

отбелязва свещеното зачатие на св. Ана, потомка на известния Ааронов род и майка на 

Дева Мария. В района на Странджа този ден е известен като тъяна или Тъй Яна. 

Обикновено празникът на светицата се свързва, както при св. Андрей и св. Варвара, с 

представата за астрономичен прелом. Смята се, че на св. Ана денят расте колкото скача 

тгригодишен елен. 

      Самото название на празника предопределя множество обредно-магически действия, 

свързани с вярата в зачеването на нещо ново—„нова година, нов късмет”.  

     Тъй Яна (Аниното зачатие) се приема от странджанци като хаталия, лош празник. 

Светицата е майката на св. Богородица и празникът й се тачи главно от жените. На този 

ден се забранява да се боядисва. Рупците смятат, че на този ден, а не на Игнажден, 

започват родилните болки на св. Богородица. Тя боядисала дрехата си в черно, рабирайки, 

че скоро ще ражда. Затова празникът се нарича църно розя, черноризье. 

      Тъй като според традиционното народно убеждение нощта срещу празника на св. Ана 

е най-дългата астрономическа нощ в годината, то светицата се осмисля на битово равнище 

като покровителка на магьосниците и вещиците, за които нощта е най-благоприятното 

време на действие. В нощта срещу св. Анна магьосници и житомамници могат с баене и 

магия да примамят чуждия берекет от нивите и млякото от добитъка. Поради това в 

навечерието на празника мъжете обхождат дворовете и домовете си, като палят пред всяка 

врата купчинки говежда тор. Вярва се, че пушекът прогонва злите демони и сили. Със 

смес от въглен, чесън и мазнина жените мажат вимето на кравите, за да не могат да им 

отнемат млечността. Целият ден кокошките се държат залостени в курника, за да не може 

да им се омагьоса носливостта. 

       Разпространена е представата, че точно в полунощ срещу празника магьосниците 

могат с баене да свалят месечината. Превръщат я в шарена крава и издояват млякото й. За 

да завърши магията им успешно, те колят черна кокошка и с кръвта й намазват тялото си. 
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Вярва се, че подобен род магически действия се извършват най-резултатно от жени, които 

са близнили два или три пъти, или от майка и дъщеря, които кърмят едновременно. 

 

СВ. СПИРИДОН  12. ХІІ. 

      Св. Спиридон е известен сред народа като Спиро, Спиридо, Испирит, Спирит. Почита 

се преподобния отец Спиридон Чудотворец, роден през ІV век на остров Кипър и 

провъзгласен за тамошен епископ от император Константин Велики. Отбелязва се главно 

като патронен празник на различни еснафски организации и сдружения. Народната 

легенда разказва, че веднъж светецът се качил на магарето си и тръгнал на събор. Но 

вечерта лоши хора му откраднали добичето и му отрязали главата. На другия ден светецът 

съзрял безжизненото тяло на животното, отрязал главата на един кон и я залепил на 

своето муле. Така стигнал навреме на събора и пред очите на събралите се люде счупил с 

голи ръце една керемида. Вследствие на тези чудодейни постъпки Спиридон бил обявен за 

светец и за покровител на керемидарите и тухларите. Той е патрон и на обущарите, 

терзиите, абаджиите, бъкърджиите и дюлгерите. 

      Рупците и загорците почитат светията за предпазване от болести. На неговия ден 

хората не пипат игли, куки, шила и други остри предмети, за да не ги болят ушите. Още 

предния ден жените се подсещат с думите: „Мъри, утре да не бучнеш, че ще те въртят 

ушите!” (рупци). Със същата цел майките раздават хляб или отиват с децата си на черква, 

където носят олио и палят свещи (загорци). С това олио се лекуват болките в ушите. В 

някои загорски села Спиридоновден е празник на всички светии. Носи се в черквата 

прясна пита и жито, които раздават помежду си. Коли се курбан в чест на патрона. 

     Св. Спиридон се почита против всички заболявания, докато при рупците само за 

бързото зарастване на рани. 

 

СВ. МОДЕСТ  18. ХІІ. 

       Св. Модест е бил йерусалимски патриарх през първата половина на VІІ век (632—634 

г.). Той е почитан странджански светец и неговия ден е известен сред населението с 
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различни имена—в с. Кирово го наричат Модес или Модос, в Горно Ябълково и Долно 

Ябълково е известен като Модус; в Богданово и Голямо Буково—Молос. 

     Светецът се смята за покровител на земеделците и на работния добитък—чифта, 

ч`уфта. Обредността е насочена главно към осигуряване здраве на впрегнатите животни и 

благополучие на стопаните им. 

     С най-голяма тържественост св. Модест се празнува от рупците. За този ден 

домакините приготвят хляб с квас или арта и варено жито. Сутринта земеделците и 

семействата им отиват на черква. Жените носят хлябовете, а мъжете—крини със сурово 

жито. Всички хлябове се нареждат под иконата на светеца и след молитвата се раздават за 

здравето  на добитъка. Суровото жито се оставя в полза на черквата. Ако впрегатните 

животни на някое семейство умират често, на този ден жените слагат на иконата на 

светеца малко яремче (хомотче) или вотиви с формата на рогца от сребро или алуминий. 

      Раздаването на обреден хляб за здравето на домашния добитък се практикува и в 

тронкските селища. Питата се меси преди изгрев слънце и не бива да се дупчи, за да не се 

надуе („за да не се надуват вратовете на животните”). Тя се маже с олио и мед, като се 

вярва, че така шиите на животните ще са мазни и няма да ги болят при впрягане. Питата се 

слага върху кърпа, поставена на хомота, който е изправен под домашната икона, и там се 

прикадява. Стопанката я разчупва на парчета и ги раздава из махалата за здравето на 

добитъка и орачите. В Горно Ябълково жените тичат при раздаването, за да са бързи и 

пъргави животните. В с. Факия жените бързат първи да раздадат хляба, защото се вярва, 

че която първа раздаде, първа ще свърши жътвата през лятото. През целия ден мъжете не 

впрягат воловете и биволите, за да бъдат те здрави през цялата година. 

       Приема се, че в образа на св. Модест рефлектират старинни представи, свързани с 

култа към Хермес, който като пратеник на боговете е имал и функцията на покровител на 

стадата. (Също може да се забележат остатъци на култа към славянските богове на стадата 

и плодородието Велес (Волос) и Дажбог—бел. Я. И.).  
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ИГНАЖДЕН  20. ХІІ. 

 

      Св. Игнатий Богоносец е един от най-добрите и талантливи ученици на св. апостол 

Йоан Богослов и затова бил ръкоположен за втори архиепископ на град Антиохия. По 

време на управлението на император Траян е откаран в Рим, където е хвърлен на дивите 

зверове и разкъсан от тях в началото на ІІ век. Празничната литургия на Игнажден 

разкрива по-древния предхристиянски мит за раждането на новото слънце, на Младия Бог, 

календарно свързан с деня на зимното слънцестоене (22 дек.). 

      Странджанците наричат този голям християнски празник Единажден, Игназдън 

(Вълчаново (Тагарево)), Игинаки, Игнада сред рупците. Повсеместно този празник се тачи 

от бременните жени, които не бива да плетат, шият, тъкат и перат, за да родят леко 

рожбите си. Това поверие се основава на християнската легенда за св. Богородица, чиито 

родилни болки започнали от Игнажден. В някои селища младите булки не работят през 

този ден, за да предпазят децата си от огъня; майките не бива да секарат на децата си и да 

ги бият. 

     В тронкските и загорските села на Игнажден се следи кой ще е първият гост. Ако е 

мъж, ще се раждат повече петлета през годината, ако е момиче—обратно. Вярванията и 

действията, свързани с първия посетител, са предназначени да увеличават плодовитостта 

на домашните птици. Първият гост не бива да влиза с празни ръце вкъщи. Той внася 

трески, имитирайки маменето на пилетата, като казва: „пили-пили”, „кът-кът”. Стопаните 

му отвръщат по същия начин. Те го подканят да седне върху възглавница на пода, за да 

ляга и квачката, когато я насадят в полога. После посипват госта със зърна и той ги 

„кълве” образно, за да се множат пилетата. В с. Факия гостът отива да хвърли няколко 

зърна в комина, за да се „пръскат кокошките”, тоест да са много. В Средец той слага 

царевични зърна в огъня да пукат, че лесно да се излюпват пиленцата. След като гостът си 

отиде,домакинята помазва навсякъде с глина, за да са тлъсти яретата и агнетата през 

годината. През целия ден нищо не се изнася от къщата, за да не се разпиляват пилетата из 

махалата, за да не „излезе берекетът” от дома. 
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        Ако годината се случи добра и богата, на следващия Игнажден стопаните канят пак 

същия човек да посети дома им. Ако обаче кокошките умират и боледуват, ако не снасят 

яйца те проклинат първия гост и не го пускат вече в къщата си. На Игнажден хората не 

ходят на гости, защото „човек не знае какъв късмет носи”, „какъв му е ура”. За добро 

знамение се смята, ако най-напред дойдат деца в дома. Затова родителите нарочно пращат 

децата си да обикалят през този ден по къщите.  

       В резултат на народната етимология /Игнат—инат/ възниква поверието, че ако не се 

почита светецът, той „ще стори инат на хората”. 

 

БЪДНИ ВЕЧЕР  24. ХІІ 

       Този ден е известен сред населението като Малка коледа или Малката коледка, а 

тронките го наричат Детешка коледа, защото на този ден коледуват децата. Малките 

коледари на възраст от 3-4 до 8-9 години обхождат до залез слънце махалата, припявайки:  

                       Дай, бабо, кулако,                                                                                                                                                                                                                                                            

                      че гледаш ли кривако, 

                      ке те ударам по главата, 

                      ке сбереш махалата, 

                      ке те ударам по челото, 

                      ке сбереш селото. /Факия/ 

     Домакинята ги дарява с кравайчета, орехи, сушени плодове. Често ги канят да влязат в 

домовете и да седнат. В Долно Ябълково стопанката ръси зърна и нарича да се плодят 

животните повече. Даровете се събират в торбички, а специално за кравайчетата тронките 

използват писани криваци, направени от дрян. 

      През този ден се колят прасетата, които, набучени на кол, престояват до първия или 

третия коледен ден. Според поверието големият празник трябва да се посрещне с цяло 

прасе. Със същата цел не се разтоварва и колата с дърва, които мъжете на малка коледа в 

гората. 

      Приготвя се обредна вечеря за вечерта, наричана Бъдни вечер. Трапезата се кади, като 

за загорците това е първата кадена вечер, а за рупците и тронките е втората след 
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Никулден. Приготвят се постни гозби. Задължителен е обредният хляб, наричан в Средец 

бъдна погача. Трапезата средичани нареждат върху решето за сеене на жито (дармон), 

обърнато към земята. Задължително се слага чесън и стара сребърна пара, за да е имотна 

годината.  

       Огънят в огнището не бива да загасва. Той се поддържа от дебело крушово или 

дъбово дърво—бъдник, коледско дърво. Той не бива да изгаря целият. След време той се 

гаси и се слага зад вратата. С парче от него се изработва някоя част от ралото или колата. 

Пепелта от изгарянето му се пази и използва при баене на болни хора и добитък. 

      Върхов момент в обредността е коледуването. Коледарите са ергени задължително за 

тронките и загорците, докато при рупците може да са и женени мъже. Коледарите се 

обединяват в групи, наричани от тронки и загорци куди. Във Вълчаново (Тагарево) се 

наричат камбура. Всяка група има водач, наричан от загорци и тронки кударбашия, а в 

Средец—нарицател. Неговата задача е да върви начело на групата, носейки фенер и 

изрича нарицалото. Коледарите са облечени празнично, като рупците са наметнати с 

везани кърпи. Загорците пък кичат калпаците си с чемшир, бръшлян и наниз от пуканки. 

Тронките се закичват с коледарски китки.  

     Коледарите се събират в дома на стопанина, който в с. Факия е весел човек и добър 

хороводец, а в Средец трябва да има „широка душа” и голяма къща. Той ги дарява с голям 

кравай. 

     Кудите тръгват из селото към полунощ, като посещават всички къщи. Стопанинът кани 

коледарите да седнат, защото ще седнат и сватовете като дойдат за момата да я искат 

(Горно Ябълково). На коледарите се дава кравай, наричан писан кулак в с. Факия, меден 

кулак в Момина Църква, аркарък кулак в Долно Ябълково, китеник в Горно Ябълково, 

пряперница в Голямо Буково. Върху него се слага пара, сланина и луканки и се дава на 

нарицателя. Той нарича, а след това ги черпят с вино, а момата кити с китки коледарите. В 

повечето случаи коледуването завършва сд хоро на мегдана. 

     Сутринта на Коледа (Рождество Христово—25. ХІІ) за първи път се яде блажно (месо, 

сирене, яйца—тоест продукти с животински—месен, млечен и яйчен—произход) след 

коледните пости, започващи от 14 ноември. Всички отговяват (се облажват) с кавърмата, 
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която цяла нощ е вряла на огъня. Разнасят се колаци (коледни питки) по роднинските 

къщи. При тронките първият и третият ден на коледа се отличават с особена обредност. В 

с. Горно Ябълково се изпълнява обичаят дженгар или джънгар—надбягване на малки и 

големи коледари по трудни участъци, което завършва с обща трапеза.  

      Вторият ден на коледа се нарича Коледска Богородица (църк. Събор на пресвета 

Богородица—26. ХІІ). Следи се какво ще е времето, защото такова ще е още 40 дни. 

Празнуват жените с имена Мария и Рада, кумците ходят на гости у кумовете. 

       Третият ден от коледа е Стефановден (църк. се почита паметта на св. архидякон 

(старши дякон) и първомъченик Стефан, пострадал за Христовата вяра в началото на 

църковната история—първата половина на І век). На този ден в Средец се прави 

коледарска сватба. Около обяд коледарите отиват в дома на стопанина и избират 

обредните лица. Съпругата на стопанина нарежда трапеза в двора. Започва разиграването 

на моменти от истинска сватба: венчавка, която става на чешмата и други. Този обичай се 

правел, за да се изпрати коледа. 

 

                  МРЪСНИ ДНИ (ВЛЪЧКО ,ВАПИРСКО,ПОГАНО) -  25.ХІІ-6. І.   

        Периодът от Коледа до Богоявление се нарича мръсните дни, известни сред тронките, 

а в Средец като Леуско Погано или Влъчко Погано, а в Горно Ябълково, Долно Ябълково 

и Факия като Вапирско Погано. Свързват се с представата за „нечистия” следродилен 

период на св. Богородица, продължаващ до кръщаването на младенеца на Йордановден. В 

цялата българска територия този период се смята за особено опасен и вредоносен.  

        По време на Поганото на земята бродят зли сили—караконджули, вампири, 

самовили, гяволи, защото „земята не е още кръстена.” За да се предпазят от зли сили, 

хората не правят годежи, венчавки, кръщавки и опело на умрелите. Починалият през този 

период се погребва, но всички свързани с погребението обреди се извършват след 

погането. Вярва се, че ако човек се разболее през тези дни, няма да оздравее. Затова 

нощем не се излиза навън до първи петли. Жените не плетат, не предат, не шият. Освен 

нечистите сили заплаха за хората през Поганото са и вълците, оттам идва и името Влъчко 

Погано. Според поверието през този период се бесуват вълците и са много опасни. 
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Стопанките не изхвърлят пепел на двора, защото „вълците си точели зъбите в нея и 

побеснявали”. Тази пепел, наричана поган пепел, се събира. От нея са дава на болни 

агнета в Горно Ябълково или се пръска боба против въшки във Факия. През поганото не 

се чистят оборите и събраният тор средичана хвърлят по нивите.     

      Общовалидна е забраната да се работи дреха за мъж, тъй като облече ли такава дреха, 

„вълците лесно я надушват”. Особено строго се спазва забраната да се работи с вълна, за 

да не нападат вълци овцете. Не се изнася нещо от дома—особено огън.  

     През мръсните дни съпрузите спазват сексуално табу. Вярва се, че ако през това време 

се зачене или роди дете, то ще е „кусурлия”, „ще вижда вампири и самодиви” или ще се 

превърне във върколак. Такова дете се лекува магически. 

     Ако през Погането се роди дете, вярват, че то често и тежко боледува, защото 

„болестите и гяволите го блазнят” (привличат). Щом се роди няколко жени се събират в 

дома му и за един ден му изпридат погатска дрешка. Детето трябва да я носи докато 

омалее, за да е здраво.                                            

 

ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДИ 

Кръстопът 

В дискусии и публикации се разглеждат различни аспекти на архаичното понятие ПЪТ. 

Пътят се коментира като космогонично, обредно, топографско и културно-

антропологично явление в културата на странджанци от региона на община Средец и се 

подчертава, че той може да се схваща като преодоляване  на  разстояние, на препятствие 

или на изпитание; като промяна на състояние, като процес, кръговрат или постоянно 

самоусъвършенстване.  

Появата на КРЪСТОПЪТ, т.е. пресичането на два  или повече пътя, поражда веднага 

необичайна ситуация, която заплашва да наруши ритъма на движението , да го спре 

временно или да го отклони в друга, нежелана посока.  

На моминския обичай „Еньова буля“, който се изпълнява по време на лятното  

слънцестоене — Еньовден (Яновден) в Западна Странджа, девойките играят на някой 

кръстопът в кръг така, че центърът на кръстопътя да  съвпадне с центъра на кръга. 
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Подредбата на момичетата около кръстопътя представя соларен знак — кръг, с вписан в 

него равномерен кръст. Така, наредени в кръг, девойките сядат и когато ще вадят 

„еньовските китки“ от бакърчето, за да ги напяват. 

На Еньовден (Яновден) младите жени берат сутрин рано треви и билки. Набраните тогава 

треви (билки) някои от тях хвърлят на кръстопът . 

На кръстопът се запалва с тьркане на   две дървета т.нар. жив, нов или божи огън, за да 

опазят стопаните селския добитък от  появилата се в околността епидемия. Болен от 

„незнайна болест“, след като е лекуван неуспешно с всички познати на народната 

медицина средства, бива изнасян и оставен на кръстопът като последен опит да бъде 

спасен. 

 На кръстопътя вместо самия болен може да бъде изнасяна само негова  дрexa”. При 

заболяване на крак правят колаче и го оставят на най-близкия кръстопът, като преди това 

напръскат наоколо с „медена вода“’. 

Ако дете, болно от „вънкашна болест“ (епилепсия) падне на земята, никой не се 

приближава до него, за да го вдигне. Майка му или някоя стара жена отрязва парченце от 

дрехата му и отива да я затисне с камък на кръстопът с думите: „3лo под камък“.  

При „урочасано“ баячката обикновено кара болния да й покаже мястото, къдетo го е 

налетяла „урамата“, за да извърши там съответните обредни действия. Когато болният не 

може да си спомни къде точно го е срещнала злината, тогава тя постъпва по следния 

начин: отчупва три върха от саморасла шипка, сварява ги с други билки в „късна доба“ (от 

полунощ до първи петли) и много рано, при изгрев слънце, извежда болния на кръстопът. 

Съблича го, полива го с водата и го облича с нова риза. При друг случай баячката съчетава 

обредното обливане с вода на кръстопът със строшаване на керамичен съд,  кара болният 

да замеси си от „три семена брашно“ (от три вида брашно) голям колак, колкото да се 

провре  през него човек, и го изпича на огнището на подница. Вечерта баячката оставя 

колака на двора да престои под звездите до сутринта, а на другата нощ завежда болния на 

някой кръстопът, полива  го с „баена“ вода, кара го да се провре три пъти гол през колака 

и го облича в нова риза. Старата риза остава на кръстопътя.  
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Майки в Странджа, чиито деца „не траят“, (умират скоро след раждането), оставя 

новороденото на кръстопът (Странджа) и си отива, а бабата се скрива наблизо, за да  

наблюдава кой ще мине пръв край него. Той му става „побратим“ или „посестрим“’. 

На кръстопът се прогонва и детски плач. Майката занася един повой от плачливото дете и 

го разпъва по дължината на пътя, по който ще мине селския добитък, излизайки на паша в 

гората. В някои краища детския пояс опъват не по дължината на пътя, а напряко и две 

жени го държат за двата края, докато всичките селски говеда и говедарят минат през него. 

Пак на кръстопът жени-мамници примамват млякото на чуждия добитък. „Мамницата“ 

взема кора хляб, занася я на кръстопът, през който ще мине стадото, връщайки се от 

гората, и я скрива под голям камък. После жената-мамница прибира хляба и го дава на 

своята крава или на овцете. По този начин млякото и маслото се удвоявало и утроявало. 

На кръстопът стават срещите както с добрите, така и с вредоносните сили. В баенка 

против заболяване от „ермитлик“ (уплаха от кръв) болният причаква своите избавители на 

кръстопътя: 

Седнал е Стоян 

на път, на кръстопът, та си плаче и нарежда. 

Ут де мина Господ и Света Богородица  

та попитаха Стояна: 

- Защо плачеш, Стояне 

Но на кръстопът човека могат да го срещнат също „седемдесет и седем лошотии“, както е 

в друга баенка за болно око: 

С Господ легна, с Господ стана, 

той ме чува, той ме брани 

от седемдесет и седем лошотии 

що ме срещнали  

на път ли е, на огнище ли е, на бунище ли е, на сън ли е, 

на кръстопът ли е, 
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седемдесет и седем вънкашници , 

те е срещнали, те ме устреляли. 

Към кръстопътя се прибягва и когато трябва да се стимулира плодородие. В някои селища 

на Северозападна Странджа на кръстопът хвърлят яловите цветове на тиквите, за да 

раждат повече . 

Има пътища, които нямат кръстопът или по-точно казано - които не могат да бъдат 

пресечени. Такъв е пътят на сватбата и на погребението. За невъзможността да се пресекат 

тези и други обредни пътища допринася организацията на сакралното пространство в 

селището и разликата във времето на тяхното осъществяване. Недопустимо е също така да 

се пресече пътят на сватба от друга сватба или на погребение от друго погребение. Ако 

две сватби въпреки взетите мерки доближат  на известно разстояние, тогава покриват 

булките, защото ако се видели, и двете щели да умрат. 

Пътища без кръстопът са и обредните шествия на коледарите, кукерите и джамалите. 

Когато в едно село има две и повече коледарски „куди“ (групи), те се събират 

предварително и уточняват пътищата, по които ще се движат по време на коледуването, за 

да не се пресекат или срещнат. Ако потеглят за съседно село, напред изпращат 

съгледвачи, които трябва да предотвратят среща с другоселска коледарска група. 

Срещнат ли се пътищата на коледарски, кукерски или джамалски чети, става сблъсък, 

след който продължава  пътят си само четата победител. От брега на Черно море до най-

западните предели на българската етническа територия се срещат топоними като 

„Коледарски“, „Джамалски “ или „Кукерски гробове“ ( гробища), които маркират обредни 

пътища и кръстопътища на съществуващи и на вече изчезнали селища. Убитите при 

такива сблъсъци се погребвали на място, без свещеник и без каквито и да са християнски 

обреди. Техните гробове (гробища) не се посещават и не се пазят. По тях обикновено няма 

никакъв надгробен знак, много рядко само по някой изправен необработен камък. 

Обичайното право не позволявало да се търси отговорност за убити при сблъсък на 

коледарски, кукерски или джамалски дружини. 
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4. ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ В ОТДЕЛНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СРЕДЕЦ 

 

 

4.1. с. ГРАНИЧАР – ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ 

 

Множество обичаи са се провеждали в с.Граничар, част от тях са запазени и до наши дни. 

Коледните обичаи.  

Те започват с Коледа и завършват с Ивановден. Това е най-веселата част от годината. на 

някогашния начин на живот, с най—много песни, игри, годежи, сватби. 

                                             КОЛЕДА 

Една седмица преди празника всяка домакиня измазва добре къщата, стаите в нея, без 

разлика дали са малки и замазани с пръст или големи и измазани с вар. В предпоследния и 

последния ден преди Коледа се колят прасетата. Също на последния ден всяка домакиня 

приготвя малки хлебчета с дупки в средата, наричани колачета. Щом следобед бие 

черковната камбана, децата до 12-годишна възраст ходят да коледуват из село с дълги 

върви през рамо, на които нанизват подарените колачета. Децата непрестанно Викат: 

Коледа, Коледа, дай, бабо, колаче, 

че като те ударя по челото  ще ми събереш селото. 

Ергените в селото се подготвят за Коледа още от Коледни заговезни - около 40 дни. От 

тогава те пеят коледарски песни на всички външни лица, нощували в селото, питат по-

възрастните за някои песни, от време на време ги повтарят; докато ги научат. Въпрос на 

чест е всеки ерген да знае поне двадесетина песни, та макар и да не може да пее. 



                                                                  
  

   

  

 

                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Това проучване е направено във връзка със изпълнение на проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!“, Договор № РД 50 -78/11.05.2021 г. ,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по  процедура  №BG06RDNP001-19.355, за подбор на проекти  за вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., 

 

 
 

74 

Вечерта преди Коледа се събират всички младежи и се разделят на две големи групи. 

Всяка група си избира ръководител, а той определя четворките, които ще пеят по къщите - 

първите двама, добре знаещи песните, да водят в пеенето, а вторите двама да повтарят 

след тях. Ръководителят определя и заместниците на певците и се пристъпва към избор на 

писар, касиер, магаре и коте. Писарят записва всичко, което групата получава, касиерът 

носи подарените пари, магарето в големите дисаги събира колаците и котето - в 

кошницата слага парчетата сланина. Магарето и котето имат и друга задача - да реват 

постоянно, колкото им глас държи - и вкъщи, и на улицата, магарето като магаре, а котето 

като коте.  

По стар обичай най-напред отиват да пеят на най-големия чорбаджия (а сега на кмета) и 

му искат разрешение за коледуване. След това, групите си разпределят къщите и започват 

поред да пеят в тях, което продължава до сутринта. 

В къщите коледарите хлопат на вратата и пеят: 

„Стани, стани Нине, стани господине” 

Пеят и повтарят, докато им отворят, нареждат се край стената прави и започват да пеят 

песен, която стопанинът обича, която подхожда за  някои от членовете на семейството му. 

Избира се такава песен, с която да се подчертае най-отличителната черта на семейното 

положение - мома за годеж, булка с малко дете, преуспяващ овчар и др. 

Общо в селото са се пеели над сто коледарски песни, защото селото е заселено от 

бежанци, дошли от много села, които са носели своите песни.  

Част от запазените и до днес песни са: 

 

ЗА  СТОПАНИНА 

Израсло е дърво високо 

в чорбаджийски равни двори, клони широко, клони високо 

в  чорбаджийски равни двори, на върха му кукувица 

в чорбаджийски равни двори, 

Кукувала, нареждала в чорбаджийски равни двори.  

Излез, излез, млад чорбаджи, в чорбаджийски равни двори, да си видиш имането 
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в чорбаджийски равни двори, 

Стадото ти се изягнило 

в чорбаджийски равни двори, все ягнета ваклооки 

в чорбаджийски равни двори.  

Кобили се изкобили в чорбаджийски равни двори, все кончета бързоходи 

в чорбаджийски равни двори.  

Излез, излез, млад чорбаджи, в чорбаджийски равни двори,  

да се повеселиш, да се порадваш в чорбаджийски равни двори.  

Тебе пеем, млад чорбаджи, тебе пeeм,  

Бога славим, в чорбаджийски равни двори. 

След всяка песен коледарите казват: "Добре сте послушали", а домакините отговарят: 

"Добре сте попели". 

 

ЗА MOMA 

У Дойнини  гости дошли. 

Дойно ле, Добро ле, малка моме. Дойно ле смята за слюбници, 

 Дойно ле, Добро ле, малка моме, за сватовници, годежари 

Дойно ле, Добро ле, малка моме. Те не били за слюбници, 

Дoйнo ле, Добро ле, малка моме, за слюбници, годежари, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме. Най са били добри гости, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме, добри гости коледари, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме. Усети се бяла Дойна, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме, та запретна бели ръкави, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме, и умеси бяла погача, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме. 3anuma ги бяла Дойна, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме. 

- Кой от вази ще нарече, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме, ще нарече и обрече, 
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Дойно ле, Добро ле, малка моме. От где я зачу Дойнино либе, Дойно ле,  

Добро ле, малка моме. Той излезе, та нарече, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме, та нарече и обрече, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме. Вази пeeм, хубава моме, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме, вази пеем, Бога славим, 

Дойно ле, Добро ле, малка моме. Колко звезди в ясното небе, Дойно ле, Добро ле, малка 

моме, толкоз здраве на таз мома, Дойно ле, Добро ле, малка моме 

ЗА ЕРГЕН 

Седнал ми е Богдан юнак, Богдане ле, коладе ле, 

на край прага на бял камък, Богдане ле, коладе ле, 

да си пиe руйно вино, Богдане ле, коладе ле, а мезето мряна риба, 

Богдане ле, коладе ле. 

Слуга му беше малка мома, Богдане ле, коладе ле, 

слуга му беше, вино туряше, Богдане ле, коладе ле, 

и го милно тя канеше, Богдане ле, коладе ле. 

- Яж, юначе, да ядеме, Богдане ле, коладе ле, пий, юначе, да пиеме, 

Богдане ле, коладе ле!  

- Отговаря Богдан юнак, Богдане ле, коладе ле. 

- Ни ми се яде, ни ми се пие , Богдане ле, коладе ле, 

зарад твойте черни очи, Богдане ле, коладе ле, зарад твойта тънка снага 

Богдане ле, коладе ле. 

 
ЗА ГОДЕНИЦИ 

Дайне ле, позгодил ми се, 

Брайне ле (името на ергена ) ергенин, Дайне ле, за една мома, 

Брайне ле, за (името на момата ) мома. Дане не, дал Бог, Дане ле, 
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Брайне ле, коладе ле.  

Дайне ле, че са канили,    

 брайне ле, ясното слънце, Дайне ле, дал Бог, Дайне ле, брайне ле, коладе ле. 

Дайне ле, яcното слънце, брайне ле, за кум да бъде, Дане ле, дал Бог, Даие ле, брайне ле, 

коладе ле. 

Дайне ле, че се сдумали, брайне ле, и са тръгнали. Даие ле, дал Бог, Даие ле, брайне ле, 

коладе ле. 

Дайне ле, че са отишли, брайне ле, до тих бял Дунав. Даие ле, дал Бог, Даие ле, брайне ле, 

коладе ле. 

Дайне ле, че очи излезе, 

брайне ле (името на Момата ) мома. Даие ле, дал Бог, Даие ле, 

брайне ле, коладе ле. Дайне ле, че ми откърши, 

брайне ле, мъничка пръчка. Дане ле, дал Бог, Даие ле, брайне ле, коладе ле. 

Дайне ле, че ми удари, брайне ле, тих ми бял Дунав. Дане ле, дал Бог, Дане ле, брайне ле, 

коладе ле. 

Дайне ле, че са минали, брайне ле, no ситен пясък. Даие ле, дал Бог, Дане ле, брайне ле, 

коладе ле. 

Дайне ле, вази пеем, брайне ле, Бога славим. Даие ле, дал Бог, Даие ле, брайне ле, коладе 

ле. 

Дайне ле, колко звезди, 

 брайне ле, в ясното небе 

 Дане ле, дал Бог, Даие ле, 

 брайне ле, коладе ле. 

Дайне ле, толкова здраве, 

 брайне ле, па тез млади. 

 Даие, ле, дал Бог, Дане ле,  

брайне ле, коладе ле. 
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ЗА ОВЧАР 

Забляла е вакла руда, вакла калинова, 

бяла малинова. Попитал я no-стар кея           вакла калинова, 

бяла малинова: 

- Ой, те тебе, вакло рудо, вакла калинова, 

бяла малинова. 

Защо ми блееш рано в кошара, вакла калии0ва, 

бяла малинова? Отговаря вакла руда, вакла калинова, 

бяла малинова. 

- Meнe ми няма шарото ягне,  вакла калинова, 

бяла малинова, 

дето сука от девет майки, вакла калинова, 

бяла малинова 

и със мене десетата, вакла калинова, 

бяла малинова. Отговаря по-стар кея, 

вакла калинова, бяла малинова. 

- Я съм ти взел твоето ягне, вакла калинова, 

бяла малинова, 

та съм го изял с приятели, вакла калинова, 

бяла малинова, 

с приятели по дукяни, вакла калинова, 

бяла малинова. 

Тебе neeм no-стар кея, вакла калинова, 

бяла малинова. 

Колко цвете npoлeт цвети, вакла калинова, 

бяла малинова, 

толкоз здраве на тоз кея, вакла калинова, 

бяла малинова. 
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ЗА ПОП, УЧИТЕЛ И НАЧАЛНИК 

Сив бял сокол високо фърка, влади наш*, божке ле, господине, високо фърка в ясна неба, 

влади наш, божне ле, господине, ниско гледа в църна земя, 

влади наш, божне ле, господине, под крило си писмо носи, 

влади наш, божне ле, господине, та го пусна в царем двори, влади наш, божне ле, 

господине, царем двори цар Костадин, влади наш, божне ле, господине. Та го нашли 

царем слуги, 

влади наш, божне ле, господине, 

царем слуги и гавази,* 

влади наш, божне ле, господине. Занели го на царете, 

влади наш, божне ле, господине, на царете цар Костадин, 

влади наш, божне ле, господине. Отговаря цар Костадин, 

влади наш, божне ле, господине: 

- Ой, ве вие, мои слуги, 

влади наш, божне ле, господине, мои слуги и гавазе, 

влади наш, божне ле, господине, извикайте ерим пaпa,* 

влади наш, божие ле, господине, да прочете бяла книга, 

влади наш, божне ле, господине, бяла книга с черно писмо, 

влади наш, божне ле, господине. Отговаря ерим пaпa, 

влади наш, божне ле, господине, 

- Ой, те тебе, цар Костадин 

влади наш, божне ле, господине.  

Свършено е твойто царство, влади наш, божне ле, господине 

Твойто царство, твойто папство 

Отговаря цар Костадин, 

влади наш, божне ле, господине: 

- Ой, ве вие, мои слуги, 

влади наш, божне ле, господине, мои слуги и гавази, 
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влади наш, божне ле, господине, извикайте ковачите, 

влади наш, божне ле, господине, 

да разковът конете ни, 

влади наш, божие ле, господине, да ги ковът наопъки, 

влади наш, божне ле, господине. 

Ко бягаме на изтока 

влади наш, божне ле, господине, да ни търсят на захода, * 

влади наш, божне ле, господине. Ко бягаме на захода, 

влади наш, божне ле, господине, да ни търсят на изтока, 

влади наш, божне лс, господине.  

продиктувана от Йордана Михнева 

 

НАРИЦАЛО 

1 

Яна, Боже, кръсти Боже, кръсти и благослови, 

Че сме пътьом пътували, кал и трява претъпкали, мътна вода преплавали 

и сме дошли при тоз 

стар станенин, стар станенин 

и па порти му сме похлопали. 

Ний мислехме, че е сърдит, гневен, 

а той не бил сърдит, гневен, 

ами бил сам си весел. 

Той бръкна в десни джобове, та извади синджир ключове 

и ни дари добра дара, добра дара, навит кравай. Над кравая мед и масло, 

мед и масло кръст докато. * Сите момци, благодарете! 

AMИH! 

 

 

 



                                                                  
  

   

  

 

                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Това проучване е направено във връзка със изпълнение на проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!“, Договор № РД 50 -78/11.05.2021 г. ,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по  процедура  №BG06RDNP001-19.355, за подбор на проекти  за вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., 

 

 
 

81 

2 

Възкачила се Божа майка 

на висока могила, върху бяла кобила да раздава златне и сребърне. 

на наш брат, наш Стоян, му даде килце и половина. Той сея три реда, 

тия му никнат невени реда. 

С кола го носи - кола го не зима,  

в хамбар го слага - и той го не зима. И му да още три сина орачи, 

три сина копачи. 

Те разораха равно поле 

и го насяха с бяла пшеница  

бяла пшеница, едрокласица  

Женали я малки моми, малки моми хубавици. 

Вили купни малки момци, 

Малки момци кривошапки 

Сред нивата ми дюлчица, 

На дюлчицата-люлчица, 

В люлчицата-детенце 

 Майка му го бавеше, бавеше и нареждаше 

-Нани, нани детенце, 

Да раснеш, да ми пораснеш, 

Вакло овчарче да станеш 

И пъстри козици да пасеш 

Та кога минават пътници, 

Да ги раниш с прясно мляко и сирене 

И вие момци благодарете! 

АМИН! 

 

След като свърши молитвата, главатарят на коледарите подава на магарето - кравая, на 

котето - сланината, на касиера - парите, а писарят записва всичко дадено. 
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Като излизат навън от стаята, по коридора и стълбите, коледарите непръснато пеят: 

Ние навънка, Господ навътре 

руй,  руй, момне ле,  

руй, малка момне. 

И така коледарите обикалят цялото село, къща по къща, което трае no към 2-3 часа през 

нощта. Щом като обиколят всички къщи, събират се на селския мегдан и правят голямо 

хоро. 

 

БЪДНИ ВЕЧЕР 

В последната вечер софрата се подрежда  край огнището с голям кравай, фасул, стрит на 

каша, ошав, варена царевица с пшеница, в които е забучена свещ. Преди храненето 

стопанката взема палешника от оралото, върху него слага въглени и тамян, и прекадява 

цялата къща - под иконата, в обора, дрешника и софрата. През това време всички членове 

на семейството., които са наредени край трапезата, стоят прави и се кръстят. Щом свърши 

прекадяваното и молитвата, всички сядат на софрата, стопанинът взема големия кравай, 

разчупва го над главата си и нарича: "Ако източната (дясната) половина е по— голяма — 

ще има плодородие". След това става, взема варената  пшеница и царевица и изправен 

хапва от нея с думите  "Колкото съм висок я, такава и да е пшеницата тъва година" След 

това започва вечерята и чакат коледарите. 

На сутринта, щом бие селската камбана, повечето хора и най-вече жените ходят на църква. 

Като се върнат, обливат се с баба (кървавица) и ръзни (пържени парченца сланина). След 

яденето се разнасят колаците: на пастрите – по-малките и на роднините — по-големите. 

От своя страна роднините раздават свои колаци (краваи). 

След обед на първия ден на Коледа коледарите се  събират, избират общ ръководител, 

всичко получено, както са го записвали писарите, пробиват повечето от сланината н 

колаците. Получената суха пара пресмята един от двата касиера. Част от парите се заделят 

за обществени цели — читалища, направа на чешма, за помощ на пострадали хора. С 

останалите пари купуват вино от Белеврен или Тракийци и правят гуляй. 
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ВАСИЛЬОВДЕН 

До към 1950 г. в селото за нова година се смята Васильовден. Новата година по новия 

стил, както днес се празнува, не е била приемана, понеже била германска. 

Вечерта срещу Васильовден се правят баници, в които се поставят малки дрянови 

клончета, с различен брой пъпки, означаващи домашни животни (овце, кози, крава, 

биволица, коне, магарета, свине, кокошки), ниви, къща или някои дейности (занаят, 

учение и др.). В средата на баницата се поставя клонката за къщата. Правят се и малки 

питки, в които при омесването се поставят монети. 

Трапезата се състои от баница с късмети, малки питки и готвено свинско или кокошка. 

Преди да почне вечерята, главата на семейството се моли пред иконата, а останалите се 

кръстят. После сяда на софрата, разрязва баницата и начупва питката на толкова парчета, 

колкото са хората, седнали на софрата. На когото се падне парата в парчето от питката, за 

него се казва, че ще има най-голям късмет през новата година. Започва яденето на 

баницата и всеки търси в парчето си дряновата клонка - каквато клонка му се падне, това 

ще му е късметът, от него ще сполучи. Ако, например, им  се паднат овцата, те ще се 

наплодят през годината. По време на яденето, щом някой кихне, му се подарява нещо. 

В същата вечер, по обичай, ергените подслушват под прозорците на своите любими и на 

други прозорци. И ако разговарящите в къщата случайно назоват неговото и на 

любовницата му имена, то непременно трябва да се ожени за нея. Не само ергените, но и 

момите ходят да подслушват под прозорците. 

След вечерята мъжете от различна възраст отиват в дюкяна и играят на орехи, сливи, пари 

и други. По това гадаят дали ще имат късмет през годината. 

Сутринта към 3 часа всички деца от 5 до 15-годншна възраст със сурвачки в ръка, 

подготвени от предишните дни, ходят от къща на къща, като постоянно на висок глас 

повтарят едни и същи думи: 

Сурва, сурва година, весела година, 

зелен клас па нива, червена ябълка в градина, до година, до амина. 
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Тонът на тези думи се засилва, когато сурвакарите се намират пред вратата на къщата. 

При влизането казват само: "Сурва, сурва" и удрят със сурвачките присъстващите. 

Сурвакарчетата се движат на групи и на групи влизат в къщите. Подаряват им орехи, 

сушени сливи и дренки, пуканки и парченца от варени свински черва, наричани 

печикурета. Ако сурвакарят е роднина на стопанина на къщата, му подаряват и пари. 

Сутринта на Васильовден, тъкмо по времето, когато изгрява слънцето, ергените за женене 

хвърлят пепелта от огнището на бунището и каквато жена видят, то бъдещата му жена ще 

има еднакво име с нея. Един час след изгрева на слънцето сурвакарите хвърлят сурвачките 

си в дере, кладенец или река. Към обед ергените ходят да сурвакат момите, които им 

подаряват орехи. При това се обръща внимание перчемите им да бъдат буйни, вчесани и 

пригладени, като с волски език. Рано следобед започва хоро та чак до вечерта. 

 

ЮРДАНОВДЕН (БОГОЯВЛЕНИЕ) 

Срещу този празник до Втората световна война се пости  два дни за кръста.  Вечерта, 

преди него, се вари пшеница и царевица, която се прикажда с тамян. Сутринта се ходи на 

черква и от там - на реката, където попът хвърля кръста във вира, а няколко ергени се 

хвърлят с дрехите си във водата, за да го извадят. 

След завръщането от реката, някои от жителите на селото отиват да "служоват" други. 

Какво е това служоване? Това е черпене с ракия и вино, поднасяне баница, подаряване на 

кърпа от благодарност, че с тяхна помощ са оздравели от тежка болест. Например, ако 

дете се залежи дълго от болест, майка му го взема п занася пред черквата. Когото първи 

види, хващат го за побратим на болното дете. Щом детето оздравее се смята, че това в 

голяма степен се дължи на побратима и затова на Юрдановден (Богоявление), то отива да 

го "служова" (да го нагости и почерпи). 
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ИВАНОВДЕН 

Той се празнува като обикновен религиозен празник. Beчepтa срещу него нищо не се 

прави, а през деня се канят на гости или се черпят мъжете и младоженците. 

Това е последният от коледните празници и затова на хорото, за последно през годината, 

се пеят коледни хороводни песни. След този ден хората започват да очакват идването на 

пролетта. 

От коледните празници започват други обичаи, свързани с религиозните изисквания по 

време на великденските пости и суеверията, останали от предхристиянско време за 

ознаменуване на идващата пролет. От тези обичаи ще се спрем на два: Паликош и 

Кукеровден. 

 

ПАЛИКОШ 

С този обичай започват Великденските пости. След този ден децата играят на стрялки и 

фърчила (хвърчила) - издялват от тънки дъсчици от леска, широки 3—4 см. Стрялката се 

закача с конец към твърда пръчка и се изстрелва към небето. Всяко дете се стреми да 

изстреля най-високо своята стрялка. Фърчилото пък се прави от колче, дълго към  

десетина сантиметра, от единия край  заострено, а на другия се поставят няколко кокоши 

пера. Те го хвърлят нагоре с ръка, то лети и пада отвесно на земята като парашут. 

Надвечер се прави хоро. Песните и игрите са като на другите празници. Когато се стъмни 

хубаво, хорото се прекратява и започва Паликош. 

Стар, непотребен кош, направен от леска, се пълни със слама и се поставя на мегдана. 

Вземат се три пръта, от около три метра дълги, и с тях кошът се вдига над земята. Кошът 

се запалва. Мегданът е осветен. Тогава мъжете се хващат за ръце в полукръг около 

горящия кош. Жените, децата и невръстните младежи гледат. Половината от веригата е с 

лице към коша, другата половина с гръб. Този, който води веригата, взима ролята на 

чорбаджия, а този, който е в края — на чирак. Започва разговор на висок глас между 

водача и последния, между чорбаджията и чирака. Останалите мъже от веригата мълчат, 

все едно, че ги няма. Какъв е разговорът? 

Чорбаджията: - Ей, чуваш ли бе, я като те пратих  да напоиш магарето, ко направи? 
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Чиракът: - Ко направих - напоих го. Чорбаджията: - Ими с къквъ водъ го напои? Чиракът: 

- Напоих го със студена водъ. 

Чорбаджията: - Ми защо със студена вода бе, ще заледят червата! Не ти ли дойде на 

акълът? (Ако чиракът казал, че го е напоил с топла вода, тогава той го обвинявал , че ще 

попари червата на магарето) 

Чиракът: - Няма 

Чорбаджията: — Ами като върна магарето от водъ               

върза в дамът, нахрани ли го бе? 

Чиракът: - Турих му слама да яде. 

Чорбаджията: - Оти му даде слама бе, ще му се напълнят червата с оси? Ще умре 

магарето, ей. 

Чиракът’. - Голяма работа като ще умре. 

Чорбаджията: - Я като те пратих да занеш ляб на чобанят, ти що го изяде на пътят? 

Чиракът: — Щото бях гладен. 

Чорбаджията: - Майната ти. Ти всеки ден ли искаш да ядеш, бе? 

Докато трае разговорът между чорбаджията и чирака, всички мъже, хванати във 

веригата, са клекнали и непрекъснато се придвижват крачка по крачка в 

патешки ход. 

Водникът - роля, изпълнявана от възрастен мъж, държи в ръката си тояга и в края на 

последното изречение се изправя (заедно с него се изправя цялата верига), размахва 

тоягата и псувайки започва да гони последния от веригата така, както чорбаджия гони 

чирак. Разбира се, че последният, т.е. чиракът бяга, защото ако го настигнат, ще го ударят. 

По време на гонитбата всички се държат за ръце и обикалят горящия кош. Бягат и викат с 

пълно гърло: "Осата! Осата! Осата!" 

С този обичай се критикува неблагодарния чорбаджия, който никога не е доволен от 

работата на чирака си. Чиракът винаги е виновен за всичко и за работата си вместо 

благодарност, получава бой. Затова веригата е разделена на две части - първата част са 

привържениците на чорбаджията, които са с лице към огъня и втората част, която е с гръб 

към огъня е съставена от привърженици на чирака. 
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След няколкото обиколки на горящия кош и с възгласи (хорови) "Осата, осата", тази част 

от празника завършва и започва друг обичай, който се нарича Надпъване. В какво се 

състои? За една дебела тояга се хващат двама яки млади мъже. Зад тях, хванати през 

кръста, се нареждат десетина-петнадесет мъже в колона. По даден знак започва дърпането 

на тоягата от двете групи. Всяка гpyпa се стреми да я издърпа, да надпъне 

другата. И която rpyпa вземе тоягата, в нея остава управата по време на празника през 

следващата година. Или догодина тази rpyпa ще командва на Паликош. 

С този обичай, според посочения информатор, се показвало как едно време се съдели 

чорбаджиите и чираците. Съдията им давал една тояга и от едната страна се хващал 

чорбаджията, от другата - чиракът, а за тях се улавяли привържениците им (приятели, 

роднини, свидетели) и започвали да опъват - който изтегли тоягата, той печели делото. 

Докато траят тези две действия, запаленият кош изгаря и пада на земята. Тогава децата 

отиват при него, запалват своите стрялки и с викове ги хвърлят нагоре. 

Накрая всички присъстващи на Паликош се прощават. Например, срещат се двама души, 

ръкуват се или си целуват ръцете и единият казва: "Прощавай", а другият му отговаря: 

"Господ ти прощава". 

След Паликош, който се провежда на селския мегдан, хората се прибират по домовете си 

да заговяват. Заговяването е вечеря с роднини, за която се приготвят кокошка, баница и за 

децата - халва за хамкане. Хамкането е детско забавление, състоящо се в следното: корава 

халва се връзва с конец, закрепен за тавана, люлее се от възрастен мъж, а децата седнали в 

кръг с ръце на гърба и отворени уста, готови, щом халвата отиде до лицето им, да я 

захапят или както са казвали тогава - да я хамнат. Това лесно не се удава. 

За отбелязване е още един момент от Паликош, а именно 

- огънят се пали сред село, за да не дойде чумата в селото и да 

се пропъди устремът. 

 

    КУКЕРОВДЕН 

Това е един от най—веселите празници в селото. Старите хора разказват, че едно време 

през робството турците отстъпвали властта на българите във всяко село само за един ден 
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през годината, да видели какво ще правят българите с властта. И през този ден българите 

биели ония турци, които ги тормозели. Но, за да не ги познаели турците, се маскирали. С 

други думи, от там се породил този знак. 

Кукеровден има две части - цирене на кучета и кукер. 

Циренето на кучета започва рано през деня и се изразява в хващането и бесенето на 

кучета, без да ги умъртвяват. Кучетата ги цирят, за да не ги хващало бяс, това е 

оправданието, но ,дали има някаква предпазна роля, не е известно. В циренето на кучетата 

участват само ергените, защото се смята за несериозна, хлапашка работа. Те си правят 

пръти дълги 2-3 метра за хващане на кучета, и накрая с разклонение, с което да се затисне 

кучето за врата, та да не може да хапе, да си измуши главата, но и да не бъде задушено. 

Тези пръти се наричат цирачки. С тях ергените влизат в двора, където има куче, подгонват 

го и в някой от ъглите на оградата го затискат. Двете разклонения в края на цирачката са 

свързани с въженце, което се оплита около краката на кучето, за да се носи. Така хванато 

за четирите крака с цирачките кучето се вдига високо и се носи от четирима на мегдана. 

Там има приготвени два, три - четири метрови, дебели пръти, свързани с навито въже, в 

края на което е оставена дупка. В тази дупка се вкарва кучето, което трябва да бъде 

цирено. На всеки прът се хващат по 5-6 мъже, изправят ги и започват да ги опъват, от 

което навитото въже се развива, а кучето почва силно да се върти. Колкото по-силно 

опъват прътите, толкова и животното по-силно се върти. От опъването въжето силно 

притиска кучето по корема и то се напикава и насира, та пръска зяпачите наоколо. Щом 

като въжето се развие, кучето остава за момент горе върху опънатото въже и тъй като не 

може да се задържи, пада на земята и замаяно от въртенето не знае какво да прави. 

Освестяват го ударите на хората и то хуква да бяга, където му видят очите. Някой зевзек 

събира с клечка на книжка кучешките изпражнения и ги подава на окопните с рекламни 

думи: "Който иска халва да дойде. Хайде на кучешката халва. Вземай, народе без пари." 

На някои от цирените кучета връзват на опашките тенекия и щом падне от въжето и върху 

му се посипят удари, 

то хуква и дрънченето на тенекията му се струва човешки стъпки, та силно бяга. При 

бягането криволичи, за да се отърве от преследвача, а тенекията се удря в него и го 
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принуждава да увеличи скоростта. И бяга, бяга, докато капне от умора или тенекията се 

изхлузи от опашката му. Това бягане предизвиква голям смях. Така изтезаването на 

животното се превръща във форма на веселие. Кучетата, които са цирени няколко пъти и 

толкова пъти им е връзвана тенекия, имат опит и щом като се отдалечат от хората, спират 

да бягат. Това дразни участниците в циренето и те с псувни и камъни почват да гонят 

кучето, защото ги е надхитряло и им разваля смеха. 

По традиция броят на цирените кучета трябва да бъде седем или девет. Станат ли десет, 

тогава трябва да бъдат двадесет и едно. Надмине ли се и тази цифра, тогава трябва да 

достигнат четиридесет. Грешно било да се променят бройките. 

Следобед започва кукерът. Дотогава участниците се маскират, дегизират, като си начернят 

лицата със сажди, обличат стари дрехи, слагат си маски и др. Кукерите се състоят от цар и 

охрана. Охраняващите царя, наричани бостанджии, са въоръжени с дървени саби. Освен 

тях има поп, кукерска мома (преоблечен в женски дрехи мъж) и др. Попът размахва 

кадилница, в която горят кучешки лайна, та затова отвратително миришат. Кукерската 

мома се кълчи като проститутка, лигави се, пее мръсни песни и когато кукерите я закачат, 

тя скача върху им. бори се с тях, рита ги и други подобни действия, наподобяващи на 

мома. 

Кукерите се събират на мегдана и отиват да вземат царя от къщата му с колесница, 

състояща се само от предницата на първена кола, теглена от бостанджиите. 

Царят е облечен в градски дрехи - цветни, състоящи се от стражарска куртка, брич на 

военен, а на главата му има германска   кавалерийска   шапка,   донесена   от   фронта   на 

Първата световна война. Той върви наперено, държи се фукливо.  

Кавалкадата, водена от   царя,   викаща   и   кряскаща непрекъснато , отива на мегдана, 

където гайдата свири, прави се хоро, по-точно казано - карикатура на хоро, за да се 

съберат хората и почва да обикаля наред къщите в селото. Пред всяка къща гайдата свири 

кукерската песен: "Кукерите дърти, бабата ти фтърти на четири къщи за корица жчябец", а 

кукерите играят комично, с падане, ставане, кълчотене, за да правят смях и изпросят 

брашно, сланина и каквото им дадат. Бостанджиите слагат верига на врата на стопанина 

на къщата, поставят дървения ятаган на шията му, уж че ще го колят и му крещят на 
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турски да даде пари. Стопанинът се съпротивлява и тогава цапат лицето му с кал, попът го 

пръска с пепел и опушва с миризливата кандилница, т.е. мъчат го докато даде една 

минимална сума, след което го оставят на мира. Докато кукерите обикалят къщите, цялото 

село върви след тях, да гледа сеир. И колкото повече кукерите изцапат някого, толкова 

повече околните се смеят. Имало е случаи, когато някой бостанджия го е яд на някого, 

използва суматохата, за да го удари силно или дори набие. Тогава околните винаги са се 

намесвали, за да предотвратят сбиването. 

След като обиколят всички къщи в селото кукерите се връщат на мегдана, където 

преминават последните церемонии. Двама бостанджии вземат въже, опъват го силно 

ниско над земята и тръгват към хората, за да ги събарят. Разбира се, хората бягат и се 

създава смях. След това се взема орало, в което се впрягат бостанджиите. Кукерската 

мома застава пред тях и ги мами, както се мамят воловете при оран. Друг замахва с остен 

да теглят оралото. А самото орало го държи царят. Той е орачът и сеячът. Царят извиква: 

"Хайде да орем!" и воловете (бостанджиите) потеглят. След малко спират, уж че са 

изморени, потеглят, след което лягат на земята, уж че са преуморени. За да станат, мамят 

ги, заканват им се и така изкарват две-три бразди. Тогава царят взема шиник със жито и 

започва да сее, както се  сее на нивата. След като засее, изправя се, прекръства се  и 

търкулва шиника. Шиникът се търкаля на малко разстояние и пада. По това с отвора 

нагоре или надолу ще падне шиника, се правят прогнози за реколтата през идущата 

година — сита ли ще бъде или гладна. 

Вечерта, събрани в кръчмата, след като се почерпят, участниците в празника по специален 

ред избират дар за следващия Кукеровден. 

 

 

4.2.  с. ДЮЛЕВО- ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

Жителите на с. Дюлево пазят своите традиции.  

Основните забележителности са православния храм и читалището, което пази историята 

на селото.  Наблизо  се намира Чешма Барудовка, която е била турска баня, след което е 

взривена и част от барута е попаднал в извора.  
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СЕДЯНКА 

Седянката е традиционен ритуал, който обединява цели махали и села. Младите хора се 

събират около седенкарския огън, където се редуват песен, танц, музика, обред, приказки, 

предания, легенди, гатанки, закачки, задявания, суеверия. Въпреки, че се възприема като 

празник, в основата на седянката е трудът. Момците се грижат за забавата, а момите се 

надпреварват да покажат уменията си в преденето, шиенето и другите “ръкоделни” 

женски работи. Трудолюбието е много ценно качество, затова тук присъстват и възрастни 

жени, които искат да подберат снахи за синовете си. 

Домакинството се поема винаги от момите, те определят кога и къде да се съберат - 

момата наклажда седянката. Седенкарският период е през неактивното трудово време, а 

конкретното начало е зависимо от деня на Света Богородица – покровителка на 

семейството и дома.  

Според патриархалните норми момата няма официално право да обяви своя любим. 

Събирането на първата седянка за годината има обреден характер. На нея присъстват само 

моми, които правят магически наричания за любов и символични движения около огъня, 

използвайки донесени предмети от дома на любимия, растения и определени битови 

предмети. В края на обреда се приготвя дар за избраника и момите запяват, за да 

привлекат ергените. 

На прага на къщата, къде се провежда седянката, ергените гърмят, свирят и се провикват, 

а стопанката веднага отваря портите. В по-ранно време младите са разделени на мъжка и 

женска половина, а впоследствие се размесват и сядат “либе до либе”. Щом момъка седне 

до любимата демонстрира пред всички отношението си към нея и чувствата си. 

“Вземането на китка” е най-срещаният любовен знак, тя също носи магическа сила. 

Момъкът краде китката, а момата може да му я даде сама след хорото само, ако са си 

открили предварително чувствата, тогава се припява за мома и ерген и им се честити. 

Мома, която се завърне вкъщи без китка е “белязана” и всеки знае, че си има любим. 

Когато момъкът се сдобие с китката на любимата, я носи на видно място. Ергенът дава 

ябълка при дълбоки любовни взаимоотношения и тя е най-желаният знак от момата. 
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Любовният знак е подаван от момците и приеман от момите. Ако мома не приеме знак, се 

смята за обида и той си отмъщава.  

Когато родителите не позволяват на двама млади да се вземат, момъкът краде любимата 

си или тя му пристава, което почти винаги се случва на седянката. 

Седенкарската веселба продължава до ранни зори, и след като пропеят петлите се 

разтурва. Първи си отиват ергените, а след тях момите като мома и ерген вървят заедно 

само, ако са роднини. Последното седенкарско събиране се нарича “закукване на 

седянката” и има обреден характер. 

Една от първите песни, които се пеят на седянката е: 

Стъкна калинка седянка, 

На бащини си дворове, 

Край чичови си вратници. 

Как е стъкнала, викнала 

От едно гърло два гласа. 

Димо низ харман ходеше 

Та ръженина гонеше 

И на тейко си думаше. 

 

По време на седенките, младите са си контактували с песни. Когато момите искат да 

поканят ергените да си ходят, запявали: 

Сан дрънка, Сан дрънка 

Момците навънка, 

Сука тука, сука тука, момите тука. 

Когато ергените ставали много нахални, момите запяват: 

Кръстю ле, хоро омразно 

Да бях като теб земала 

Бащин ги плевник напълнях 

Тебе на врата турувах 

Колчим замина, подмина 
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Чехлите да си обърша. 

А момците, за да подобрят настроението, отговаряли също с песен: 

Стойке, Пройке, малка моме 

Пиле фърка на небето, 

Хабер носи под крилото, 

От момите до момците 

Да не орат сряда и петък, 

Че момите болни лежат, уструлуни 

Та що им се ляк намира- 

Гнила жаба в леща вряла, 

Топла пита ръженина, 

Ръженина, просенина 

 

Когато момите искат да поканят ергените да поостанат повече, запяват: 

Паралинчице, момни ле, 

Тече ли ряка на длего, 

На длего та на широко 

Тече, байни ле, белки не 

Снощи е мътна протекла, 

Дърво и камък влачеше 

И половината Цариград. 

На града седи девойка 

Девойка с руса коса. 

Зелено венче вияше 

И 

На венчето думаше 

Венче ли, венче зелено, 

Както се вие това венче, 

Тъй да се вият момците, 
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Момците около момите  

Старите около бабите, 

Младоженците с булките. 

Понякога, когато ергените се застоят повече с намерение да предложат на някои от 

момите годеж, тогава момата, ако не иска годявка запява, а дружките припяват: 

Събрали ми са, събрали 

Златка и Марийка и двете, 

И двете братовчедките, 

В Марийкината одая. 

Че са напрели, напрели, 

По едно, по две вретена, 

И момчета им отишли 

Никола гайдарджийчето 

И Стоян песнопоеца. 

Седели що седели, 

Седели, седенкували 

Дорде петлите пропеят 

Попеят и да повторят: 

- Златке ле, ще те попитам 

- На мене първо да ми кажеш 

- Златко ле, ще ми земиш ли, 

- Ще ме земиш ли или не щеш 

- Ако ме земеш, пък кажи! 

- Златка Никола думаше: 

-  Никола гайдарджийо ле, 

- Като ме питаш да кажа- 

- Не ща те, не ща те, Никола, 

- Не ща те ни да те видя, 

- Ни името ти да чуя. 
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- Че ти си имаш три сестри, 

- Три сестри, три лоши змии, 

- С майка ти стават четири. 

- На Паша джопав ще дадат, 

- Я ще си взема Нането, 

- Нането, песнопоеца, 

Че той си има анна сестра 

И анна стара майчица. 

На рана билка стануват, 

На рана билка в градинка 

Информатор – Мария Господинова 

 

ИВАНОВДЕН  

Не е отшумял още празника на 06.01 – Йордановден, хората с вълнение се подготвят за 

следващия – Ивановден. Обичаят, който се е изпълнявал и се почита и до днес, е 

продължение на Йордановден. Някои от племената правили всичко това на Йордановден, 

но загорците налагат изпълнението на Ивановден.  

Рано сутринта на Ивановден, младоженците/ оженили се до една година/, се подготвят да 

посетят Кръстника си/кумовете/ 

Младата булка приготвя сладка баница, за да покаже, че животът и в новата къща е добър 

и сладък. Баницата се прави от прясно разточени кори, поръсват се с олио, орехи, навиват 

се на точилката, после се хващат в двата края и се притискат към средата на точилката. 

кората става два пъти по-малка. Корите се подреждат в тавата, после се залива със сироп. 

В по-бедните семейства, орехите се замесват с препържено на сухо брашно, а сиропът се 

приготвя с петмез. Към обяд, с дарове, вино и сладка баница младите посещават дома на 

кръстниците и целуват ръка. Обикновено кръстника ги дарява с чорапи и кърпа. На 

кръстницата се поднася сладката баница, за да й даде оценка, а виното на кръстника. След 

това той ги кани навън, до кладенеца, селската чешма или течаща вода. Взема вода с 
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шепи, полива главата на младите, защото водата измива всичко лошо, дори и болести. 

Това се повтаря три пъти. Пожелава им много здраве, а водата да е измила всичко лошо. 

Празникът продължава на богата трапеза 

Възстановка на деня на света Марина – 17.07. 

Информатор – Мария Господинова 

Пенсионерският клуб Надежда в с.Дюлево още от 2010 г. си поставя основна цел- да 

възстанови традициите и обичаите на прадедите, създали селото. Да съхранят и да помнят 

миналото, защото мъдрите казват, че народ, който не помни миналото, няма бъдеще, 

обречен е да изгуби самоличността си. Благодарение на обичаите, религиозните празници, 

ритуалите в трудните моменти, българският народ е оцелявал през вековете и запазил 

своят уникален, самобитен дух. 

Невръстните не знаят,  младите не помнят, а старите си отиват и отнасят със себе си 

изконните повели на духовния завет, стаен в завещаните от предците обреди и ритали.  

На 17 юли се почита паметта на Св Марина, наричана „огнена“. Подложена на жестоки 

мъчения, тя загинала, защитавайки християнската си вяра. Деня на св Марина е почивен за 

жътварите , като те посещават чорбаджията и искат неговата благословия. На 15 юли се 

гаси стария огън в огнището, а на 17 юли се захваща новия огън. Празнуват всички, на 

които професията е свързана с огън. Денят се почита и като празник на хляба – без който 

никой не може. 

Обреден хляб 

Обредните хлябове заемат важно място в календаро-обредната система на българите. 

Приготвят се за определен обред, обичай, празник. Носят вярата, надеждата, желанието за 

здраве, благополучие по хора, ниви и добитък. Декорациите върху обредния хляб имат 

символично значение. Той не се замесва като всеки обикновен хляб или погача. За 

замесването му още по жътвен овреме са избирани най-хубавите класове от най-хубавото 

жито и са освещавани от свещеник. Жените са обличали най-хубавите си дрехи, преди да 

замесят обредния хляб.  В повечето случаи обаче се замесва от чиста девойка с „мълчана 

вода“, донесена рано сутринта от чист извор. По време на замесването му, всички пеят 
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песни, подходящи за празника. Смята се, че обредния хляб има магическа сила. Раздава се 

както на хората, така и на добитъка и се зарява в нивата. Слага се до иконата за лекарство 

срещу болести.  

Основната форма на българския традиционен хляб е кръгла и плътна. Кръгла като 

слънцето, което дава живот на всичко на земята.  

Замесен с много обич от жената, хлябът е бил едно от малкото сигурни неща в годините 

на изпитание на българите, които не са си позволявали дори трохичките хляб да стъпче 

или изхвърли, а ги събирал в шепата си и ги е слагал извън къщата за мравките и другите 

малки животинки. Хлябът винаги е бил завиван с най-чистите месали, скътан в най-

доброто място на къщата. Затова на празника на света Марина се отдава голяма почит на 

хляба, защото той е част от живота   на всички.  

Обичай: 

Баба Стана открива: 

- Какви хубави жътварски песни! Дали от полето идат или от някоя градина? Ама днес е 

денят на Света Марина, нито се работи, нито се жъне! 

Рада отговаря: 

- Не се къхари мале! Днес никой не работи. Нали ти разправяше, че един чорбаджия 

изпратил на този ден жътвари на полето и огън слязъл от небето и житото изгоряло. 

Баба Стана: 

- Тъй, тъй, аз да поседна, че краката не ме държат. Нали днес жътварите ще дойдат? Ти 

приготви ли всичко? 

Рада: 

- Вече всичко е готово, мале, и манджата е готова и хляба е опечен! 

Баба Стана: 

- Петела ли закла? 

Рада: 

- Петела, мале, най-големия! Че тази година гюлнукчии имахме. Господ наспори много 

жито!  

Петър: 
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- Радо, готова ли си вече? Аз прибрах добитъка и вече чакам жътварите. 

Рада: 

- Готова съм Петре! Сега ще повикам децата да сложим трапеците. Ама ти приготви ли 

парите за жътварите? 

Петър: 

- Приготвих Радо! Тази година голям берекет имахме, пък и хората много труд положиха! 

Трапезата се подготвя и идват жътварите: 

- Добър ден чорбаджии! 

Рада поздравява жътварите и ги кани да влязат, а те отговарят: 

- Добре заварили. Богата трапеза, чорбаджийке! 

Рада: 

- Ама и вие много работихте! Ами сядайте де! Че да ни сядат сватовете! 

Жътварите: 

- Ще седнем, щом сме дошли. Носим ви последния сноп, който ожънахме. От гочлямата 

нива, 40 кръстци направихме. 

Петър: 

- Хубаво, хубаво. Чакай да сложим голямата пара. Много съм доволен. Затова на всички 

ще дам по една златна пара. 

Раздава на всички и сядат на трапезата. 

Дете: 

- Ами на мене, дето събрах класовете. 

Петър: 

- Браво на вас деца. Ето и на вас една паричка! 

Баба Стана: 

- Всичко харно до тук. Сами ми кажете, оставихте ли малко неожънато в нивата? 

Жътварите: 

- Оставихме чорбаджийке. Оставихме и на нивата класове, да им се радва до есенната 

оран! 

Дете: 
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- Бабо Стано, оставиха класове и под голямата круша. За сърничките и еленчетата да има 

храна.  

- И по синурците има класове за горските птички, за буболечките и мравчиците. 

Жътварите: 

- А, чорбаджи, ние забравихме най-важното – брадата / от житни класове и я подава на 

чорбаджията/ 

Петър: 

- Мале, вдигни семето! 

Баба Сана, взима един клас, стрива го и казва: 

- Добро е , сине! Пази го ти, че си по-млад! 

Петър: 

- Не, мале, ти си знаеш! 

Дете: 

- Ами бабо, как това зрънце ще стане хляб? 

Рада: 

- Сега баба ти ще им каже. Като се ожънат класовете 

Баба Стана завързва семето с червен конец, завързва скилидка чесън, завива го в бяла 

кърпа, слага го до иконата на Богородица или Христос! 

Петър вдига тост и поздравява жътварите, а те му отговарят: 

- Наздраве чорбаджии! От здраве да не се отървете! 

Дете: 

- Дядо, ти днес май забрави молитвата. Да я кажа ли?  

- Татко наш, ти който си на небето и на земята, благодарим ти за хляба, който ни го даде и 

днес  и ни прости греховете! Амин! 

Чорбаджийката подканя всички на софрата да хапнат, а те хвалят гозбите.  

Жътварите: 

- Добри чорбаджии, щедри, хубаво ни платиха, как да не му жънем и догодина! 

Петър: 
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- Много се умълчахме бре. Я комшу изкарай някоя песен. Да чуят в селото, че чорбаджи 

Петър свършва жътвата.  

Съседките чувах песните и идват да се повеселят и те.  

Баба Стана: 

- Ако ни няма нас старите – кой ще подсеща младите не знам. Булка, няма ли да запалите 

новия огън в огнището? 

Рада: 

- Мале, улисахме се, забравихме. Я да видим има ли здрави момчета да захванат огъня.  

Две деца започват да търкат две дървета до получаване на огън. Огънят се пали и с клечка 

и чакмак. Запалва се огън, слагат се още дърва, за да гори огъня. 

Баба Стано: 

- Радо, задължение е на жената да пази огъня в огнището. Пази огъня да не угасне, помни 

това от мене! 

- А пък вий жени си вземете от този огън за вашето огнище! Самата Свети Марина ни го 

изпрати.  

Петър: 

- Чуйте хора! Да благословим Света Марина, че опази нивите от пожара, че ни дари с 

новия огън! Помотни ни, Света Марино, да приберем зърното, а на есен пак да засеем! 

Опази нивите ни, опази и нас от зли мисли и беди! Нека огънят, който ни даде днес, да 

пречисти душите ни, да ни посочи правия път! Благословена да си Света Марино! Амин! 
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Възстановка на Игнажден 

Информатор – Мария Господинова 

 

Само четири дни преди Рождество, почитаме свети Игнатий Богоносец . Този ден – 

Игнажден, свързваме с благоденствието на дома, огъня, с подготовката за Рождество. 

Трапезата е постна, питата е без украса, като се украсяват само кравайчетата. 

Семейството с нетърпение очаква първия си гост, наричан полазник. Хубаво е полазника 

да е добра жена с деца. Ако къщата се посети от циганка – това е на късмет. Започват да 

се оформят и коледарските групи , определят се песните, правят се репетиции, най- често 

в „Станеника“. Момите украсяват калпаците. 
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От Игнажден – домовете, сърцата и душите на хората се подготвят за най-големия ден – 

Рождество Христово! 

Интериор: Стая в селски дом –огън, софра, възглавници, малки столчета.  

В стаята влиза възрастна жена – баба, оглежда стаята, взема книга, която е до иконата, 

сяда на малко столче: 

- Вече съм много стара и очите не виждат, но ще се опитам да почета от най-святата 

книга! Празник е! Хубав ден, да видим кой ще влезе пръв в нашата къща! Нали е 

Игнажден! От днес започват родилните болки на светата майка Богоридица! Да почета за 

Свети Игнатий! 

- Свети Игнатий е бил ученик на свети апостоли  евангелист Йоан Богослов, който го 

полага за епископ. На този пост служи четиридесет години. Страданията му започват при 

император Траян, който наредил да се принесат дарове и жертви на римските богове. Но 

свещениците отказали да се поклонят на идоли. 

- Що за име е Богоносец? – пита император Траян 

А Игнатий дръзко му отговорил: „Това е човек, който носи бога в себе си!“ 

Заради дръзкия отговор, Траян изпратил Игнатий в Рим, да бъде наказан. 

Пътят до Рим Игнатий преминал, окован във вериги. Хората му се възхищавали и 

прекланяли. После го хвърлили в клетката на два кръвожадни лъва- Преди смърта си, 

светецът се обърнал към тълпата: 

- Не съм осъден за злодеяние и престъпление, а за моя Бог, от чиято любов съм завладян. 

Достойната смърт на Игнатий смилила император Траян и той престанал да гони 

християните. Затова църквата почита Игнатий.  

От бабите се носи спомен, че този ден се нарича още Млада година или Полазов ден. 

В стаята влиза снахата:  

- Мале, пак ми четеш Евангелието. Знаеш, че не виждаш. Ела тук при огъня да се стоплиш. 

Бабата: 

- Булка, я виж дали съм запалила кандилото. 

Снахата:  

- Гори мале, гори. Седни тука, че аз ще шетам, че гости ще посрещаме.  
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Влиза голямата снаха и носи в поднос гевреците: 

- Ето мале, готова съм. Да подреждаме трапезата. И питка съм направила! 

Влиза по-малката снаха и носи пуканки, орехи. Свекървата одобрява всичко донесено и 

го подрежда на софрата. Снахите донасят и сърмите.  

Бабата: 

- Вие шетайте тука, пък аз ей сега ще се върна.  

Отива до съд, пълен със слама и сяда върху него: 

- Кът, кът пиленца ,където да отидете, у дома се върнете –и го повтаря три пъти.  

Вижда снахите и ги хита: 

- Що правите тука, мари? Аз ви оставих да шетате, а вие по мене ходите 

Снахите: 

- Прощавай мале, искахме и ние да се научим, що да правим на този ден! 

Връщат се на трапезата и търсят мъжете: 

- Те са при животните. Много агънца са се народили тази нощ! 

Мъжете се връщат от кошарата: 

- Радвайте се! Кошарата е пълна с агънца и кравата се е отелила! Богата, богата година ни 

очаква! 

- Хубава трапеза сте подготвили! Дайте питата! 

Разчупва я и казва: 

- Благословен хляба да е наш! Благослови Господи, ястието и питието на твоите чеда, 

защото си свят сега и винаги и във вечни времена! Амин! 

Започва вечерята и на вратата се чука. Стопанина: 

- Дано да е добър човек! Стани, булка, отвори! 

Влиза полазника – жена с две деца. Всички стават прави: 

- Добър ден! На много весели години! Цял ден чакаме! Много се надявах ти да дойдеш! 

Гостенката: 

- Как няма да дойда, нали съм поканена! 

Отива до огнището, бърка го и нарича: 

- Колкото искрици, толкова пиленца! 
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- Колкото искрици, толкова агънца! 

- Колкото искрици, толкова дечица! 

- - Мед и масло и бяла пшеница по сираци, по сиромаси и цял народ! 

- Да се роди, дека рало ходи и не ходи! Да са пълни кошари, да са пълни хамбари! 

Домакините: 

- Хайде, сядайте всички на трапезата! 

На вратата отново се чука: 

- Кой ли пък е сега? 

Идва мъж, носи дърво: 

- За Вашия огън го нося. Да гори, да пречисти всичко лошо! 

- Благодаря ти съседе! Седни да се почерим! 

В този момент отново се чука на вратата и влиза съседка. 

- Добър ви ден! Браво, че всички сте на трапезата вече, а пък аз още не съм готова. Почнах 

да правя кравайчетата и брашното не ми стигна. Ще ми дадеш ли малко бращно, Радо? 

- Ама ти имаш ли акъл, ма Стано? Да съм дадяла брашно? Днеска нищо не се дава на заем. 

Стара жена си, пък не знаеш. Пък се фукаш, че си оправна, скопосна, всичко знаеш.  

- Чакай ма Радо, ти на кавга го обърна. Ад дайдох с добро, пък ти…Не ми отваряй устата, 

че да не кажа на цяло село, как къткаш моите кокошки да носят в твоя полог. 

- Гледай я ти нея. Дошла в къщата ми и много знае. 

Жената, дошла първа в дома, става и хваща ръцете на каращите се: 

- Днес не бива да се карате. Бъдете добри, обичайте се, уважавайте се и живейте задружно! 

Двете си целуват ръцете и си думат: 

- Прощавай 

На вратата отново се чука и се появява циганка: 

- О, бабо Махмудийце, днес си добре дошла у нас! 

- Обиколих цяло село, викам си, при Рада не съм отишла. 

Бърка в огъня: 

- Живи и здрави да сте! Да помагаш на бедните Радо, както винаги го правиш! 
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- Чии са тези деца, ма Радо? Да сте живи и здрави, баба, я дай ръка да видя сега какви деца 

ще имаш? /хваща ръката на момата/ 

- Дълго ще живееш, къщата ти ще бъде пълна с богатство и деца! Ай, какво хубаво те 

чака. Хубаво дете ще родиш. Юнак ще бъде, да му се радвате всички… Е айде, аз да си 

ходя… 

- Чакай малко, да ти сложа нещо в торбата. /Слага дарове/ - и в друга къща да идеш. 

- Ще ида Радо, нали съм циганка. 

- Циганка, българка, днес си ми на късмет. Да си жива и здрава! 

Гостенката си тръгва и всички отново сядат на софрата. 

- Ами, мале, орехите? 

- За малко да ги забравя. /Дава на всички по два ореха/ 

- Да ги пазите до Коледа. Ако са пълни, годината ще е богата! 

- Хубаво си хапнахме, Радо, но Коледа наближава. Трябва да се подготвим. 

Мъжете стават и отиват в другия край, а жените продължават да си говорят тихо: 

- Сега да видим кои песни ще изпеем.  

Започват да пеят най-различни песни и накрая бабата отива и отново взима дебелата 

книга: 

- Благодарим ти, Христе Боже наш, че ни насити с твоите земни блага. Не ни лишавай от 

Небесното си царство! Амин! /Кръсти се/ 

- Сега остава да чакаме големия ден – Рождество Христово! 

 

Песни, които се пеят: 

Вила се лоза винена 

Вила са й лоза виняна 

окулу града Сливняна; 

не билу лоза виняна, 

най билу Янка хубава 

С побратяма си хортува*, 

с побратяма си Милуша: 
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– Милуше, мил побратиме, 

куга за меня идити, 

куга за меня идити, 

многу сватови елати, 

многу съм мома ходяла 

и многу дар приготвяла 

 

 

фигура 4 коледен калпак 

Коледарска молитва 

Яла Боже, кръсти, благослови, 

Като сме път пътували 

Темни нощи преминали, 

Чести кали претъпкали, 

Че дойдохме при тоз наш стар стопанин, стар господин. 

Ние смятахме, че той се сърди и гневи, 

Най се радва и обрадва, 

Че скочи и поскочи, 

Че ни отвори чемшир порти, 
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Че ни въведе в негови равни дворове. 

Ний го заварихме на най-божа трапеза, 

Ядеше и пиеше с негови синковци, 

Дъщери, кумци и калесници. 

Че ни дари добра дара, вит превит кравай. 

На кравая кръст докат. 

Таз девойка, която го е вилиа и китила тоз кравай 

Да я дари Господ толкова синковци, 

Дъщери, кумци и калесници.  

Да я дарят, да я канят 

През триж-девет кадълъка, 

Млади булки да венчава, 

Стари души да прощава. 

Кажете сабра момци коледари - АМИН! 
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Възстановка на Сирни Заговезни. 

Информатор – Мария Господинова 

Една седмица след местни Заговезни и седем седмици преди Великден се празнува може 

би един от най- веселите, вълнуващи, големи християнски празници – Сирни заговезни 

/Сирница или Прошка/ 

За последен път до Великден се ядат животински продукти. Затова на трапезата се слага 

баница, варени яйца, сирене, мляко.  

На този ден всеки иска и дава прошка първо от най близките у дома. Младите искат 

прошка от по-възрастните. Родителите очакват децата си, живеещи отделно, да дойдат да 

се простят. Прошка се иска от роднини, съседи и познати. Казва се: 

- Прощавай за волните и неволни грешки 

Отговорът е : 

- Простено да ти е Господ да прощава 

И ако всички са искрени започва пречистването на душата и подготовката за големия ден 

– Великден  

На този ден последно преди Великден хората се веселят, пеят песни, извиват се хора. 

Вълнуващ момент за децата е амкането. По-богатите имат на трапезата халва за амкане, а 

по-бедните сваряват яйце. 

Халвата или яйцето се завързват на конец и се закача на тавана. Децата се нареждат в 

кръг, с ръце отзад. Само с отворена уста се стремят да хванат халвата или яйцето. Който 

пръв ги захапе, ще бъде много здрав. 

След вечерята всички излизат навън, в центъра на махалата и палят огньове. Младите 

момци взимат предварително направените от тях стрялки/стрели/. Запалват ушите им с 

помощта на две пръчки и ги извърлят, колкото може по-надалече. В повечето случаи – в 

момини двори. Стрялките се правят от дърво мекиш, защото лесно се обработва.  

След това започват песните и хората , и прескачане на огъня за здраве. Открит е пътят към 

доброто! 
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Водещ: 

Казват, че човешко е да простиш! Да целунеш топла длан. На душата ти ще стане леко. А 

после с усмивка да посрещнеш утрешния ден.  

Можеш да простиш и непростимите неща! Защото си човек!.... 

Днешният ден е свързван с пречистването на душата и след него започват Великденските 

пости. На трапезата се слагат само млечни продукти. Тук е питата, хлябът, без който не 

можем. Потапяме хляба въ вино, защото виното е извор на сила и здраве. На софрата е и 

баницата – символ н а празничната трапеза. Около трапезата е подредено  цялото 

семейство, близки, съседи, приятели, за да си поискат прошка. Денят стои на границата 

между зимата и пролетта и извисява духовно човека, който ще поиска и даде прошка. 

В господнята молитва винаги казваме: „ Прости ни Господи, както ние прощаваме на 

длъжниците си“ Сам Христос се моли на Голготата не за себе си, а за другите“ Прости им 

Господи, те не знаят какво правят“ 

Интериор: Селска стая 

Снахата Рада: 

- Ох, много се уморих. Краката вече не ме държат, всичко приготвих за вечерта. И пита и 

баница и ядене. То поне децата да дойдат, да ни уважат. 

- Мале, мале, къде се щураш, всичко приготвих! 

Баба Стана: 

- Ами запали ли кандилото. Дай да прекадим къщата, трапезата! 

Идва и Петър и носи виното. 

Рада хваща ръката на баба Стана и казва: 

- Прощавай мале, знаеш, че много те уважавам, ама може да съм сбъркала нещо. 

Прощавай  целува ръка/ 

Баба Стана: 

- Простено да и е и Господ да прощава.  

И Петър по същия начин иска прошка. Сядат на масата, чепи питата  подава първото 

парче на майка си: 

- Сега да потопим първата хапка във виното.  
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Баба Стана: 

- Не бързай синко, да се помолим преди да седнем. 

На вратата се чука, снахата става бързо и посреща децата 

Младите: 

- Дойдохме да поискаме прошка ,мамо 

Прощават се и сядат на трапезата и продължават със всички обичаи.  
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Есенна оран. 

Информатор – Мария Господинова 

 

Макар че, все още не всичко е прибржътваано от полето, селянинът се подготвя да засее 

есенните култури. Както с ритуал започвал жътвата, така с ритуал слагал зърното в земята. 

Цяло лято е стояла брадата от житни класове, завързани с червен конец, чесън, паричка и 

червено цвете под иконата на Богородица. Семената от брадата се засяват в първата 

бразда.  

Сутринта, обикновено след първи октомври, жените от къщата отиват на черква, а мъжете 

подготвят ралото, каруцата и добитъка. Каруцата се украсява с цветя, а воловете и конете 

с босилек. 

На особена почит са орачите. Те се благославят от по-възрастните- Стопанката подготвя 

питка и варена кокошка. 

Гледайки на изток, питката се разчупва на кръст, на четири. Първото парче се хвърля на 

изток, второто на добитъка, третото се заравя в синора на синорника/смок, който пази 

нивата/ , а четвъртото е за орачите. Заравят се в първата бразда и кокалчетата от 

кокошката. Преди да тръгне орачът, разчупва се и друга питка и цялото семейство яде 

заедно от нея. Стопанинът казва Господнята молитва, целува ръка на родителите си и 

всички млади на по-старите и изпращат орачите с песен. Есенната оран се превръща в 

празник на надеждата. Време, в което стопанинът стоплял зърното в дланта си, давал чу 

топлината си, ласка и надежда и го полагал в майката земя, като чакал на обичта да се 

отвърне с обич.  

Иван на нива ша иде 

 

Иван на нива ша иде, мари 

На нива оран да оре, 

Пък Кера го изпащаше мари 

И си на Иван думаше. 
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Не отивай либе на нива абре 

Лоша ме глава заболя 

Пък Иван Кера не слуша мари 

Че впрегна лиси биволи. 

Че качи рало на кола мари 

И кило бяла пшеница 

И на нивата отиде мари 

Първата бразда забразди 

Втората леха залеси мъри 

Глас му се от село зачу 

Сестра му Комня викаше мъри 

Разпрягай брайно ралото 

Че впрягай брайно колата абре 

По-скоро всело да дойдеш 

Че ти е булче родило абре 

Мъжка рожба добила! 

 

Възстановка на обичая Жътва. 

Информатор – Мария Господинова 

 

Жътвата е вълнуващ момент в живота на българския селянин. Още от деня на засяването 

на семената, мислите на стопанина са насочени към лятото, когато идва времето да 

прибере плодовете от своя труд. А първият жътвен ден е дългоочакван, радостен и 

вълнуваш. 

От всякъде де чуват радостни възгласи и закачки. Важна роля в подготовката играят най-

възрастните в семейството. Те са носители на традициите, които искат да предадат на по-

младите, с надеждата, че тези традиции ще сплотяват семейството, че тежката селска 

работа ще бъде спорна  и лека.  
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Първи ден на ритуала. 

Баба Стана, най-възрастната жена в семейството: 

- Хайде де! Качвайте се на каруцата. Вижте къде е слънцето! На нивата, на нивата, 

трябваше да ви огрее! 

Снахата Рада: 

- Ох, мале. Кое време стана, ама не можах да сколасам.  

Баба Стана: 

- Да качите целия багаж, че все нещо забравяте. Сърповете, паламарките, питката, 

китките… 

Рада: 

- Ей, ей все мърмори. Вече и аз баба съм станала и пак мисли, че забравям. 
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Баба Стана:  

- Ами детето, къде е ? Подготвихте ли го? 

Младата снаха: 

- Бабо, всичко е готово, не се тревожи! 

Малко момиченце: 

- Бабо, а аз ще се кача ли на каруцата? 

Баба Стана:  

- Да гледаш баба бебето. Като стигнете до нивата, порадвай се баба на полето, житото, 

слънцето! И да слушаш баба! 

Качва се целия багаж на каруцата – храната, водата в дървени съдове или глинени стомни, 

сърповете се премятат през рамо и всеки ги носи, носят и паламарки.  

Рада: 

- Булка, качи се на каруцата и да ти подам детето. 

Петър, стопанина: 

- Жени, хайде де! Комшиите вече тръгнаха! 

Баба Стана: 

- Не бързай, сине. Челядта ти е голяма и затова се бавите. 

- Снахо, взе ли червения конец, чесъна, паричката за брадата, китката? 

- Ей, жени, къде са ви китките? Я мушнете по една китка на ухото, да ви се порадва 

слънцето! 

Тръгват всички и пристигат на нивата. Като пристигнат свалят целия багаж и отправят 

молитва.  

Рада взима питката, разчупва я и дава първото парче на Петър, после на останалите, 

топват я в солта, вдигат ръце на горе и казват молитва и наричат :“Колкото трохи има в 

тази пита, колкото зрънца има в солта, толкова снопи да пожънем!“ 

Петър взема бъклицата, сипва на земята малко вино, после отпива и казва: 

- Хаерлия да е! Наздраве! И черпи всички 

Петър зажънва, вдига първата ръкойка с думите“ Спорна жътва!“ 

Всички отговарят: Спорна да е, чорбаджи! 
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Подредени в редица, всички започват да жънат с думите: 

- Господ напред и ние подире! 

Ръкойките се трупат на купчета. Мъжете, които ще връзват снопите, ги събират в по-

голям сноп, правят въже от отскубнати житни класове и връзват сноп. Първият сноп се 

изправя с класовете нагоре.  

Жътвар казва: 

- Честито, чорбаджи! 

Една жена слага края на дюлбена си върху снопа, а чорбаджията слага пара. Жените 

започват да пеят песни. Малкото дете – ваята, гледа бебето и носи вода на жътварите. 

Пеят песни. Виждат, че някой се задава. 

- Ей мале, не можа да изтраяш. Като си вече тук, ела да се порадваш на нивата! 

- Ида снахо, що да не дойда! Хлябът се прибира! Господ е наспорил богата реколта! 

Оставихте ли неожънато край синора! Да има за животинките!  

- Синко, оставихте ли пазача на нивата?  

- Кой е пазача бабо? 

- По средата на нивата се оставя неожънато. Това е пазачът. По него овчарите разбират, че 

нивата не е доожъната и не пускат овцете в нея. Това е добре. Ами направихте ли 

брадата? 

Петър и дава брадата. 

- Дай да видя първо зърното. Разтрива го и прави брадата, като я завързва с червен конец, 

чесън и паричка.  

 

В миналото жътвата е продължавала около месец. По-бедните жънали на по-богатите, 

като им се заплащало с пари или натурално жито. Много често са спали на нивата заедно с 

децата си, та и деца са раждали на нивата. Няма по сакрален момент за селянина от 

сеитбата и жътвата. Тогава той е с майката- земя, с ралото, с животните, с които обаробтва 

нивата. 

 Жените-жъгварки са облечени в летни фусти, изтъкани от памук. С бели забрадки – --

дюлбени, обримчени със сини конци, с кацуни на краката, за да не си нараняват глезените. 
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Селото е създадено от 7-8 племена и затова има разнообразие в облеклото. Мъжете са 

облечени с потури, бели тъкани ризи, кърпата за главата и пояс, в който са забождали 

колчето, с което се връзват снопите.  

Песни за жътва 

 

Женала е дюлбер Яна  

Женала е дюлбер Яна  

на два пътя, на три друма.  

Из път върви керванджийче, керван води, свирка свири. 

 Керванджийче Яна дума:  

"Защо, Яно, сама женеш, сама женеш, сама връзваш  

Нямаш ли си мили братя?  

Отговаря дюлбер Яна:  

"Ой та, тебе, керванджийче,  

Яна има мили братя, Яна няма първо либе. 

Вода тече 

Вода тече, вода тече  

по бели камъни, по бели камъни  

Че кой тича, че кой тича вода да налива, вода да налива 

 Пенка тича, Пенка тича вода да налива, вода да налива  

Пенка тича, Пенка тича вода да налива  

 Че кой тича, че кой тича вода да напива, вода да напива  

 Георги тича, Георги тича вода да напива, вода да напива  

 Уж да рече, уж да рече: - Изгорях за вода, изгорях за вода  

 Пък той рече, пък той рече: - Изгорях за Пенка, изгорях за Пенка 
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ОБРЕДНИ ХЛЯБОВЕ 

информатор Мария Господинова 

 

Никога обредния хляб не се е замесвал като обикновения. Хлябовете са предназначени са 

всеки конкретен празник с украса със символично значение. Месели са се обредни 

хлябове, свързани със живота на хората, земята и празниците.  

Българката винаги е замесвала хляба с любов. В дървени корита / нощви/, след като 

старателно си е измила ръцете и си е сложила чиста престилка, ако случайно брашно 

падне по  нея, да го върне обратно. Нощвите стоят на земята, като домакините месели на 

колене, като постоянно се покланяли на хляба. Тестото се завива с чист месал и се оставя 

да втаса. Хлябът е най-хубавото, най-доброто нещо, с което човек може да се срещне. 

Извор на сила, дух, светлина, живот…Дали е така може да се убедим, ако сравним нашия 

хляб с този на други народи – кръгъл, бял, бухнал, със загар от слънцето… 

За омесването на обредните хлябове се спазва специален ритуал. Затова се смята, че те 

имат магическа сила. Винаги са се обличали нови дрехи, специално е избирана жена или 

девойка, понякога хлябовете са замесвани с „мълчана вода“, друг път с роса, а и с песен.. 

Някои от обредните хлябове се украсяват с просорник / дървен кръг с дръжка на обратната 

страна, като се оформя кръст, а около него други украсисъс символичен характер/ 

 
Фигура 4 Просорник 
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Обредни хлябове, свързани със живота 

 

За раждане  

Преди детето да се роди, на родилката се дава хляб за сила. След раждането на детето, 

което в миналото се е случвало у дома, се е замесвала прясна пита, която се е раздавала, за 

да се сподели с повече хора радостта от идването на новия живот.  

Питата има кръгла форма и се украсява с вилица или с две вилици и е украсена като 

слънце, защото е изгряло ново „слънце“ у дома. Раздава се от свекървата.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Кръщене 

Меси се пита без квас и се украсява като слънце. Разчупва се от кръстника и се дава първо 

на детето. Чрез хляба детето се представя пред Бог. 
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Сватба 

Обредния хляб може да бъде заквасен или без квас, но богато украсен, намазан с мед, за 

да е сладък живота на младите. Информаторът Мария Господинова си спомня, че по 

средата се е украсявал с вилица като слънце, а по краищата с цветя от тесто.  

 

 

                                            

 

 

При смърт се меси пита с кръст по средата, като по този начин се прави връзка с 

отвъдното.  

Обредни хлябове, свързани с празниците на българите 

 

Бъдни вечер. 

Украсата е богата и разнообразна – кошарата, нивата, лозето, снопите, ралото, змията… 
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Кошарата 

 

 

Житни 

класове  

 

 

Снопи 
 

 

 

 

 

Рало 

 

 

змия 

 

 
 

 

Коледа 

Обредния хляб е колак с дупка. Колаците са даряват на коледарите, но един се оставя у 

дома, като част от него се раздава на животните, а парче се хвърля и в хамбара. 

 

 

Света Марина 

Украсата е с огън, житни класове и змия 
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Великден. 

В този обреден хляб се слага едно червено яйце в средата, или няколко, подредени под 

формата на кръст. За децата се приготвят малки колачета с червено яйце. 

 

Жътва 

Пита, украсена с житни класове. 

Есенна оран  

 украсява се с рало и змия 

 

Гергьовден 

Омесва се с изворна вода, като се събират и капчици роса. Обредния хляб се украсява с 

кошара и овце. 

За Никулден - питата е украсена с рибки от тесто 

 

Боговица – пита за Рождество и Великден 

Прави  се за прогонване на злите сили с Божията помощ. Украсява се със стрели. 
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4.3.  с. ЗОРНИЦА – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ  
 

Запазени са и до днес някои  характерни  обичаи на населението от с. Зорница 

Коледуване 

Всяка година през месеците ноември и декември, младежите се събират двама по двама с 

еднакви гласове и започват разучаване на коледарските песни, събрани в читалището или 

някоя бозаджийница, а най-често по домовете. Всяка къща от селото ще бъде посетена от 

коледарите и на всеки от домакините ще бъде изпята по една специална песен: за 

стопанката, за стопанина, за най-големия син, след това на по-малките сестри и братя, 

снахи и деца, така че никой да не остане без песен. Пeсните са се пели на 6 срещу 7 януа-

ри, а на 5 януари коледарите са отивали в общината и са  изпявали първата песен на кмета: 

Седнал ми беше Михаил войвода, 

брей гиди, гиди Михаил войвода, 

на висок чардак, на дебел дюшек. 

Слуга му беше Станка робинка. 

Станка робинка чаши налива, 

чаши налива с руйно вино, 

до половин чаша с руйно вино, 

от половин нагоре с бистри сълзи. 

Отговаряше Михаил войвода: 

- Брей, ой те тебе, Станке робинке, 

защо тъй чаши наливаш, 

чаши наливаш - не ги доливаш? 

Най ги доливаш със бистри сълзи. 

Отговаряше Станка робинка: 

- Брей, ой те тебе, Михал войвода, 

бре, ти знаеш ли, ти помниш ли 
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кога ме взема от моята майка, 

от моята майка, от моя тейно, 

че тогас беше кътлък година, 

за кило просо - за шиник жито, 

в тази година, катлък година. 

 

След това коледарите отивали на водениците и пеели на мливарите.  

На следващия ден тръгвали по къщите и пеели „Стани ми стани нине, нине господине“ 

След това изпълнявали конкретни песни за стопаните на домовете. Ако е земеделски 

стопанин, пеели: „ Свети Георги лозе пази“ 

Свети Георги лозе сади 

млади наше божнеле Господине 

хем го сади, хем го реди 

млади наше божнеле Господине 

сред лозето жълта дюля 

млади наше божнеле Господине 

под дюлята трапезица 

млади наше божнеле Господине 

на трапези всички светци  

Всички святци редом седят,  

млади наше божнеле Господине 

Редом седят, вино пият, 

млади наше божнеле Господине 

Слyra им беше Свети Никола 

млади наше божнеле Господине 

Свети Никопа вино налива 

млади наши божнеле Господине.  

Вино налива, вино разлива  

млади наше божнеле Господине 
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сън заюсна, чаша изпусна, 

млади наше божнеле Господине 

па се сепна, чаша хвана 

млади наши божнеле Господине,  

нит се капки вино разля 

млади наше божнеле Господине 

тебе пеем, бога славим 

млади наше божнеле Господине 

и от бога ти много здраве  

млади наше божнеле Господине 

 

Ако синът се е завърнал от казарма, училище или гурбет, пеели: 

Снощи дойде Храбрьо юнак, 

сърдит, гневен, кон му изпотен. 

Пусна коня по дворове, 

сам си сяда по столове. 

Питаше го Храбрюва майка: 

- Ой те, Храбрьо, ой те, синко, 

защо дойде сърдит, гневян, 

сърдит, гневен, кон ти изпотен, 

пущаш коня по дворове, 

сам си сядаш на столове? 

Отговаря Храбрьо юнак: 

- Мълчи, мълчи, стара мале, 

да не режем конюм глава, 

покрай конюм и твоята! 

Аз си имам бързом коня, 

бързом коня вихрогоня - 

вятер вее, надвява го. 
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Надявам се да надгрея, 

да нагрея Ясно слънце. 

Отде зачу Ясно слънце, 

че отиде на Храбрюви, 

на Храбрюви на вратата. 

Дваж повика, триж почука: 

- Излез, излез, Храбрьо юнак! 

Га излезе Храбрьо юнак, 

отговаря Ясно слънце: 

- Ой те тебе, Храбрьо юнак, 

ти ли ми се, бе, похвалил, 

че си имаш бързом коня, 

бързом коня вихрогоня - 

вятер вее, надвява го, 

надяваш се да надгрее, 

да надгрее Ясно слънце? 

Хай да излезем тук оттатък, 

тук оттатък, към изтока - 

да се сварим, да се сгреем. 

Ако ли ме ти надвариш, 

ще ти дада милна сестра; 

ако ли те аз надваря, 

ще ти взема бързом коня, 

бързом коня вихрогоня! 

Излезли са тук оттатък, 

тук оттатък, към изтока - 

сварили се, сгрялили се. 

Храбрьо юнак дор прехвърли, 

дор прехвърли на пладнина, 
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Ясно слънце на кошлука. 

Храбрьо юнак на икиндия, 

Ясно слънце на пладнина. 

Храбрьо юнак е в слънчови, 

във слънчови равни двори - 

по двор ходи, кон развожда. 

Отговаря Храбрьо юнак: 

- Ой те тебе, слънчова сестро, 

с Ясно слънце бас хванахме 

да се сварим, да се сгреем. 

Ако ли го аз надваря, 

да му взема милна сестра; 

ако ли ме то надвари, 

да ми вземе бързом коня, 

бързом коня вихрогоня!. 

Сварихме се, сгряли сме се - 

аз надварях Ясно слънце! 

Че си взема слънчовата, 

слънчовата милна сестра, 

че я качи на кончето, 

на кончето пред него си. 

На път стрещна Ясно слънце. 

Отговаря Ясно слънце: 

- Ой те тебе, Храбрьо юнак, 

що си вземал, пада ти са! 

Тебе пеем, Бога славим, 

от Бога ти тва наздраве! 

 

За хубава мома пеели: 
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Похвали се Янкина майка, 

назлъм, Янке ле, Гергюм града: 

- Нийде ми няма Янкина хубост, 

ни по селата, ни в градищата. 

ни в Дряном поле, ни в къзъл Котел. 

Де я зачу момче гърче, 

че си впрегна момче два бели коня, 

че си отиде в Янкино село, 

в Янкино село на Янкин вратник. 

Че се провикна момче гърче: 

- Хайде купете бели дюлбени, 

сини-зелени, червени чумбери. 

Че си излезе хубава Янка 

да си купи бели дюлбени, 

сини-зелени, червени чумбери. 

Че си я грабна момче гърче, 

че си отведе хубава Янка. 

 

По време на меджии 

След приключване на жъгвата и вършитбата, започвала беритбата на царевица и 

слънчоглед. Много младежи и девойки помагали на стопаните в този период вечерно 

време, като наричали събирането меджия. 

По време на меджията са се пеели различни песни 

 

За Георги – грозния 

Имала майка, имала, 

дор девет сина хубави, 

десети - Гьорги Грозния, 

най-малък Гьорги, най-глупав. 
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Майка на Гьорги думаше: 

- Синко ле Гьорги, Гьорги ле, 

мани се, синко от дома, 

да ми дворовите не грозиш, 

дор девет сина левенти 

и девет снахи хубави. 

Гьорги на майка думаше: 

- Къде да ида, мале ле, 

коги съм малек и глупав 

и пътищата не зная, 

ще се из света загубя 

и влъци ше ма изедат. 

Майка му дума говори: 

- Мани се, Гьорги, мани се, 

мани се веке от тука, 

иди у гора зелена 

да те зверове изедат, 

аз имам девет синове 

щем лесно да те пожалим. 

Гьорги си майка помоли: 

- Я дай ми, мале, я дай ми, 

дрешките, мале, ветите, 

от тука да си излазям 

на пътя на кръстопътя, 

къде ми очи погледнат, 

натам ша тръгна да въря, 

кога от двори излея, 

да даде Господ, да даде, 

чумата у дома да влее, 
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синове да ти измори, 

дор девет сина хубави 

и девет снахи край тебе, 

каил за мене да станеш, 

за мене - Гьорги Грозния, 

за да те, мале, погледам 

на тойте стари години. 

Па стана Гьорги, па стана, 

събра си Гьорги дрешките, 

дрешките вети, непрани, 

дребни си сълзи порони 

и на пътя изляа, 

а пътя, на кръстопътя. 

Чуди се Гьорги, мае се, 

на коя страна да иде, 

че тръгна Гьорги да иде 

в Котел при овчарите, 

овчарче ми се оцани 

и девет годин слугува 

на един ми ти овчарин. 

Много е пари спечелил, 

купи си Гьорги, купи си, 

до сто ми вакли овньове, 

до петстотин ми овчици, 

нацани Гьорги овчари 

и на овчари говори: 

- Девет съм годин излеял 

от дома ми, от бащине, 

за дома нищо не зная, 
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за девет братя хубави 

и мойта стара майчица, 

айде да одим на село 

у бащини ми дворове, 

там да си стадо вкараме, 

че има паша зелена 

и бистра вода студена. 

Овчари го послушали, 

тръгнали, та са вървяле, 

кога са дома стигнали, 

цяла неделя минала, 

тъмно е време станало, 

Гьорги на порти почука, 

почука, още повика, 

изляла стара бабичка, 

Гьоргива стара майчица, 

Гьорги и дума продума: 

- Има ли, бабо, у вази 

място за мойте овчаре 

и за стадо ми голямо? 

- Имам си, синко, имам си, 

имам си място широко 

за стадо и за овчари. 

Па си портите отвори, 

та вкара Гьорги стадото 

и са пред къщи седнале, 

седнале и раздумале, 

Гьорги си майка запита: 

- Бабо ле, стара бабичко, 



                                                                  
  

   

  

 

                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Това проучване е направено във връзка със изпълнение на проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!“, Договор № РД 50 -78/11.05.2021 г. ,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по  процедура  №BG06RDNP001-19.355, за подбор на проекти  за вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., 

 

 
 

131 

защо си сама остала, 

нямаш ли синове, внуци, 

нямаш ли снахи хубави? 

Бабичка дума на Гьорги: 

- Имах си, сине, имах си 

дор девет сина левента, 

левента сина хубави, 

десети - Гьорги най-малък, 

най-малък Гьорги, най глупав, 

най-глупав Гьорги, най-грозен. 

Малечек още кат беше, 

ми из къщата избега, 

та стана девет години 

абер не ми е провождал, 

ако е Гьорги живичък, 

абер щеше да ми прати, 

та да го майка дочака, 

да не го на живот не мисли. 

Стали са девет години 

девет ми сина измреа 

и девет снахи хубави, 

девет години жалея, 

девет съм сина видела, 

видела, че са умрели, 

девет съм гроба ровила, 

ровила и заровила, 

девет помена правила, 

а Гьорги не съм видела, 

не смея помен да правя, 
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нали е Божком грехота 

помен на жив да се праи. 

Тогиз се Гьорги продума: 

- Мале ле, стара майчице, 

не ме ли, мале, познаваш, 

аз съм ти, мале, аз съм ти, 

аз съм ти Гьорги Грозния, 

дека ме, мале, пропъди 

зверове да ме разкъсат, 

да не ти седя на двори, 

да не ти грозя синове, 

девет синове левенти 

и девет снахи хубави. 

Знеш ли, мале, помниш ли, 

кога из двори излязох 

със мойте дрешки непрани, 

каква ти дума изрекох - 

за мене каил да станеш, 

да чакаш и да ме дочакаш, 

да гледаш, да ме изгледаш, 

че и аз човек съм станал, 

каза ми, че съм бил грозен. 

 

Интересни са автентичните запазени костюми от село Зорница.  

Най—старите носии за мъжете са били цървули от свинска  кожа — домашно направени, 

за младежите често са купували кеселиви — извадени от говежда кожа. Навоите по-често 

бозави, а бели за празник, насукани с козинови връви.  Потурите били от вълнен шаяк, 

широки, връзвали се с връва —враказун с гайтан на реверите  и с телени копчета. Пояс -

тъмно-червен. Калпак - кожен. за всеки  ден, астраганен за Коледа, Великден, 
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сватба и пътуване да града. Ямурлук — от шаячен плат, направен като пелерина с  

качулка за дъжд, силен вятър и голям студ. 

За дете в училищна възраст — шаячни панталони, с цървули и навои или обувки, палто - 

сако от шаяк, чорапи плетени на една  кука, с шал на врата. На главата -  ученическа 

шапка, кожен калпак или плетено на ръка кепе. 

Облекло за младоженика — калпак — астраганен с цветя, жямка от син домашен шаяк с 

много гайтан отпред, ако е зима — фланела бяла вълнена, ако е лято — хубава бяла риза с 6— 

7 реда  шивки на гърдите. Потури  — кафяви, шаячни, с много гайтан на джобовете и 

долу на колчаците. Обувки или кеселиви цървули, с бели навои, навити с черни кожени 

върви  

 

Облекло за булка — копринено бяло було на главата с няколко свежи цветя и венче от 

изкуствени цветя. Обезателно с бели чорапи 

m ахв. С контошче от шаяк, подшито с агнешка  кожа, а отпред с лисича. Сукман — тъкан 

и шит с много сърма и различни пулове самостоятелно  изработени две опашки на бедрата 

със сърма. Koсата ситно наплетена с 3-4 кордели. Обезателно с ширит с алтъни, пендари и 

махмудии. Хубава везана престилка с пауни, гълъби или изображения. 
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4.4  с. ГОРНО ЯБЪЛКОВО –ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

 

Легендите в село Горно Ябълково , а и самата история, говорят за Карва   и Сара,  Сара и 

Лък, за Алмаджик и Карганица, за Крачан, за Демир, за Билял и др. Почти на всички 
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баири покрай селото е имало изградени бойни кули. Това са Карвансарай, Калето, Крачан 

баир, Алмаджик ,  Демир бог , Билалово бърдо- всички те носят имената на войводите. 

Кулата Карва Сара  (Карвансарай) е построена от сестрите Карва и Сара. Те са били смели 

и безстрашни воини (войводи) присъединили се към войската на българските царе. 

Преоблечени като мъже, те показват голяма юначност и преданост към царя спечелват 

много битки и получават награда от царя –баира в Странджа планина .Построяват там 

бойна кула и чак тогава се разбира, че са жени.  

 

KАPBAHCAРАЙ 

Сгадали ми се, Сгадали, 

Карва и Сара двенките 

в царската войска да идат     

млади воеводи да станат. 

Да не  ги никой  обади,  

 обади още обади, 

че са ми крехки девойки,   

    девойки   още  поминки. 

 Те си премяна сторили, 

бели си плитки отрязли и  

бели си лица замазали, 

тънки си снаги те скрили.   

Kam са ямурлуци турили.  

Черни си гусли  сложили. 

Бели  навуща завили. 

Свински цървули обули.  

Ocmpu ми саби препасли. 

Много битки са водели 

  водели и спечелили. 

И много са се прочули.  
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На царя сърце пленили, 

    та ги е царят  наградил. 

Голяма наг рада им дарил —  

Алмалийските баири. 

Тамо са кале градили, 

градили кале сторили, 

та са го хора нарекли 

на Карвa и Сара кръстили. 

Легендите разказват, че  сам цар Петър I (927- 969 г.), син на Симеон Велики (593-927a.), 

идва да иска Карва за жена. Тя му поставя условие: “Ще бъда твоя жена, ако направиш път  

от столицата дотук и докараш вода от Дунав дотук, ореле мой.” Любовта им е била голяма 

и изпепеляваща и цар Петър построява пътя от столицата до Карвасарай.  

Карва е наричала цар Петър Ореле мой: “Префръкни като орел и ела при мен.” 

 А може би и оттам идва прякорът на цар Петър- Орелът наричан от всички така. 

По-късно Карва и цар Петър се скарват и не се женят, но пътят остава и до ден днешен. 

Кapвa се скарва и със сестра си Сара и тя е принудена да напусне KAPBACAPAЙ и да 

слезе на по-ниския хълм и да търси утеха там и покой от сестра си. След като се 

установява там върхът е наречен Покоите на Сара (Сараят) - върхът на Сара. Там Сара се 

залюбва с воеводата Лък. При Карва и Сара е едната посестрима Карганица, която се 

залюбва с воеводата на Алмаджик. По-късно при Карва идва и сестра й Яна, която 

построява град Яна. Когато построяват кулата KAPBACAPA, при тях са и вой-водите 

Крачан и Алмаджик. Крачан отговарял за охраната на двете сестри, а Алмаджик е пазел 

водата на кулата. Когато идва Яна, Крачан й помага да построи града. Тя го моли да се 

ожени за нея и да останат да живеят в новия град, но той отказва и се завръща при Карва.  

                 

КУЛИ МИ СА, ПРОЧУЛИ 

   Кули ми са прочули,                                           

Карва и Сара двенките          

   Яна и Карганица двенките,   
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  че били и много хубави 

 Хубави още безстрашни  

 Идват и та ги искат. 

Синове царски воеводи 

Карва си Петър любеше 

   Сара си Лък лъжеше 

Карганица Алмаджик мамеше 

Яна на Крачан думаше 

Цар Петър на Карва думаше 

Калдъръм Карво ще сторя  

От Преслав Карво до тука 

Искам при тебе д а идвам 

Тънка ти снага да любя  

Водата ще ти докарам  

От Дунав река голяма  

Бяло си лице да миеш  

Тънка си снага да къпеш 

Страстно го в уста целуна 

Силно го Карва  прегърна 

В очи го Kарва погледна 

Страстно на глас продума  

   Ореле мой бели opeлe 

Да прехвръкнеш до небето 

  Любе да любиш 

Сара си Лък лъжеше 

Че са се с Карва скарали  

Скарали и намразили 

Не искат да се погледнат 

 Хайде се с Лък отдели  
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На друго място да обеди  

Та .яи с Лео к nose6e 

На Сара Лък баир заведе 

Карганица Алмаджик мамеше  

Любовни му думи думаше 

С омайно го биле пръскаше 

 С омайно биле любовно. 

Време е да се вземат  

Време е да се погледнат 

От Карва и Сара двенки те  

Посестрими двенки 

 Яна на Крачан речеше 

Искам град да сградя 

С дувари да го оградя 

Чаршия да си напра вя 

Дюкяни да си отворя 

Голяма черква да сторя 

Да идват мало и голямо 

Да идват и да хортуват 

Таз черква голяма и  

Тоз град Яна ги стори. 

 

КОЛЕДУВАНЕ В ГОРНО ЯБЪЛКОВО 

Подготовката за Обичаят коледуване в тронкската етнографска област на Странджа 

започва четиридесет дни преди празника. Ергените, които ще стават коледари, се събират 

всяка вечер в селските кафенета, за да разучават песните. Тогава се уговарят и кой с кого 

ще се „глаши“ (кой с кого ще пее). Пеят винаги четирима коледари— двама по двама: 

двама изпяват един стих с припева, следващият стих се пее от другите двама и така до 

края на песента. 
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Разучаването на песните става по махали. Във всяка махала има по една, две или повече 

„куди“ (коледарски групи) в зависимост от големината й, т.е. от броя на къщите в нея. С 

разделянето на групите става и разпределението на къщите, които всяка от тях трябва да 

посети. Ергените се стремят да попаднат в „кудата“, определена да пее в къщата на 

годеницата или изгората им. 

Ако в периода на подготовката (разучаването на песните) в селото дойде външен човек, 

.Кудабашията“ (водачът на „кудата“) отива при него и му казва: „Добре дошъл, гост. Наш 

обичай е, който ни дойде на гости тия дни, да му изпеем една коледарска песен.  

На 6 януари (24 декември ) през деня коледуват малките момчета, които още не се 

ергенеят След обяда с викове: „Коледе, Коледе, Коледе“ те оповестяват идването на 

празника. Всяко от тях носи в ръката си нашарена тояжка или криваче, но обезателно от 

дрян, на което нанизва подарените кравайчета. Тяхното коледуване се състои сама в 

настоятелно  почукване на всяка врата и весело подвикване: „Коледе, Коледе...“ докато им 

отворят. 

Коледарите тръгват да обхождат селото късно вечерта на 6 срещу 7 януари (24 срещу 25 

декември). Малко преди това всяка „куда” изпраща по трима души при „станеника”, за да 

получат неговата благослоовия и да му изпеят песента „Ой та тебе, стар станеник, чули 

сме те, та сме дошли.” Станеникът ги дарява с „вит-превит кравай”. Един от коледарите го 

вдига  високо с ръка, обръща се по посока на Слънцето (изток) и казва „нарицалото”. Едва 

след това тръгват из селото, всяка „куда” по предварително набелязаните  къщи. 

Тази вечер стопанката е приготвила специална пита „боговица”. В средата на боговицата е 

залепен  пръстен (кръг) от тесто, а около него на кръст — четири питки, наречени 

„купни”. Боговицата се поставя в средата на софрата, а до нея се нареждат боб, лук, орехи, 

царевица и други постни ястия. Върху боговицата има паничка с „жива зимнина” 

(неварена), а в нея е забодена свещ. Стопанинът взима палешника, слага на него няколко 

въглена и прекадява първо боговицата – три пъти от дясно наляво, после стаята и 

останалите помещения. Отива и в двора при животните. Връща се обратно, оставя 

палешника и взима паничката от боговицата. Стопанката през това време гребва от 

зимницата и хвърля нагоре през „буджака” (комина), да израснела високо  нивата. 
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След тока всички се нареждат около софрата. В Горно Ябълково боговицата се разчупва 

от две деца. Едното от тях е наречено на пшеницата, а другото — на рьжта. По големината 

на парчетата във всяко от тях гадаят за добива от двете култури през годината. 

По-голямата половина  от боговицата слагат на полицата с думите: 

„Толкова високо да израсте догодина зимницата (летницата)!” По-малката половита 

рззчупват и изяждат веднага. Четирите „купни” (малките питки) се отлепят от боговицата 

и се натрошават в храната на добитъка. 

Cлед като се навечерят, стопаните и децата лягат да слят облечени, окачаквайки 

коледарите, които тръгват малко след полунощ. Коледарите са облечени в празничните си 

дрехи и обезателно с „капот” (горна дреха като Шуба с кожена яка). На главата  си имат 

калпаци а на яките им са пришити „китки“ от разноцветни копринени конци и  синци, 

приготвени от момите. Всяка мома е вплела в подарената китка буква от името си или 

някакъв таен знак. Капаците на коледарите са закичени с чимшир, бръшлян  и нанизи от 

пуканки. 

Всяка куда знае предварително откъде ще започне обхождането, къде ще мине, къде ще 

почива, в коя къща ще свърши. Всичко е нагласено така, че куда с куда да не се срещат. 

По пътя пеят две песни: 

 

Изгряла е ясна звезда 

Коледа е , коледа е , (припев) 

из убава България.  

Ясно грее, бърже върви 

 То не било ясна звезда, ами било добър юнак, добър юнак с добра коня. 

Той го яха и го кара 

Да си иде в тяхно село, 

Да посрещне коледари. 

Разсърди се добър юнак  

смилена, китко ле мьри, 

малкой моме, малкой мoмe, (припев)  
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на майка си, на тейко си, 

че не гo главят, че не го женят. 

таз година и другата 

Той отиде тука мидолу, 

тука мидолу при момата. . 

Дважпита, триж повика 

- Ставай, моме,  да бягаме, ти от ваште, аз от наште, 

 че ке идeм тука ми долу, тука ми долу, у батьови! 

Когато коледарите пристигнат  пред къщата, стопаните обикновено Още спят. Събуждат 

ги с песента  „Та тука ле мина, Нанко, болерине“: 

Та тука ле мина, Нанко, болерине 

Стани, стани Нине, млади господине 

Щом стопанинът отвори вратата, коледарите спират да пеят; ако не отвори, продължават 

със следващата песен: 

Заспал ле си, буден бъди, 

Че ти идат добри госте 

Добри госте, коледари,  

Че ти носят добър хабер, добър хабер за Коледа 

Овци ти са разягнили 

Се егненца витороги, 

Пчели ти се разроили, 

Се роенца медовити,  

Крави ти се разтелили, 

Се теленца белоплахи, 

Прасите ти се разпрасили,  

Се прасенца качулати. 

И ако стопанинът още не е станал, песните започват отначало. 

Щом стопанинът отвори вратата, той поканва коледарите да влязат в къщата. Влизат 

обикновено само четиримата певци . 
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Поканват ги да седнат на пода върху нарочно подредени възглавници. Коледарите сядат и 

питат стопанина коя песен да му изпеят. Има песни за момата, за ергена, за младата булка 

и т.н. Кодарите изпяват една, две и по-рядко три песни, но само тези, които стопанинът на 

къщата пожелае. Те пеят седнали на възглавниците, а през това време цялото семейство 

стои изправено пред тях. Ако в къщата влезат и ко едари, които няма да пеят, но това се 

случва p• AKo, те също застават изправени до стопаните. 

Стопаните много често пожелават ,.Дългата песен“. Коледарите се страхуват малко от нея, 

защото не всички от тях я знаят до края: 

Зарадува се божията майка 

На Юван  Вечер на вечеря  

 от тая Вечер на Игнажден 

да си поди мрада бога, 

тая Вечер на коледа.  

Отговаря божа майка: 

- Ой Никола, свят Никола 

що стоите, що гледате! 

 Спрегледайте редом светци, тук ле са всички светци! 

Cпрегледал ги cвят Никола, спрегледал  ги, спречетал ги.  

Oтговаря свят Никола: 

- Ой та тебе, божа майко, тука няма един светец, 

един светец, най-баш светец, най-баш светец, cвeти Юван.  

Oтговаря божа майка: 

- Ой, Никола, свят Никола, я полейте ялко Вино, 

ялко Вино трижгодишно, 

трижгодишно, маламянско 

че вземете ярко Вино, 

в дясна ръка ялко Вино, в лява ръка кич босилек, 

извийте се в ясно небе, 

та найдете Свят Ювана! 
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Де го найдите, там го каните  

там го каните и му речите: 

- oй Юване, свят Ювани 

много ти здраве от бижията майка, отбожията майка , от редом светци!  

Ти си кръстил Небо и земя, 

небо и земя, бял манастир,  

ти ще кръстиш млада бога! 

Свят Юван се зарадува,  

Че закърши бели ръце, 

Бели ръце румени, 

Че бръкна в дясно джобче 

Че извади златно ключе, 

та разключи небо и земя, 

че си влезе у вълтаре 

у вълтаре шестореда,  

та си отзе млада бога, 

в дясна ръка млада бога, 

в лява ръка кич босилек, 

че го лирна в Ердан вода! 

Ердана се разлюляла, 

Разлюляла, разшибяла! 

Свят Юван се чудом чуди, 

Как да речи: Стой Ердано 

Стой Ердано, не люлей се, 

Не люлей се, не шибей се! 

Да си кръстят млада бога! 

Кръстил го бе, миросал го 

Исус Ристос, Свети Ристос 

Колко звезди в ясно небе, 
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Толкоз здраве в тая къща! 

Вази пеем, бога славим! 

От Бога ви много здраве, от дружина Веселина! 

 

За момче 

Чули та сме, та сме дошли 

 Стани нине, господине, (npuneв), 

 че си имаш сина златомръка , 

златомръка, сребромуста 

Дай го, дай го, с нас да дойде, 

С нас да дойде, цар да бъде, 

Цар да бъде, да царува, 

Да царува в България! 

-Имам, има, Вас не давамм,  

ала ми е той мьнечок, 

той мьнечок, глуровичок 

. Той не може Конда седле 

Кон да седле, воз да реди 

Воз да реди, кич да кичи 

-Вречи го мамо с нас да дойде, 

Тамо има три влаинки, 

Три влаинки едноимки, 

Първа ке му кон да седле, 

Втора ке му воз да реди 

Трета ке му кич да кичи. 

Следва поименно напяване на всички мъжки деца в къщата. 

Ой Стояне, Наш ми братко,  

Стани нине, господине 

Ой Юване, наш мил братко! 
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На мома 

Сяла мома ран босилек 

Вие дур две моми(припев) 

Вие две калинки. 

Как го cяда  по Никулден, по коледа цвят цветило 

Цвят цветило, род родило, 

От родом се поронило, 

Поронило, прекършило 

Научил се добър юнак 

Да и бере ран босилек, 

Заварди го малка мома,  

Заварди го, улови го, 

Че го върза с руса коса, 

Че го бие с бяло лице 

Бяло лице лебъдово, 

Че му шата черни очи, 

черни очи черешови 

и му мята тьнки вежди, 

тьнки вежди гайтанови. 

Ойь Йовано, наша сестро… 

 

За млада булка 

Пее се само за млада булка, оженена през годината. Стопанинът казва на коледарите: „Тая 

година ще изкарате най-напред на булката песента!“ За разлика от останалите коледарски 

песни, всяка двойка певци изпява само по два стиха:  

Предрънкало, 

Коледо ле коледо, 

тучно звънче 
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сутрин рано на призори. 

 тo не било тучно звьнче с ясно гласче, я ми било млада буля. 

По двор ходи, двори мете, 

Столи реди и се нада да й дойдат добри гости, 

Добри гости, коледари 

Отговаря млада буля: 

- Ой ти тебе, стари свекьр, ке ни дойдат добри гости, добри гости, коледари 

Отговаря стари свекьр: 

- Некадойдат, добре дошли!  

Гозба имам,ке ги госта, 

Слуга имам, ке ги служа, 

Дарба имам, ке ги дара, писан колак на коледа! 

За войник 

Заяли са, запили са, Koлeдо  ле, три делия, три гедия 

На ред седят, на кръст пият, 

и се хвалба надхвалят,  

кой деллян най-богата. 

  

- Аз сьм делян най-богата, ази имам три кошари, 

Три кошари вакло стадо 

Втopaтa се хвалба хвали: 

- Аз сьм делян най-богата, ази имам три хамбара, три хамбара жълто жито. 

Третата се хвалба хвали 

- Аз сьм делян най-богата, ази имам три дружини, т 

Дето минат враг сразяват, враг сразяват йотешават, 

Йотешават клети роби 

 

За стопанина 

Прочуя се беше тежък болярин, 
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 ”- Cтaнe, нине, господине 

тежьк болярин, баш чорбаджия, 

тука ми долу, долу до  царя. 

Сам си гo царя, царят питаше 

- Oй та тебе, тежък болярин 

ти нали беше ceтeн сиромах, 

от как си станал тежък болярин? 

- Ой та тебе, царю честити, даде ми господ, даде хариза,  

Дор девет сина, сина левенти, 

та накупихме дор девет чифта, 

дор девет чифта лиси биволи,  

та направихме дор девет рала, 

та надигнахме дор девет копрали, 

да разорахме поле широко 

та го посяхме с бяла пшеница. 

Та настанаха кътли години, 

Та дойдоха долу рупците, 

Дадохме я скъпа цена 

Зърното му за алтънче, 

Килото му за хиляда. 

От там съм станал тежък болярин, 

Тежък болярин, баш чорбаджия! 

 

За стопанин, който се казва Георги 

Рано paнu свети Георги 

рано ми paho На гергьовден 

Та възседна врано коне 

та убиде зелени ниви, 

зелени ниви, вакли овце! 
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 На пьт среща стара юда, стара юда самодива, самодива със три глави 

Отдалеч селям й даде, 

тя му селям Не приема. 

Разсърди се свети Георги, че извади  остра сабя, 

та отряза до три глави.  

Текнали са дop три реки: пьрва ряка жълто жито, 

Втора ряка бяло мляко, 

трета ряка руйно Вино. 

Сам се чуди свети Георги 

що да прави тоз берекет 

- Хайде жито по чифии, xайдеe мляко  по чобани, хайде вино по бакале! 

 

За ерген 

Богдан юнак кон си кове,  

петък Вечер на Петковден.  

В събота кон назобил, 

В неделя поял, попил, 

Понеделник рано ранил, 

рано ранил, дълго пъте,  

дълго пъте, равно друме. 

Насреща мумътна река, в реката мрямор камък 

На камъка млада мома, млада мома гергьовчица. 

- Ой та тебе, Богдан юнак, 

брат дa ми си, сестра да ти съм. 

Извади ме от мътна ряка, 

Богдан юнак сбутя коня 

 че отиде край момата.  

Край момата, край реката, 

Че я хвана за ръчица, 
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Че я метна но коня си,  

Че поели дълго пъте, 

Дълго пъте, цариградско друме. 

Кон му бие по зингие, 

През носа му син бял камък. 

 

За овчар 

Помамил се Вълчо Кехая 

 Да си пасе сивото стадо, 

По ливади, по синори, 

Заваляло, загърмяло. 

Нека вали, нека гьрми, я си имам триста кила, 

 Триста кила бял ечемик  

и триста кила ситно сяно. 

Че хванала дълга зима, дълга  зима три месеца, че се чyии Вълчо кехая, 

що дa пpaви, що дa стори!  

Oговapявакъл овен: 

Ой та тебе, Вълчо кехая, 

Я продай си вакъл овен, дa изхраниш cивo cтадо! 

Щом коледарите изпеят песните, които стопанинът на къщата е пожелал да чуе, той 

поръчва на момата да донесе „кулака“. „Коледарският кулак“ , наричан още, „писан 

кулак“ (Факия), „карналия кулак“ (Вълчаново), е нашарен, украсен и предварително 

поставен на полицата. Момата подава кулака на баща си и му целува ръка. В този момент 

коледарите, които са пели, стават прави. Бащата зазбучва в кулака една пара и го подава 

на „кудабашията“ (водача на групата). Кудабашията взима кулака с дясната си ръка, 

целува също ръка на стопанина, обръща се към изгрева на Слънцето и казва 

„нарицалото“ (коледарската молитва), която се състои от три части, като през цялото 

време държи с ръката си кулака, вдигнат нависоко: 
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Яла, боже, крестом богослови! Като сме пьт пьтували, дpyм друмували,  тежки кали 

претьпквали, темни нощи пребивали, при тоя наш стар  станеник, млад господин. На 

равни му gвopu потропали, на златни  пopти полопали, та сме го заварили на ясте и на 

пита, на рай божа трапеза. Малко сме му поседяли, много му смему попели. Ние рекохме, 

ке гo заварим сърдит- нeвит, той не беше cьpдит-нeвит, ами с paдост ни посрещна. Стана, 

та ни дарова, oбрадова, тая бяла вита кулачина, която я брали, трупали, Вили, китили, лято 

по лято, зърно по зърно, девет момка златоръки, девет  моми златокоси.  Да се светят, дa 

се кумят, дa се чут прочут през триж девет катълъка, нови черкви да направят, млади 

булки да венчуват, дребни дяца да  крьщават и по-стари души да прощават, баща им дa се 

отнася, поднася, като елен бьрзенак, като сокол височиник, като риба в дръбене като паун 

с пъстро перо, като кукувица с ясни гласи през гopa зелена, през поле широко, като овчар 

през егнило, през кузило, през момини равни двори, като низ дружина, от бащите ни 

благословим ати Ви, амин дружина! 

Тоз наш стар станеник, млад господин, тая чест не му била ни малко, ни много, дарил го 

бог втора чес, no-добра чест: два вола  оратни, три сина копатни! Те що са мислили, 

умили, тoвa поле широко, това бърдо високо, да го разорат, разкопаят, да го  посеят с рой 

бяла пшеница. С умут дa го посееш, куп да го  найдеш.  Два реда  посели, три редa 

никнало, четири реда клас класило, пет реда вос родило, шест реда кич кичило, ceдем реда 

да го шатат, да го мятат моми кривовейки, момци кривошапки. Големи ниви — Вишни 

купни. На малки ниви честом крьстци, в крьстците вейчица, на вейчица люлчица, в 

люлчица малко дете — момченце. На рамо му писан кривак, през рамо пискюн  чанта, 

под, мишница меден кавал, на малко  пръстче златно простенче. Баща му си гo гoни 

подгони подир  cивo беликово cтадо. Той не побегна подир сиво беликово стадо, ами 

побегна по седянки, пролет по белянки, да научи  чернооки моми дa си граби смилни 

китки. По младим години от бащите ни благословим ти Ви, амин! 

Тоз наш стар станеник, млад господин, таз чест не му била ни малко, ни много. 

Дарил го бог  трета чест, най-добра чест: егнитни му овчици, телитни му кравички, 

козитни му козички, праситни му прасенца, жребитни му кобилки - коня бързовещи. Те 

що бьрзали, та стигнали. Чужда чест добивали и, своята не изпущали. Та му се наваксала 
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къщата от три peдa сребро и злaтo, мeд и мaслo, че влезе в светъл  яхър, та извади 

бьрзовеща кобила, та  я вос нapeди, вос нapeди, вос накичи. Сини я седла оседла, сини я 

смоци npeпaca, жълти йозби, че я яхна възяхна, че я пусна препусна из тая наша равна 

Българийка , да си гони млада й бога Той си стигна млада бога на висока могила а, под  

кичена калинa. Там са делили сребро и злaтo, мeд и мaслo. На тоя наш стар станеник, нему 

се паднало ни много, ни малко : кило и половина като по добра година, като наз дружина 

по млади години от бащите ни благословим ти Ви, амин! 

Щом нарицалото свърши, кудабашията поставя отново калпака на главата си, а домакинът 

почерпва коледарите с вино и ги изпраща. На излизане коледарите „надглавяват“ момата в 

къщата с песента „Ти ройно льо, ти pyca косо“, като споменават името й редом с това на 

ергена, неин годеник. 

Ти рой, ройно лe, 

ти русокоса, ти русокоса 

Не сме роднина, не сме роднина, 

с кака Ви Статира (името на момата), най-сме роднини, най-сме роднини 

с батко Ви Стоян (името на ергена) 

Коледарите „надглавяват“ момата винаги за някого от кyкудата, независимо от това дали 

нейният годеник е в тази куда, или в някоя друга. 

Когато кудите обходят всички къщи на селото, те се събират пак по махали в селските 

кафенета. Във Фахия всички коледари на разсъмване се събират при „станеника“. Той ги 

посреща с баница, с греяна ракия и топло вино - нарежда трапезата на открито. След като 

се нахранят, играят хора и се разотиват по къщите. На втория ден се събират отново. 

Преброяват подарените им пари и продават колаците. Част от парите заделят за 

читалището, а с останалите си купуват мисирка и вино.  

В Горно  Ябълково на втория ден (утринта) коледарите играят „джангьр”*. Събраните 

продукти се сваряват със зеле и кокошка. „Децата от мъжки пол излизат на площада, 

където по три различни улици последователно правят надбягване. Което от децата излезе 

първо при надбягването, него определят за „джангарски цар“, а второто — за 
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„везир“. През раменете на „джангарския цар“ препасват плитка от стеблата  на чесън - 

неговия отличителен знак. „Везирът“ носи специална феруглица (знаме), направена от 

червена моминска престилка и украсена с глава лук и пуканки. Тръгват да обикалят 

селото, като пръв върви „джангарският цар“, след него „везирът“ с феруглицата, следван 

от ергените, а най- накрая — селските дечурлига. На четири места (четирите посоки на 

света) всички спират, престават да пеят, свалят калпаците си и слушат „нарицалото“, 

което изрича един ерген, обърнат на изток, с изписан кравай в дясната ръка, завързан за 

шарена кърпа. 

След това ергените се пръскат и приготвят на площада трапеза от дъски, на която сядат 

всички селски дечурлига. Поднасят им от приготвеното ядене. „/Джангарският цар“ и 

„везирът“ сядат отделно и на тях им поднасят крилете на пилето. Докато децата се хранят, 

ергените и момите играят около тях хоро и се веселят. 

Коледуването в тронкската етнографска гpyпa в Странджа е запазило някои характерни 

белези на жизнеутвърждаващия народен празник по време на слънчевия поврат. Те личат 

най-вече в цикъл обредни песни „нарицалото“, в пожеланията за добра, здрава и 

плодородна година, за прослава на домакина-стопанин и за лично щастие на всеки в 

неговия дом. Кулминацията на това тържество се постига като че ли с изричането на 

„нарицалото“ (коледарската молитва), което е възторжена поетична възхвала на 

земеделския труд и свидетелство за неизчерпаемия оптимизъм на народа. 

 

 

ДЕНЯТ НА СВЕТИ МОДЕСТ 

Свети Модест, също като свети Георги, е покровител на земеделците и овчарите. На 

иконите е изобразен обикновено с два впрегнати вола или стадо овце.  

Широко разпространено е поверието, че той е научил хората как да впрягат добитъка и да 

орат нивите си. В Странджа е на особена почит, защото е защитник на добитъка, а 

скотовъдството там е основен поминък.  

Обредността на неговия празник е свързана с осигуряване на здравето на впрегатните 

животни и благополучието на стопаните им, а главни действащи лица са жените. 
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В навечерието на 18 декември те подновяват кваса и през нощта замесват тесто от най-

чистото и хубаво пшенично брашно. Изпичат нечетен брой пити, украсени с просфора 

(обреден печат, който се слага върху хляба). Мажат ги с олио и мед, за да са мазни и 

шиите на животните и да не ги болят при впрягане. На сутринта носят питите в църквата, 

нареждат ги под иконата на свети Модест и след службата ги раздават за здравето на 

домашните животни. Мъжете пък носят крини със сурово жито, което даряват на 

църквата. Пред иконата на светеца се оставя и малко яремче или рогца от сребро или 

алуминий, за да не сполетяват беди добитъка. 

В село Горно Ябълково жените бягат, докато раздават питата, за да бъдат пъргави 

животните. Във Факия вярват, че стопанката, която първа раздаде хляба, през лятото 

първа ще свърши жътвата.  

През целия ден е забранено да се впрягат воловете, биволите и конете, за да бъдат здрави 

и силни през цялата година. Парче от обредния хляб се слага и в тяхната храна. 

Празникът е по време на коледните пости, но може да се яде риба. 

 

4.5  с. СВЕТЛИНА- ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

 

От 2007 г. е създаден етнографски музей, където могат да се видят стари носии и 

предмети от бита, които са използвани в миналото. 

В селото е създадена фолклорна група, която пази живи традициите.  

 

ВЪЗСТАНОВКА НА ОБИЧАЯ МЕДЖИЯ 

Представено от ПФГ Светлина. Записано от Тодорка Канева 

На меджията/седянката/ се подготвя чеиза на момата, с който ще даруват сватовете. 

Майката на момичето виса жените от цялото село да предат и да намотават преждата. 

На сцената са буля Рада/майката/, дъщерята и снахата и подреждат за гостите. Постилат 

пътека, слагат софрата и трикраки столчета. Гощават с питка, ошаф и пуканки и разбира 

се бъклица вино. 
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Буля Рада: Дъще, снахо, извикахте ли меджията? 

Двете едновременно: Извикахме мале, цяло село извикахме. 

Буля Рада:  В була си Иванца ходихте ли? Ами в буля си Станка, ами в кръстницата, ами в 

ятървата? 

Двете едновременно: Извикахме ги мале, ходихме във всичките. Кучетата лаят, жените 

идват, ще ходим да ги посрещнем. 

Жените пеят традиционна песен: 

Викала буля меджия мари, цялото село момите мари и на половината момците! 

Жените носят хурки с къделки и ги подреждат около тях. 

Домакините поздравяват в един глас: Добре дошли, добре дошли! 

Буля Рада: Хайде дъще, почерпете гостите! 

Гостите запяват Иван на Денка думаше и поздравяват стопаните.  

Една от жените пита: За какво ще предем Радо, за ценова или за вътък? 

Буля Рада:  За ценова за престилки за чеиза на Марийка, за вътък по-тънко, по-ланичко. 

Много работа имате, ще тъчете престилките, ще ги носите на лъскавницата 

Една от жените пита: Кои престилки ще тъчем – котленските или байчените? 

Буля Рада:  Котленските за даряване, ще ги носим на лъскавницата при бай Костадин 

Начев от наше село.  

Една от жените : Жени, Марийка е много тъжна, я да и попеем и запяват: 

Любе, любе, първо либе, къде ходиш, що не дойдеш? 

Кучетата залайват, Марийка излиза навън и не се връща. 

Една от жените извиква: Марийка пристана, Марийка пристана. 

Буля Рада се завайква: Бре боже, какво ще правя сега, още не съм готова с чеиза.  

Снахата хваща свекървата под ръка и я утешава: Мълчи мале, Марийка отива на добро 

място. 

Жените от меджията стават да изиграят хоро и запяват: Вила се лоза винена, под лоза 

двама стояха, стояха…. 

 
ЛАЗАРОВДЕН  В СЕЛО СВЕТЛИНА 
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Един от най- жизнерадостните пролетни празници е Лазаровден. Той се провежда в 

последната събота преди  Великден.На Лазаровден по къщите ходят лазарки, пеят и 

играят.Това е чисто момински празник . 

Около две седмици преди празника 6- 7 на брой момичета  от 12 до 15- 16 годишна 

възраст започват да се събират при някоя  омъжена жена, която знае лазарски песни. Тя ги 

учи на песните, как да влизат в къщите, какво да правят и кому коя песен да пеят. 

 На Лазаровден девойките се събират на определено място, облечени в носии( характерно 

за всяко селище), с венчета от върба и цветя на главите, носят бакърче с вода за да пръскат 

стопаните  за здраве и кошница, в която ще събират яйцата. Понеже селото не е голямо 

лазарките не се разделят на групи, а една група обхожда цялото село. Водачка на 

лазарките може  да бъде и омъжена жена, облечена и тя с народна носия. 

Обредния хляб на Лазаровден е  украсена пита.  

Лазарките влизат във всяка къща като пеят, а две от тях играят с бели кърпи в ръцете. 

Водачката на лазарките целува ръка и поставя кърпа на рамото на стопанката. Стопаните 

даряват лазарките с пари, яйца и други продукти, които вечерта се разделя на всички по 

равно. 

 

КУКЕРОВДЕН  В  СЕЛО  СВЕТЛИНА  

Сред българските празници и обичаи особено важно място заемат кукерските игри, които 

векове наред са едни от най- жизнерадостните и многоочаквани народни празници, 

съхранени до наши дни.  

В село Светлина  Кукеровден  се провежда между местни и сирни  заговезни. 

В деня преди кукерските игри участниците  отиват при кмета  да поискат  изин ( 

разрешително) за провеждане на игрите.  

 Кукери могат да стават млади мъже , независимо да ли са ергени или женени. Характерно 

за кукерското облекло са бели гащи, бяла фанела, украсени с цветни ленти. На краката са 

обути със свински цървули, завити с партенки от плат, а на лицето сурот (маска), която е 

украсена  с изписани  вежди, изрязани уста и очи.  На врата бринчен  тестемел, на главата 

цилиндър или капела  украсени  с вунди (папули, фунди) направени от оцветена вълна. 
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Рядко се срещат и кукери облечени с кожи.  На кръста всички носят хлопки, звънци и  

имат изрисувани калъчи( дървени саби). В кукерските игри участват и други персонажи 

като: цар, поп, булка, зет,  мечкадар с гадулка и мечка, бръснар, ваксаджия.  Има облечени 

двама  като цигани, които хвърлят пепел или хващат хората с верига за да им дадат пари 

за откуп.  

Рано сутринта преди да започнат да обхождат селото кукерите извършват ритуала бесене 

на куче, който в село Светлина се нарича” халва”. Бесенето  е ритуал, при който кучето не 

се умъртвява, а само се зашеметява. Това символизира гоненето на злите духове и 

болести. 

Обхождането на селото се извършва на две групи.  След обхода   се извършва заораване с  

дървено рало и   засяване  на пшеница.  В ралото са впрегнати двама кукери, а един с 

шеника  хвърля пшеница.  Този ритуал се изпълнява за здраве и берекет.  

Всяка година се избира нов цар  от всички участници в игрите като  хвърлят чоп  на 

пръчка. 

 

НАРОДНИ БОРБИ  В СЕЛО СВЕТЛИНА  

 В село Светлина народните борби  се провеждат на сбора на селото ( Димитров ден) и по 

сватби.  В двора на булката се борят ергени и нейния баща дава наградата( шиле, агне).  

Борбите се състоят на равно място в селото или извън него, или на мегдана. Започват след 

обед и свършват докато има желаещи да се борят . В борбите могат да участва всеки , 

който желае от селото или от съседните села. Категориите се определяли  по договаряне.  

Има случаи когато  борци от различни категории по свое желание се борят за да покажат 

сила и умение в борбата. Продължителността на схватките  е била докато се определи 

победителя ( туш). Съдии са били видни борци . За награден фонд са събирали пари от 

селото и  със събраната сума са купували телета, овни, агнета, а по късно  се давали  пари. 

Облеклото на борците е   кюспети ( гащи от плат до коленете). Задължително има 

музикален съпровод- гайда, кавал, тъпан. 

 От село Светлина  са  излезли  известни национални, световни и европейски шампиони 

като  Гуно Начев, Тодор Начев, Гуно Добрев, Янчо Патриков,  Руси Русев. 
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4.6 с. БИСТРЕЦ- ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

 

Запазени са обичаи в селото, за което свидетелстват разкази на информаторите  

 

БАБИНДЕН 

Информатор – Станка Тонева 

Всеки роден и израсъл в село Бистрец /Бинок бунар/ , което значи бистър кладенец, помни 

заръките на предците си. В миналото хората са търсили начини да разнообразяват дните 

си, въпреки немотията и тежката работа. Нагласени в новите си дрехи, пречистени, те са 

вземали участия в различни обичаи. Важен празник е Бабинден /Бабуване/ 

Булката е „Лехуса“ и не извежда бебето от деня 40 дни. На 40 зен става сутринта много 

рано, опича погача, повива бебето, взема чиста кърпа, сапун и престилка и отива при 

бабата, изродила бебето. Трябва да се провери пъпчето на бебето и да се бае против уроки.  

В това време бабата е подредила синията с баница, паница с мляко – за да има булката 

кърма, ошаф, орехи и ябълки. Приготвила е и керемидка с тамян, която е поставена на 

прага, и чака булката. Майката на бебето трябва да е „чиста“, а ако е в мръсен период, не 

може да се извършват обреди  без да се напръска детето с вода, за да е здраво. 

Тя вилза, целува ръката на бабата, която е прекъдява с тамяна. Взема питата от 

първескинята, сапуна и престилката и поема детето. В миналото хората са се страхували 

от вампири , тежки болежки и орисници, бабата бае на бебето със следните думи: „ сама 

то мама родила, сама му ляк дала“, което се повтаря три пъти и прекъдява с тамяна. „ Да 

бягат караконджолите“ Бабата връща детето, връзва му червено конче с мъниста на 

ръчичката и казва: „ Нека бог даде здраве на теб и цялата рода. Амин!“ така в един ден 

бабата приема три родилки със същия обред .  

 

 

4.7. с. ЗАГОРЦИ -  ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ  
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Традиционен празник за селото е Спасовден. 

След смъртта и Възкресението си в продължение на 40 дни Христос се среща с учениците 

си, за да им разказва за Божието царство. На 40-ия ден, придружен от тях и от Дева 

Мария, той се изкачва на Елеонския хълм до Ерусалим, и оттам, пред очите на всички, се 

възкачва на небето (Евангелия от Лука 24, 50-53; от Марко 16, 19), което се смята за край 

на Христовия път на земята. Въпреки това, Христос не изоставя хората, а им изпраща 

Светия Дух на Петдесетница и не престава да се застъпва за тях пред Отца.Денят се 

нарича още Спасовден (Денят на Спасителя), защото с Христовото Възнесение се 

завършва актът на човешкото спасение.Според поверията и традициите нощта срещу 

Спасовден е лечебна и болните ходят за росен, лягат до цветето и поставят до главата си 

някакъв дар за русалките-лечителки. На този ден се извършвали различни ритуални 

действия, свързани с осигуряване на здраве, плодородие, защита на реколтата от суша и 

градушка, както и обичаи с женитбена насоченост.На този ден идват русалките – 

митологични същества, които могат да навредят на човека, но в същото време могат и да 

го излекуват от нелечими болести. Те започват да се подготвят за Русалската неделя, 

когато ще „сеят“ своята роса над нивите. Правят това и на Спасовден – пременени и 

закичени с росен, любимото цвете, което берат в магическата нощ преди празника. Според 

вярването, русалките берат само върха на лековитата билка.И до днес на някои места, 

преди изгрев слънце, хората се търкалят в сутрешната роса „за здраве“.През седмицата, 

наричана Русалска, ходят и Русалиите – мъжки чети, винаги с нечетен брой участници. 

Техният водач се нарича ватафин или юзбашия. Калпаците си окичват с всякакви билки. 

Носят тояга от леска, явор или дрян – лековити дървета с магическа сила. 

Дружините обикалят през цялата седмица и лекуват „русалската“ или „самодивската“ 

болест (причинена от лоши въздействия на русалки или самодиви). Правят го със 

специален обреден танц около болния. Наредени в кръг, русалиите играят под музикален 

съпровод като постепенно ускоряват темпото, достигайки екстатично състояние. Когато 

екзалтацията е в своя краен предел, ватафинът счупва гърне с целебна течност, а болният 

става и побягва. Неговото място заема някой от русалиите и така болестта е прогонена. 

След приключване на лечебните ритуали, момците посещават църквата, за да се пречистят 
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и тогава се връщат към обикновения си начин на живот. Счита се, че русалските игри са 

наследство от дълбока древност. 

 

ВЪЗСТАНОВЕНИ ОБИЧАИ  

 

„ИГНАЖДЕН“ 

Игнажден по християнския календар се  празнува на 20 декември. 

На този ден се почита Антиохийския епископ, Игнат Богоносец. Той проповядва 

християнската вяра, осъден е на смърт и хвърлен на лъвовете. 

Този празник  се свързва със зимното слънцестоене. 

От Игнажден започват коледно-новогодишните празници. 

От Игнажден до Бъдни вечер продължават родилните мъки на Богородица..На празника се 

извършват ритуали и обреди, скоито далечните предци са прогонвали злите сили и 

измолвали от природата  здраве и плодородие. 

Игнажден се смята за начало на Новата година.Нарича се  млада бога, нов ден, млад 

месец, полаз, полазов ден. 

Участници: 

Баща- свекър; 

Майка-свекърва; 

Баба-майка на свекъра; 

Сестра-неомъжена; 

Брат- женен; 

Снаха-булка. 

Полазник 

І-ва сцена 

Бабата/влиза с наръч дърва и казва: 

-Да запалим сега огъня, че трябва да приготвим гозбите за празника, пък нали и гост сме 

поканили./обръща се към свекъра./ 

-Ангеле, ти кого покани за полаз тази година. 
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Свекърът: 

-Поканих мале, бате Чанко.нали знаеш полазникът трябва да е  добър човек,богат, 

пестелив, та да  донесе добро и в нашето семейство. 

Бабата: 

-Хубаво сине.Харен човек си поканил.А сега иди да донесеш дебелото крушево 

дърво,приготви  го да го  сложиш на огъня. Обръща се към булката: 

-Булка, донеси гърнето с царевица да я сварим.Днес се яде постно, но не трябва да е боб, 

за да няма градушка.донеси и орехитеда ги пръснеш край огнището-да е на берекет. 

/булката изпълнява всичко, което и е поръчано./ 

Бабата: 

-Булка, донеси нощвите да замесиш питката и кравайчетата.Питката ще дадем на госта, а 

кравайчетата ще са за всеки от семейството. 

/носят нощвите, месят питка, правят кравайчета, носят ги да се пекат,-има предварително 

изпечени./ 

Свекървата: 

-Мале имаме мома за женене.Да омесим питка за момата с омайно биле- та да се ожени 

тази година.Ето аз съм приготвила билето/вади го ог пояса си 

./месят  питката/ 

Всички: дай боже да се ожени. 

Свекървата: 

-Мале, нали тази питка не се пече, а се оставя 12 дни за да изсъхне сама-Така да съхне 

някой ерген за нея. 

Всички:-Дай боже ! Амин! 

Бабата: 

-Снахо донеси съдовете с жито и ечемик, като дойде гостът да сее в къщата- да има голям 

берекет тази година./снахата ги донася/. 

Бабата: 

-Булка иди да нахраниш кокошките, но им хвърляй зърното в кръг, да се множат и  да не 

ходят да снасят в чуждите дворове./булката излиза/. 
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Бабата към момата: 

-Дъще, измети боклука в стаята и го хвърли навън, за да избягат злото и болестите от 

къщата./момата взема метлата, мете и отива да хвърли боклука. 

Бабата:-Хайде сега подредете трапезата, че скоро гостът ще дойде. 

/подреждат трапезата-питка, вно, чаши, варена царевица, орехи , пуканки/. 

ІІ-ра сцена 

Чука се на вратата  , влиза гостът, носи клонки/. 

Гостът пита:Славите ли  днес млада бога? 

Всички отговарят: Славим! Славим! 

Гостът:Тогава  нека да има мир и любов в тая къща, много здраве, дълъг живот и благодат. 

Всички:Амин! 

Гостът: отива към огнището и разравя жарта с клонката, която носи и изрича 

-Колкото искри в огъня, толкова пиленца, агънца, козлета, теленца, прасенца да се родят  

тази година. 

Всички: Амин!  

Бащата/подава на госта съд в който ими ечемик и жито с думите/: 

Ти си най-добрия земеделец в селото, затова тебе сме поканили да ни бъдеш 

полазник.Засей тези семена, както  това се прави на нивата. 

Гостът:/ сее и изрича/: 

Нека е берекетлия годината.От всяко семенце по 100  стръка, от всеки стрък по кило. 

Всички: Амин! 

/Всички сядат на трапезата.Бабата дарява госта с питка и останалите 

кравайчета.Палазникът изрича  молитвата „Отче наш“.Всички започват да се хранят. 

Момата иска да стане/ 

Гостът: 

-Недей моме,  става,за да  имаш много годежари. 

/Снахата иска да стане да донесе вода./ 

Гостът: Недей булка, става, че няма да мътят  кокошките. 

-Наздраве./ и става да си ходи/ 
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Бабата: 

-Хайде сбогом. Благодарим за посещението.Да си жив и здрав догодина пак да ни дойдеш. 

Празника  е възстановен от фолклорната група при Пенсионерски клуб “Здравец“ с. 

Загорци с ръководител Ирина Койчева. 

 

ПАНУДА 

Ритуала се прави на 40-я ден на бебето, в който участват само жени. 

Ритуалът е изпълнен от битова група „Загорски здравец“ към пенсионерски клуб 

„Здравец“ с. Загорци. 

Участващи лица: 

➢ Родилка и бебе; 

➢ Майката на родилката; 

➢ Свекървата; 

➢ Кръстницата 

➢ Две шетарки/момичета;Гостенки-5-6. 

 

І-ва сцена 

На сцената са майката  на родилката и двете шетарки, които подреждат трапезата. 

Майката на булката/родилката: 

-Хайде булки да подредим трапезата, че скоро сватята и родилката с бебето ще се върнат 

от църквата.Нали знаете, че на четиридесетния  ден попът трябва да чете на 

лехусата/родилката/ молитва за очистване за нейно здраве и здравето на бебето. 

Шетарките: 

-Знаем, знаем лельо.Миналата година попът чете молитва и на нашата кака, когато и 

нейното бебе навърши  40 дни.Ние шетахме на панудата  и на нейното бебе  и знаем какво 

се  слага на трапезата. 

І-ва шетарка: 

-Знаем, че винаги се слагат питка, кешкек, орехи, купичка с брашно.Ето слагам ги. 

ІІ- шетарка: 
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-Аз пък съм приготвила китка здравец.Вързала съм я с червен конец, за да е здраво 

бебето.Ето и синьо мънисто да го вържеж на ръката на бебето против уроки. 

Майката: 

-Ето и чесън.родилката да го сложи в пазвата си за да не я урочасат лоши очи и да и спре 

кърмата.Вече всичко е на софрата.Идете да поканите  гостенките- кръстницата,  стрина Ви 

Йорданка, булка Анка /и т.н. изброяват се/. 

Шетарките: 

-Добре лельо. Ще ги поканим всичките /излизат/. 

       ІІ-ра сцена 

Свекървата и булката с бебето се  връщат от църква. Свекървата носи бакърче със светена 

вода.През прага на стаята  полива краката на  родилката. 

-Свекървата: 

-Снахо, ч(акай малко преди да влезеш да ти полея краката за да си чиста.Такъв е обичаят 

от най-старо време.Така са правили и нашите свекърви-нали сватя./обръща се към майката 

на родилката/. 

Майката: 

-Така, така сватя./полива и и влизат/. 

Родилката: 

-Добър ден мале.Добре дошла./целува и ръка/. 

Майката: 

-Добър ден дъще.Седни тук с  детето/показва и   стола/Днес  вие с бебето сте най-

важни.Затова седни на най-личното място.Сложи детето в люлката.Когато дойдат 

гостенките много няма да говориш,няма да ставаш от стола, няма да се здрависваш с тях и 

да ги изпращаш. 

Майката: 

Обръща се към свекървата и и подава китката здравец. 

-Сватя,  натопи тази китка в менчето със светена вода и поръси люлката на бебето, 

кюшетата на стаята да бяга лошото да е всичко на добро. 

Свекървата: 
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-Сватя, подай ми мънистото да го вържем на бебето против уруки. 

/майката го подава, свекървата го завързва на дясната ръка на бебето./ 

Майката: 

-Дъще ,вземи този чесън.Сложи го в пазвата си да не да не те урочасват и да не ти спре 

кърмата./Подава и чесъна.Родилката го слага в пазвата си./ 

Свекървата: 

-Момичета/булки/, сложете този червен конец на прага да гони лошите сили.Лошото да не 

прекрачва  прекрачва прага на стаята , където е бебето.Да расте здраво, бяло и червено. 

/Шетарките опъват конеца./ 

Майката: 

-Идват гостенките. Всяка носи дар за бебето-желязна паричка и нещо сладко за 

родилката./Предварително е вързано въже, на което всяка слага даровете.В подходяща 

купа, покрита с кърпа, слагат паричката  и наричат: 

Да е здраво, като желязото; 

Да е много щастливо; 

 Да добие голямо имане; 

Животът му да е пълен с радост; 

Да носи радост на мама и татко; 

Да има дълъг и щастлив живот. 

/Всички сядат на трапезата.Родилката взема бебето от люлката./ 

/Шетарките вземат купата с паричките и я даржат над главата на родилката./ 

/Свекарвата взема питката и я вдига над главата на родилката и казва./ 

-Ще разчупя питката над главите на родилката и бебето- за да са винаги сити, да не  знаят 

какво е глад. Нека трохите да падат в кърпата,та хубавите неща в живота на бебето да не 

се разпиляват. 

Първото парче  е за  св. Богородица и за младенеца./слага го в кърпата./ 

Второто парче е за бебето/слага и него в кърпата. Взема кърпата, завързва я   и казва 

-Завързвам кърпата, но ще гледам възелът да  не е много  стегнат, нито много халтав-

детето да не е  стиснато , но да не е  и прахосник. 
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Ще я поставя на високо място бебето да порасне, да стане висок момък/висока стройна 

мома, да има много имане./Дава на всички парче от питката и ги кани да се гощават. 

-Всичко да се изяде та бебето да е сито.Нищо да не се изнася. 

Наздраве! 

Майката:/Разлюлява орехите в сито/: 

-Както играят орехите в ситото, толкова да е игриво и детето, докато расте. 

Гостенките: 

-Нека да е палаво. 

-Нека да е немирно-това значи, че  ще е здраво; 

-Да е хубавец/хубавица; 

-Да не е срамежлив  и др. 

/Продължават да се хранят и казват  Наздраве!/ Стават от трапезата.Късат от  дрехите си  

конец и го поставят в люлката с думите: 

-да му е лек съня; 

-да спи, като агънце; 

-да сънува хубави сънища;  и др. 

/Тръгват да си ходят. Шетарките ги изпращат./ 

Обичаят е възстановен от фолклорната група при Пенсионерски клуб “Здравец“ с. Загорци 

с ръководител Ирина Койчева. 

 

ПЕСЕН ЗА ТРИФОН ЗАРЕЗАН 

Изпълнявана от фолклорна група при пенсионерски клуб Загорски здравец“ с.Загорци 

 

Дошъл е Трифон Зарезан 

На виното признат цар 

Него  го тачат лозари  

градинари, соколари.  

Винаги през февруари 

Сбира най-добри лозари  
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Повежда ги към  полето 

Да зареждат си лозето. 

Косерите да извадят, 

По три пръчки да отрежат 

с руйно вино да полеят 

гроздове пак да налеят. 

От лоза венец си свиват 

от вината си отпиват 

Цар на виното избират 

И в село се прибират. 

Веселят се на мегдана 

Царят виното дарява 

Желаят му и догодина 

пълни  бъчви пак да има.  

 

Автор на песента: Ирина Койчева 

 

4.8.   с. ФАКИЯ – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

 

Селото е привлекателно място, в което са се запазили множество традиции и обичаи. 

 

ЯНЬОВА БУЛЯ В С.ФАКИЯ 

Информатор Милка Вълкова 

Яньов ден е български народен обичай, който се празнува всяка година по нов стил на 

24.06, а по стар са го празнували на 07.07. – празникът на свети Йоан Кръстител. 

Празникът съвпада с лятното слънцестоене. На Яньов ден започва далечното начало на 

зимата, като се казва, че Яньо си наметнал кожуха, да върви на сняг. Обичаят се празнува 

и до наши дни в с. Факия. В миналото момите са го правили във всяка махала. По това 

време слънцето грее най-силно, билките са най-лековити и зреят черешите. 
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Преди празника рано сутринта момите отиват над селото да берат билки по поляните, да 

увият венчето на булята и да си увиват китки за тях. Пеят и песни: 

Рано е Янка ранила, росен здравец набрала. 

След като наберат билките, връщат се в къщата, от където ще излязат с Яновата буля, 

увиват венчето на булята и подготвят и своите. Всяка мома си слага нишан в китката, за да 

й се сбъднат мечтите.  

През това време две моми взимат бакрача и преди залез слънце отиват до Богородичната 

чешма, която се намира над селото, да налеят вода. По пътя до там и обратно мълчат, 

затова е водата се нарича „мълчана“. На връщане трета мома ги пресреща и пита: 

- Къде одите мъй?  

Момите не отговарят и така три пъти.  

Момата, която ги пита, кама си отговаря: 

- А, те не ортуват, мълчат и затова и думат „мълчана“ вода.  

Останалите моми чакат водата, слагат си китките в нея и носят менчето в градината, като 

го слагат под трендафила да пренощуват китките под звездите, месечината и да росят от 

росата.  

Няколко моми остават да нощуват с Яньовата буля в къщата. Това е момиченце, 3-5 

годишно, да не е сираче. Рано сутринта сплитат косата на булята, обличан я в Яньова 

премяна – риза, изтъкана от бяло домашно платно, зунка/малко коланче/, с което се опасва 

ризата, връхна дреха от червен плат с различни украшения по него, а крачетата остават 

боси. На главата алена триъгълна забрадка, бял дюлбен, обримчен с червен конез, скъп 

черен чумбер, плитки оплетени, които се слагат върху чумбера, сребърни плитки с малки 

парички, фурлини, стефанче – от червен плат с много малки парички, различни фигурки и 

мъниста, титерици, които се слагат върху стефанчето и най-отгоре венчето, увито с билки.  

Момите са облечени в красива моминска премяна – сирмен сукман, везано газе, а върху 

него шити ръкави с различни шевици, пояс прав долен и крив горен, захванат с въдици, 

престилка – ребрата, четиринадесет конци, кокичета и други шевици. А на главата – алена 

половинка. Така облечени слагат Яньовата буля на рамене си и я носят като обикалят 
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селото, градините, нивите и през цялото време пеят яньови песни да измолят светията да 

им даде здраве. Лицето на момичето е покрито с червено було. 

- Ой Яньо, Яньо, яньова булю, 

- Клепало клепе рано в неделя.  

Тръгват до богородичната чешма, където откриват лицето на момичето да го измият , и 

думат: 

- А сега да измием Яньовата буля за здраве и берекет. 

 Пръскат я с опакото на ръката и вече измита пускат пак булото и обикалят махалите 

на селотоу където ги чакат стари и млади с набрани сутринта билки. Слагат билките на 

земята – синчец, бял равнец и др. и момичето минава през тях. Бабите и момите са 

легнали на земята, а Яньовата буля ги прекрачва през кръста за здраве. След това 

тръгват към местността Калето над селото и към реката с песен. Като стигнат реката 

всички остават на единия бряг, а една мома преминава на другия и тогава откриват 

лицето на булята и я питат три пъти: 

- Сита ли си, ка? Сита, сита година? 

Момиченцето отговаря с въртене на глава без да говори. От движенията, които тя 

прави, се гадае каква ще е годината.  

Яньовата буля повежда шествието към черковния двор, където правят хоро. 

От там се отправят към къщата, от която са тръгнали сутринта. Правят кръг, една 

заставя н кръга и приканва други две: 

- Донесете рогозината, постелете я на земята. Донесете столчето, синията и месали и 

подредете всичко. 

След това отново се обръща към тях с думите: 

- А идете сега, донесете бакрачето, дето го турихте под трендафила с китките. 

Момата с яньовата була сядат на столчето и започват да наричат китките.  

- Който е честит все да излезе, на тънко кръстче – сребърен колан. 

Която мома си познае китката, отива при булята да си я вземе и целува ръчичката. 

Продължават да пеят докато се раздадат всички китки.  
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Като свърши обичаят, момите се прибират по къщите и сменят моминската премяна със 

жътварска – черен сукман с бяла шевица, престилка и бял дюлбен. Взимат храна и стръпо 

и паламарка и отиват с каруците към нивите. Най-отпред на нивата застава „драгомана“ – 

собственика на нивата, който благославя всички жътварки. Започват да жънат и правят 

ръкойки от няколко стръка за въже. Връзват първия сноп и го дават на стопанина на 

нивата.  

 

КОЛЕДУВАНЕ 

Информатор Милка Вълкова 

Обичаят в селото се изпълнява от млади момчета – ергени. Преди коледа се събират да 

определят групите по махали и да изберат „Станеник“ – човек, който обича и почита 

празниците. В миналото в селото групите са били три или четири, за всяка махала по една. 

Съставът е бил от осем човека, една „котка“, който се грижи за събиране н колаците и 

подаръците, „магаре“, който съхранява получените дарения и ги събира в дисаги. 

Последната репетиция групата прави преди Бъдни вечер , като се пременят в коледарските 

носии – потури / гащи от черен шаяк/пристягат се с уркузум / от вълнена прежда/ , върху 

него се нанива черен пояс, като целта е да се топли кръста. Ризата е дълга, от коноп с 

корил около врата и ръкавите, салтамарка / от шаяк, като в краищата се слага гайтан/, 

капот – с широка яка от черно кадифе. От лявата страна на капота се слага китка, 

изработена от няколко стръка от метла, като в горния край е широка и потопена във восък. 

Всеки стрък е увит с прежда и с наредени различни мъниста. На главата се слага калпак с 

пуканки. На краката се увиват навуща и осукани от кожени ремъци, цървули, изработени 

от различни кожи. Когато тръгва за станенника, пеят коледни песни 

Стани, стани Нине. 

Стопанина ги черпи с червено вино, а стопанката слага малки кравайчета. Тръгват по 

къщите, като не се посещават домакинства, където през годината е имало нещастен 

случай. В къщите питат за кого да пеят. Ако е за мома , пеят: 

Сокол гони, Дойне ле, Коладе ле, 

сив соколец, Добро льо, Коладе ле, 
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горе хвърчи над момини, 

над момини равни двори, 

равни двори, чимшир порти. 

Малка мома във градинка, 

отговаря сив соколец: 

- Ой те тебе, Дойне моме, 

не ме пъди, не ме гони, 

ще ти неса шари яйца, 

ще ти измътя пъстри пилци, 

да ти пеят сутрин рано, 

сутрин рано, вечер късно. 

Кога дойдат Дойнините, 

Донините сватовници, 

те ще речат: "Блазя й, 

блазя й на таз мома, 

дет си храни тези пилци, 

да й пеят сутрин рано, 

сутрин рано, вечер късно!" 

Ако е за ергенин, пеят Богдан юнак кон си кове. 

 

Нарицало за Коледа 

Яла боже, кръсти,богослови 

Кат сме път пътували, кат сме друм друмували 

Тежки кали претъпкали 

И сме дошли тука ми долу 

При тоя стар станинник 

Ние смятаме, че ще го заварим 

Сърдит, не вит, 

А той ни дочака прав на крака – наяде ни, напи ни, 
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Сребърна лъжичка, сребърна паничка 

И ни подари тоз бял вит кравай, наричан пряпорник, 

Който са го вили, вили и кичили 

Да го дари бог два вола, два ангела 

Да изорат това поле дълго и широко, 

Да посеят бяла пшеница, да изникне на бой висока, 

Висока шестореда, шестореда шестокласа, 

Да я жънат моми тънкоснаги 

Момци кривошапки 

Край нива дренчец, под дренче; люнчец, 

В люнчец момченце 

Меден му кавал през рамо 

И вие дружина – АМИН! 

 

ЛАЗАРУВАНЕ В с.ФАКИЯ 

Информатор Милка Вълкова 

Участници в обичая: Стопанин, стопанка, малки деца 

Стопанката става рано ошава, а стопанинът да измете двора. След като е готов, се обръща 

към жена си: 

– Стано, иди да събудиш децата вече, а аз да отворя вратницата, че нали везе ке 

дойдат Лазарките. 

Стопанката вика вече на децата/ 

- Айде ьдяца, станувайте, станувайте, ма да се омиете, да облечете новите дрешки, 

че съмна вече, нескае най-хубавия пролетен празник „Лазаровден“ 

Стопанката излиза да провери какво е свършил мъжа й на двора, а той се обръща към нея: 

- Стано, станая ли децата, да не се повтарят пак да легнат.  

Стопанката подканя децата: 
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- Станайте ли ма! Айде ке сега ке дойдат и в нас Лазарките да пеят. 

В това време се чува детски глас и силен вик: 

- Мале, станайме, станайме, като от другата страна се чува детски плач 

Лазарките вече са събрали на мегдана с най-новата си премяна и изплетени венчета от 

красиви пролетни цветя. 

Води ги водачка – най-богатата мома в селото, води ги по къщите да пеят и да играят.  

Стопаните са готови да посрещнат Лазарките, а едно от децата се провиква: 

- Бързо, Бързо, че чувам песните им! 

- Идат, идат. Ялате да им отворим вратницата. 

Лазарките пеят: 

Ой Лазаре, Лазаре, 

Що прибърза, та дойде, 

Сукмана ми на руло 

Ризата на крусно 

Чехлите ми на чехлар 

Ченбери ми на пазар. 

Водачката поздравява стопанката, а тя отговаря: 

- А добре сте ми дошли, че седните да си починете! 

Момата отвръща: 

- Ама ние не сме дошли да седим, а да попеем и да поиграеме. 

Момата ще благослови цялото семейство да са здрави и щастливи през цялата година, да е 

честита, да се множи добитъка, да е пълна кошарата с агънца, яренца, да спохожда 

сполука цялото семейство.  

Момата пита стопанката: 

- Стопанке, за кой да пеем. 

- За ергенино 
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Лазарките почват да пеят и играят.  

Ние тука дойдохме 

У Стоянови дворове 

Не найдохме Стояна 

Най-найдохме майка му 

Той отиде в горица 

Да си лови ловица 

Не налове ловица 

Най-улови девица 

Стопанката се обръща към водачката: 

- Айде да пеете за момата. 

Лазарките започват: 

Тук ми казаха Лазаре 

Че имам мома Лазаре, 

Мома убава 

Мома убава Лазаре, мома гиздава 

Я кажете, Лазаре, тя да излезе 

Тя да излезе, Лазаре, да я питаме 

Да я питаме главена ли е 

Главена ли е , венчана ли е 

Ако не е главена 

Да я оглавим Лазаре 

Ако не е венчана, да я венчаем 

Да е венчаем Лазаре на ден Великден 

Ако не е венчана да я венчаем 

На ден Гергьовден с печено ягне. 

Така лазарките преминават по всички къщи и питат, за кого да пеят. 

Пеят песен за детето: 



                                                                  
  

   

  

 

                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Това проучване е направено във връзка със изпълнение на проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!“, Договор № РД 50 -78/11.05.2021 г. ,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по  процедура  №BG06RDNP001-19.355, за подбор на проекти  за вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., 

 

 
 

174 

Лаленце се люлее 

на зелено ливаде 

Не е било лаленце 

Най-било детенце. 

както кротко играло 

така ми сладко заспало 

майка му го будеше 

и му тихо думаше: 

стани, стани детенце 

да погледнеш Лазарки 

как убаво играят 

жълти чехли потропват 

шити поли развяват 

 

Пеят и за берекет в къщите: 

огряла месечинка, дос, дос Доне ле 

та отлитна 

огряла е пчелица, дос, дос доне ле 

та отлитна таз пчелица 

дос, дос, Доне ле 

прашец събира и жужука 

прашец събира, медец прави 

медец прави, жужука, дос дос Доне ле 

да се роят тез пчелици, медоносни те да бъдат 

до, дос Доне ле 

Във всяка къща стопанките даряват водачките. Слагат  кърпа на рамото й, подава и 

яйца на лазарката, която ги слага в украсена кошница с цветя, пуска в касичката 

паричка. 
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Лазарките още веднъж пожелават здраве на цялото семейство, стопанката и тя 

благослови всички лазарки да са живи, здрави и следващата година пак да ги посетят 

 

КУКЕРОВДЕН В с.ФАКИЯ 

информатор Милка Вълкова 

Типичен български празник, в който взимат участие малки и големи. Провежда се в 

края на месец март. В миналото в с. Факия подготовката за празника започвала доста 

отрано. Най-важното са били кукерските костюми, направени от кози кожи. На лицата 

си кукерите поставяли маски, за да не могат да ги познаят и носели дървена сабя. Най-

характерно е да се носят хлопки, които са сваляли от овцете и други животни и са ги 

връзвали на кръста. Определяли са стражар, който с още двама трима кукери спирал 

колите/каруците/, които влизали и излизали в селото.   Спирали ги за проверка и 

взимали пари, които пускали в касичката.  

Друг участници са булката и младоженеца. Тя е много нагиздена, червосана, с алтъни 

и носи бебе, завито с ложник/малко одеалце/ 

Н младежите им е била най-интересна булката, затова крадяли бебето, а младоженецът 

се опитвал да ги опази.  

Кукерите обикаляли селото и посещавали всеки дом, където изпълняват традиционни 

танци. 

Домакинята се отблагодарява, като ги дарява с яйца, сланина, сушени плодове. Черпи 

ги с вино. 

Кукерите са показвали и обичая „водене на война“ по между си или ако се срещнат две 

кукерски групи, са „воювали“ помежду си. След приключването на обиколката са 

започвали „церене на кучетата“. Церят се кучета, които не охраняват дома. Церенето 

се прави на специална „бесилка“ , направена от дървета  и въже. Сега обичаят е 

забранен, поради нехуманно отношение към животните.  

Съдът е последния обичай на кукерския празник. Кукерският съд налага наказания на 

съпруг, съпруга и други членове на семейството. След съда се черпят и определят 

следващия цар за следващата година.  
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4.9.  с. ДЕБЕЛТ – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ  

Множество са специфичните обичаи, запазени в селото.  

Информатори: Лена Радева и Димитър Сачанов 

 

К О Л Е Д У ВА Н Е 

   Населението на с. Дебелт принадлежи към загорската етнографска група. Етимология на 

прозвището „загорци” – дошли иззад планината. Празниците и обредността в с. Дебелт са 

под влиянието на тази група. 

   БЪДНИ ВЕЧЕР  24. ХІІ. - Този ден е известен сред населението като Малка Коледа. 

   През този ден се колят прасетата, които, набучени на кол, престояват до първия или 

третия коледен ден. Според поверието големият празник трябва да се посрещне с цяло 

прасе. Със същата цел не се разтоварва и колата с дърва, които мъжете на Малка Коледа 

събират в гората. 

      Приготвя се обредна вечеря за вечерта, наричана Бъдни вечер. Трапезата се кади от 

най-възрастния член на семейството, като за загорците това е първата кадена вечер. 

Приготвят се постни гозби. Те трябва да са в нечетен брой – 7, 9 или 13.Задължителен е 

обредният хляб, наричан бъдна погача или боговица. Рано сутрин стопанката замесва 

боговицата  и приготвя тесто за кравая и малките кравайчета за коледарите. След това се 

пристъпва към подготвянето на ястията – постни сърми, джуркан боб, тиквеник, чушки 

пълнени с ориз или боб, ошаф, варено жито, зелник и др. Трапезата дебелчани нареждат 

върху пътека, под която е разстлана слама, върху сламата се слага лемежа от ралото, а  над 

пътеката голям месал. В по-късните години започва и използването на софра, но под нея 

също се наръсва слама за да е плодородна годината. Задължително се слага чесън и стара 

сребърна пара, за да е имотна годината. Всички се нареждат около трапезата. Прикажда се 

и боговицата се разчупва от стопанина, като първото парченце се слага на иконата на 

Божията майка. След това се раздава по коматче хляб на всеки седнал около трапезата, 

като се спазва последователността на годините – от най-възрастен към най-малък. Преди 
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първия залък хляб, всички се кръстят. След вечеря трапезата не се вдига, а се канят 

Господ и Света Богородица да вечерят. 

       Огънят в огнището не бива да загасва. Той се поддържа от дебело крушово или 

дъбово дърво—бъдник, коледно дърво, което стопанина отсича рано на сутринта в гората 

и лично запалва в огнището. Бъдника не бива да изгаря целият. След време той се гаси и 

се слага зад вратата. С парче от него се изработва някоя част от ралото или колата. 

Пепелта от изгарянето му се пази и използва при баене на болни хора и добитък.    

Върхов момент в обредността е коледуването. 

Подготовката за празника започва седмици преди Бъдни вечер. Кудбашията събира кудата 

– момци ергени от селото, които освен че са лични и напети, умеят добре да пеят. На 

няколко последователни сбирки се пеят песни, новите членове на кудата ги разучават от 

по-старите. На последното събиране се оформя и маршрут по който ще се движи кудата. 

Начело на групата стои кудбашията, носи фенера и изрича нарицалото. Коледарите са 

облечени празнично. 

О б л е к л о: 

Връхна дреха – ямурлук. Ямурлука е изработен от чиста овча вълна – тъкан или тепан. На 

цвят е от бозав/светло кафяв/ до тъмно кафяв. Може да бъде с ръкави или без ръкави. За 

главата е оформен с качулка 
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Под ямурлука -  салтамарка. Салтамарката е изработена от вълнен плат – шаяк. На цвят 

черен  или червен, като по предници и гръб е обшита с черни гайтани. 

 

 

 

Под салтамарката късак /елек/, ушит от черен и червен вълнен плат. Предници черни, гръб 

червен декорирани с черни и червени гайтани. 

На кръст запасани с пояси от червен вълнен плат. Първоначално са били без бели ширити, 

но по-късно навлизат и тези с белите ширити. 

Под елека риза – изработена от фино памучно платно, бродирана с шевици /кръсчат 

бод/по бие, пазва  и маншет на ръкавите. 

Потур от черен фин плат, декориран с черни и червени гайтани. 

На краката – цървули с навуща, а по-късно  черни кондури. 

Калпаците си кичат с чемшир, бръшлян и наниз от пуканки. 

В ръцете държат криваци-овчарска гега, украсена с китка чемшир, здравец и пуканки.   

Всеки коледар сам окичва ямурлука, калпака и кривака си.   

     Кудата тръгва из селото към полунощ, като посещава всички къщи. Обикновено броя 

на коледарите в кудата е до 12 – колкото са месеците в годината. Първо се посещава 

къщата на най-личния човек в селото – кмета, даскала или попа и тогава се тръгва по 

останалите къщи. 
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Пред портата на всяка къща коледарите запяват песента „Стани, стани нине, стани 

господине”, като по този начин подканват стопаните да отворят широко портите и поканят 

гостите /коледарите/. 

 

СТАНИ, СТАНИ НИНЕ, СТАНИ ГОСПОДИНЕ, 

ЧЕ ТИ ИДЕМ ДОБРИ ГОСТИ, 

СТАНИ, СТАНИ НИНЕ, СТАНИ ГОСПОДИНЕ. 

ЧЕ ТИ НОСИМ ДОБЪР ХАБЕР 

СТАНИ, СТАНИ НИНЕ, НИНЕ ГОСПОДИНЕ. 

ОЩ ПО ДОБЪР ОТ КОЛЕДА 

СТАНИ, СТАНИ НИНЕ, НИНЕ ГОСПОДИНЕ. 

ОВЦИТЕ СЕ РАЗЯГНИЛИ 

СТАНИ, СТАНИ НИНЕ, НИНЕ ГОСПОДИНЕ. 

ВСЕ АГЪНЦА ВАКЛОШАТИ. 

СТАНИ, СТАНИ НИНЕ, НИНЕ ГОСПОДИНЕ 

СВИНИТЕ СЕ РАЗПРАСИЛИ 

СТАНИ, СТАНИ НИНЕ, НИНЕ ГОСПОДИНЕ. 

ВСЕ ПРАСЕНЦА КАЧУРИЧКИ. 

СТАНИ, СТАНИ НИНЕ, НИНЕ ГОСПОДИНЕ. 

 

Стопанинът кани коледарите да седнат, защото ще седнат и сватовете като дойдат за 

момата да я искат.  

В зависимост от това дали в къщата има момък или мома се пеят и характерните за случая 

песни. За момък  е песента „Заспал ми е мъничък Данчо”: 

 

ЗАСПАЛ МИ Е МЪНИЧЪК ДАНЧО, КОЛАДЕ ЛЕ 

НА ДАНЬОВИ РАВНО МИ ДВОРЕ, 

ТИ МЛАДИ ДАНЬО КОЛАДЕ ЛЕ. 

МАЙКА МУ ГО ТИХОМ БУДИ, КОЛАДЕ ЛЕ,  
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НА ДАНЬОВИ РАВНО МИ ДВОРЕ, 

ТИ МЛАДИ ДАНЬО КОЛАДЕ ЛЕ. 

СТАНИ ДАНЬО, СТАНИ СИНКО, КОЛАДЕ ЛЕ 

НА ДАНЬОВИ РАВНО МИ ДВОРЕ, 

ТИ МЛАДИ ДАНЬО КОЛАДЕ ЛЕ. 

КАКВИ ГОСТИ СА НИ ДОШЛИ, КОЛАДЕ ЛЕ 

НА ДАНЬОВИ РАВНО МИ ДВОРЕ, 

ТИ МЛАДИ ДАНЬО КОЛАДЕ ЛЕ. 

ДОБРИ ГОСТИ, КОЛЕДАРИ, КОЛАДЕЛЕ 

НА ДАНЬОВИ РАВНО МИ ДВОРЕ, 

ТИ МЛАДИ ДАНЬО КОЛАДЕ ЛЕ. 

 

Ако в къщата има двама братя се пее песента „Сдумали са двама братя”. 

 

СДУМАЛИ СА ДВАМА БРАТЯ, 

ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

ЧЕ ОТИШЛИ ТЪЙ НАГОРЕ 

ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

ТАЙ НАГОРЕ КЪМ БОАЗА 

ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

ПРИПАДНАЛА ТЪМНА МЪГЛА 

ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

ТО НЕ БИЛО ТЪМНА МЪГЛА, 

ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

НАЙ Е БИЛО СУРА ЛАМЯ, 

ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

СУРА ЛАМЯ СЪС ТРИ ГЛАВИ, 

ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

ПРИКЛЕКНАЛ Е ПО-МАЛКИЯТ, 
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ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

ЧЕ УДАРИ СУРА ЛАМЯ, 

ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

ВАЗИ ПЕЕМ ДВАМА БРАТЯ, 

ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

ВАЗИ ПЕЕМ БОГА СЛАВИМ, 

ХУБАВА РАВНА МИ БЪЛГАРИЯ. 

 

За момата в къщата се изпълняват песните „Шетба шета Дойне ле”  и „Сяла мома ран 

босилек”/някъде ни я казаха и като Сяла мома жълта ружа./ 

СЯЛА МОМА РАН БОСИЛЕК 

ЗВЕЗДИЦЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

КРАЙ МОРЕТО, КРАЙ БРЕГОВЕТО, 

ЗВЕЗДИЦЕ ЛЕ,  КОЛАДЕ ЛЕ. 

НАУЧИ СЕ МРЯНА РИБА,  

ЗВЕЗДИЦЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ДА СИ ПАСЕ РА БОСИЛЕК 

ЗВЕЗДИЦЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

РАЗСЪРДИ СЕ МАЛКА МОМА 

ЗВЕЗДИЦЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ЧЕ ОПЛЕТЕ ТЪНКА МРЕЖА 

ЗВЕЗДИЦЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ЧЕ ОПЛЕТЕ ТЪНКА МРЕЖА 

ЗВЕЗДИЦЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ЧЕ СИ ХВАНА МРЯНА РИБА, 

ЗВЕЗДИЦЕ ЛЕ КОЛАДЕ ЛЕ. 

………………………………………………………………………….. 

 

ШЕТБА ШЕТА ДОЙНЕ ЛЕ, МАЛКА МОМЕ 
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ДОЙНЕ ЛЕ МОМНЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ЧЕ НИ ПОКАНИ ДОЙНЕ ЛЕ, МАЛКА МОМЕ 

ДОЙНЕ ЛЕ МОМНЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ЧЕ НИ ДАРИ ДОЙНЕ ЛЕ ДОБРА ДАРА 

ДОЙНЕ ЛЕ МОМНЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ДОБРА ДАРА ДОЙНЕ ЛЕ, ПРЕВИТ КРАВАЙ 

ДОЙНЕ ЛЕ МОМНЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ТЕБЕ ПЕЕМ ДОЙНЕ ЛЕ, МАЛКА МОМЕ 

ДОЙНЕ ЛЕ МОМНЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ТЕБЕ ПЕЕМ ДОЙНЕ ЛЕ, БОТА СЛАВИМ 

ДОЙНЕ ЛЕ МОМНЕ ЛЕ, КОЛАДЕ ЛЕ. 

 

 

 

За благославяне на Божията майка  и стопанката на дома се пее „Замъчи се Божа майка” 

 

ЗАМЪЧИ СЕ КОЛАДЕ ЛЕ, 

БОЖА МАЙКА  КОЛАДЕ ЛЕ. 

ОТ ИГНАЖДЕН КОЛАДЕ ЛЕ, 

ДО КОЛЕДА, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ДА СИ РОДИ КОЛАДЕ ЛЕ, 

МЛАДА БОГА КОЛАДЕ ЛЕ. 

ЧЕ ГО РИЛНА КОЛАДЕ ЛЕ, 

ТАЗИ ВЕЧЕР, КОЛАДЕ ЛЕ. 

ТАЗИ ВЕЧЕР КОЛАДЕ ЛЕ, 

НА КОЛЕДА  КОЛАДЕ ЛЕ. 

ЧЕ ГО РИЛНА КОЛАДЕ ЛЕ, 

В РЕКА ЙОРДАН КОЛАДЕ ЛЕ. 

ДА ГО КРИСТИ КОЛАДЕ ЛЕ, 
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СВЕТИ ЙОРДАН КОЛАДЕ ЛЕ. 

ТЕБЕ ПЕЕМ КОЛАДЕ ЛЕ, 

БОЖА МАЙКА КОЛАДЕ ЛЕ. 

ТЕБЕ ПЕЕМ КОЛАДЕ ЛЕ, 

БОГА СЛАВИМ КОЛАДЕ ЛЕ. 

 

 

 

 

Момчетата от сформираната коледарска група по време на разучаване на коледарските 

песни. 
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След изпяването на песните, стопанина на къщата подава кравая на кутбашията. 

Кутбашията издига високо кравая и казва молитвата. Следва изричането на молитвата или 

така нареченото нарицало. С нея се отправя благословия към стопаните за здраве и 

берекет. Като приключи, стопанина  слага върху него пара, сланина и луканки. Даряват се 

още вино, ракия, орехи, сушени плодове, боб или кой каквото има на сърце. 

 

 

МОЛИТВА ЗА КОЛЕДА 

 

СЪБРАЛИ СА СЕ СЪБРАЛИ, 

САБОР МОМЦИ КОЛЕДАРИ. 

ДЕ РАНО РАНИЛИ, ДЕ КЪСНО КЪСНИЛИ 

КОЛЕШКИТЕ ПОСТИ, ДЪЛГИТЕ НОЩИ. 

ЧЕСТИ КАЛИ ПРЕТЪПКАЛИ, 

МЪТНИ ВОДИ ПРЕГАЗИЛИ. 

ЧЕ ОТИШЛИ ТУКА ДОЛУ, 

ТУКА ДОЛУ ПРИ НАШ СТАР ДОМАКИН. 

С КРЪКА ПОТРОПАХМЕ, С РЪКА ПОХЛОПАХМЕ. 
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ТОЙ СКОЧИ ПОДСКОЧИ, КАТ ЧОБАН НА БОС КРАК, 

КАТ ПЕТЕЛ НА ПРАГ. 

ЧЕ БРЪКНА В КОЮМ ДЖОБОВЕ, 

ЧЕ ИЗВАДИ КУП НАХТАРИ, 

ЧЕ ОТВОРИ ЧЕМШИР ПОРТИ, 

ЧЕ НИ ОТВОРИ НЕГОВИ РАВНИ ДВОРИ, 

ЧЕ НИ ДАРИ ДОБРА ДАРА, 

ДОБРА ДАРА-ПРЕВИТ КРАВАЙ. 

НА КРАВАЯ СЕ ЛЕЕ И ПРЕЛИВА – СРЕБРО И ЗЛАТО 

КАТ НА ИВАНОВДЕН КАЛОВЕТЕ, 

КАТ НА ПЕТРОВДЕН ПРАХОВЕТЕ. 

ТОЗ КРАВАЙ, ПЕКАН НАРЕКАН, 

НА МАГАРЕТО ОБРЕКАН. 

АМИН ДРУЖИНА! 

 

След което всички дружно отговарят: АМИН! 

Един от коледарите играе ролята на магаре. На гърба му са поставени дисаги и с тях 

пренася даровете на кудата. 

Когато се изрича молитвата – там където се споменава „на магарето обрекан….”  реве, 

като наподобава магаре. 

След  молитвата стопаните черпят коледарите  с вино, а момата слага малки кравайчета на 

криваците им.  

Излизайки от къщата коледарите пеят: 

 

ГОСПОД НАВЪТРЕ, НИЕ НАВЪНКА 

ТИ РАЙ, РАЙ, РАЙНЕ ЛЕ, ТИ МАЛКА МОМЕ. 

ТИ РАЙ, РАЙ, РАЙНЕ ЛЕ, ТИ МАЛКА МОМЕ. 

ГОСПОД НАВЪТРЕ, НИЕ НАВЪНКА 

ТИ РАЙ, РАЙ, РАЙНЕ ЛЕ, ТИ МАЛКА МОМЕ. 
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ТИ РАЙ, РАЙ, РАЙНЕ ЛЕ, ТИ МАЛКА МОМЕ. 

 

Така, докато се излезе извън портите. 

Ако кудите са две, се внимава да не се срещнат, защото не е на добро. Ако се срещнат, 

трябва да се посбият за да убият злото. 

Коледуването завършва с хоро на мегдана. 

     Сутринта на Коледа (Рождество Христово—25. ХІІ) за първи път се яде блажно (месо, 

сирене, яйца—тоест продукти с животински—месен, млечен и яйчен—произход) след 

коледните пости, започващи от 14 ноември. Всички отговяват (се облажват) с кавърмата, 

която цяла нощ е вряла на огъня. Разнасят се колаци (коледни питки) по роднинските 

къщи.      Вторият ден на коледа се нарича Коледска Богородица (църк. Събор на пресвета 

Богородица—26. ХІІ). Следи се какво ще е времето, защото такова ще е още 40 дни. 

Празнуват жените с имена Мария и Рада, кумците ходят на гости у кумовете. 

       Третият ден от коледа е Стефановден (църк. се почита паметта на св. архидякон 

(старши дякон) и първомъченик Стефан, пострадал за Христовата вяра в началото на 

църковната история—първата половина на І век). На този ден коледарската дружина се 

събира в кудбашията, където си устройва пищно угощение със събраните дарове. 

 

 

Л А З А Р У В А Н Е 

      Православната християнска църква посвещава този ден на възкръсването на Лазар, 

роден в селцето Витсаида край Йерусалим. Христос го възкресил на четвъртия ден след 

неговата смърт в знак на благодарност за проявеното гостоприемство. Според църковното 

предание Лазар живял още 30 години в строг пост и въздържание и бил провъзгласен за 

пръв епископ на гр. Китион на остров Кипър. Празнува се в съботата преди Страстната 

седмица, като на другия ден е Цветница (тоест седмицата преди Великден). В село Дебелт 

тази събота е известна като Лазаровден или Лазарица. 

       Първоначално празниците на Лазар са два. Сиромах Лазар или Сиромашка Лазарица и 

Богат Лазар или Богата Лазарица, чествани в две последователни съботи. Според 
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легендата Сиромах Лазар и Богат Лазар били двама братя, но богатия не обръщал 

внимание на бедния и не му помагал. Лазарките копанарки обикалят през Сиромашката 

Лазарица. Българките лазарки, водени от учителите, играят само на Богатата Лазарица. 

Лазарките копанарки играят по двойки или поединично, придружавани от възрастна жена, 

която е майка на едно от момичетата. Те са окачени с цветя, имат венец на главите и 

играят с бели кърпи. Докато момичетата играят, жената удря по малък тъпан и пее: 

БЪРЗАЙ, БЪРЗАЙ, ЛАЗАРО, 

ЧЕ ВЕЛИКДЕН НАБЛИЖИ. 

СУКМАН ТИ Е НА РУНО, 

РИЗАТА ТИ Е КРОСНО. 

ОЙ, ЛАЗАРЕ, ЛАЗАРЕ 

ТУКА СА НИ ПРАТИЛИ. 

 Щом играта свърши, девойката хвърля кърпата върху рамото на стопанката и иска 

„бакшишо”. Домакинята дава яйца, брашно и сланина, които възрастната жена събира в 

кошница. 

Култов момент при обичая Лазаруване е хвърлянето на венците в реката. Прави се след 

като е приключило обикалянето на къщите, нивите и дворовете. Той поставя началото на 

лазаруването на следващата година, защото тогава се избира кумицата – водачката на 

лазарската група. 

Лазарките застават на моста като се обръщат в посока обратна на течението на реката и 

хвърлят венците си във водата. След това отиват на другата страна/по посока течението/ и 

следят който венец се покаже първи под моста и тръгне пръв по течението, неговата 

стопанка ще е кумицата следващата година. 

Организацията и подготовката за празника Лазаруване започва две, три седмици преди 

Лазаровден. Групата лазарки съставена от момичета преди задомяване, 8-10 на брой се 

събират в дома на кумицата, където разучават лазарските песни. 

В деня предхождащ празника, те обикалят къщите из селото, където събират цветя, 

върбови клонки и чемшир и привечер оплитат венците си. Поставят ги в вода, за да са 

свежи цветята на другата сутрин. 
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Стопаните с нетърпение очакват лазарките в домовете си. Рано сутринта стопанката 

отсява със сито брашното, с което ще дари лазарките. След това търкулва ситото и по това 

как пада то гадае каква ще е годината. Ако ситото се обърне с дъното нагоре, година ще е 

лоша, ако се обърне както се сее брашното годината ще е плодородна и благодатна. За 

дарове се приготвят още гърненце с мас и бели яйца. Задължителна е и сребърната пара, 

която се връзва в крайчеца на кърпата на кумицата. 

В деня на лазаруването, лазарките са облечени в празнична премяна. 

О б л е к л о: 

Сукман – модел наречен „Белките”. Сукмана е изработен от фин вълнен плат/сукно/, 

черен на цвят. Деколте -  остро с лека бродерия. В полите на сукмана се редуват 

разноцветни атлазени парчета свързани с орнаменти. Над атлазените парчета има лека 

шевица. Най-отдолу завършват с дантела от гайтан. 
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Риза – изработена от бяло памучно платно с шевици характерни за село Дебелт /модел 

розите/ по бие/столче/, пазва, поли и ръкави. Полите и ръкавите завършват с бяла памучна 

дантела. 

Пристилка – едноплата, изработена от фин вълнен плат, орнаментирана с орнаменти 

модел хиксовете. Цвета на престилката може да е черен, тъмно червен или зелен. Отдолу 

завършват с ресни. 

Колан – модел „Белките”. Изтъкан от фино вълнено прело, отпред закопчан с пафти. 

 

Чорапи – бели, памучни с бродерия. 

На краката обути с кондури. На главите с венци от живи цветя. 
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   Разучаване на лазарското хоро и песни. 

 

 Рано сутринта на Лазаровден лазарките се събират на мегдана и групата се отправя към 

къщите на стопаните в селото. С посещението си във всеки дом те отправят благословия 

за здраве и берекет. 

    Пред портите на дома лазарките пеят песента „Тук ми казаха, Лазаре, тук ни пратиха” 

 

ТУК НИ КАЗАХА ЛАЗАРЕ, ТУК НИ ПРАТИХА. 

ТУК НИ КАЗАХА ЛАЗАРЕ, ТУК НИ ПРАТИХА. 

ЧЕ Е ИМАЛО ЛАЗАРЕ МОМА ХУБАВА, 

ЧЕ Е ИМАЛО ЛАЗАРЕ МОМА ГИЗДАВА. 

Я И КАЖЕТЕ ЛАЗАРЕ ТЯ ДА ИЗЛЕЗЕ, 

Я И КАЖЕТЕ ЛАЗАРЕ ТЯ ДА ИЗЛЕЗЕ 

ДА Я ПИТАМЕ ЛАЗАРЕ СГОДЕНА ЛИ Е, 

ДА Я ПИТАМЕ ЛАЗАРЕ ЖЕНЕНА ЛИ Е. 

АКО НЕ Е СГОДЕНА, ДА Я СГОДИМЕ, 

АКО НЕ Е ЖЕНЕНА ДА Я ОЖЕНИМ, 

НАВРЪХ ВЕЛИКДЕН ЛАЗАРЕ С ШАРО ЯЙЦЕ 
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НАВРЪХ ГЕРГЬОВДЕН ЛАЗАРЕ С ШАРО АГНЕ. 

 

Когато стопаните отворят портите, лазарките влизат в двора като извиват несключено 

лазарско хоро, наречено буеник припявайки различни според децата в дома песни. 

Кумицата поставя на рамото на стопанката/стопанина везаната кърпа, която носи със себе 

си през целия ден и пожелава „Здраве и берекет на къщата и стопаните”. 

Ако в къщата има мъжка рожба лазарките пеят песента „Лазар се вози на златна кола” 

 

ЛАЗАР СЕ ВОЗИ НА ЗЛАТНА КОЛА, 

ИЗ СЕЛО ХОДИ БОЖУ СЕ МОЛИ. 

Я ДАЙ МИ БОЖЕ СИТЕН МИ ДЪЖДЕЦ, 

СИТЕН МИ ДЪЖДЕЦ РОСА ДА РОСИ. 

РОСА ДА РОСИ, ТРЕВА ДА НИКНЕ, 

ТРЕВА ДА НИКНЕ, ПАУН ДА ПАСЕ. 

ПАУН ДА ПАСЕ, ПЕРА ДА ПАДАТ, 

ПЕРА ДА ПАДАТ, МОМИ ДА СБИРАТ. 

МОМИ ДА СБИРАТ, ВЕНЦИ ДА ВИЯТ, 

ВЕНЦИ ДА ВИЯТ, МОМЦИ ДА КИЧАТ. 

 

Ако в къщата има момиче се изпълнява песента „Лаленце се люлее”. 

 

ЛАЛЕНЦЕ СЕ ЛЮЛЕЕ, ЛАЛЕНЦЕ СЕ ЛЮЛЕЕ, 

НА ЗЕЛЕНО ЛИВАДЕ, А ЗЕЛЕНО ЛИВАДЕ. 

НЕ Е БИЛО ЛАЛЕНЦЕ, НЕ Е БИЛО ЛАЛЕНЦЕ, 

НАЙ Е БИЛО ДЕТЕНЦЕ, НАЙ Е БИЛО ДЕТЕНЦЕ. 

МАЙКА МУ ГО БУДЕШЕ, МАЙКА МУ ГО БУДЕЕШЕ 

И МУ МИЛНО ДУМАШЕ И МУ МИЛНО ДУМАШЕ. 

СТАНИ,СТАНИ ДЕТЕНЦЕ. СТАНИ, СТАНИ ДЕТЕНЦЕ 

ДА ПОГЛЕДАШ ЛАЗАРКИ, ДА ПОГЛЕДАШ ЛАЗАРКИ. 
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КАК ХУБАВО ИГРАЯТ, КАК ХУБАВО ИГРАЯТ, 

С ЖЪЛТИ ЧЕХЛИ ПОТРОПВАТ, ШИТИ ПОЛИ РАЗВЯВАТ, 

С ЖЪЛТИ ЧЕХЛИ ПОТРОПВАТ, ШИТИ ПОЛИ РАЗВЯВАТ. 

 

На последният куплет лазарките силно потропват с обувки и разклащат полите на 

сукманите си. Най-отзад на хорото с лазарките обикаля и малко момиченце, което пръска 

светена вода, взета от църквата. Водата е поставена в малко менче и детето пръска с китка 

от здравец, превързана с червен конец. Докато пръска си шепне „За здраве и берекет, за 

здраве и берекет.” 

След като изпеят песните си лазарките застават в полукръг и кумицата ги подканя за 

скочат високо три пъти „Хайде дружки, да подскочим високо, да растат високо посевите, 

да се плодят по много животните.  

След този момент следва даряването на лазарките с брашно, бели яйца, мас и сребърна 

пара. В по-късните години са им давани и плодове. 

Кумицата взема кърпата от рамото на стопанина, в която е завързана парата и лазарките се 

отправят към следващата къща, като незабравят да поканят лазарките в края на деня на 

мегдана, където ще се извие лазарското хоро. 

След като приключат лазаруването лазарките се отправят към реката за да хвърлят 

венците си и изберат кумица за следващата година.  

 

 

4.10  с. МОМИНА ЦЪРКВА – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ  

Има една планина, малка, но непреклонна. Една планина, която всяко лято раздипля 

дъбови клони, за да има сянка за морни косачи и жътвари, за вакли овчари. 

Това е нашата Странджа планина! Има едно село, закътано на завет в полите на тази 

планина, с красивото име – Момина църква. 

 

Легенда за името на село Момина църква 
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Селото има дълга и богата история, която започва още през 1618 г. В документа селото е 

посочено като Казълджа килисе и по това време в него живеят 17 семейства. По-късно 

името се променя на Казъклисе. От 1934 г. носи българския си превод – Момина църква. 

Името на селото е свързано с легендата за красавицата Каля, в която Реджеб паша се 

влюбил и заплатил откуп, достатъчен за построяването на църква. Сянката и била 

вградена в зидовете на църквата и тя починала преди да отиде в турския харем на пашата. 

Така хубавата мома Каля осигурила и пари за строежа, и здравината на построената 

църква. С името е свързана друга легенда. В нея се разказва за хубавата мома Неделя, за 

която турски бей изпратил заптиета да му я отвлекат за харема. За да запази честта си и за 

да не стане ханъма на гюндюзлярския бей, Неделя побягнала през кепенка скритата врата 

на къщата, но навън валял проливен дъжд. Дъждът отнесъл дървения мост на реката. Без 

да се замисли момата се хвърлила в мътните води и се удавила пред погледа на тичащите 

след нея конни заптиета. Големият ѝ брат помолил свещеника на селото, тялото ѝ да бъде 

погребано в църковния двор. Така и станало. Оттогава турците нарекли църквата на 

селото "къзъклисе", т.е. "Момина църква" 

 

ОБИЧАЙ ПЕПЕРУГА 

Информатор Иванка Огнянова 

През лятното засушаване, с непоносимата жега и тежка полска работа – копан и коситба, 

жътва и вършитба, с мъката на хората от безводието, от загиналите посеви, което вещае 

празни хамбари и немотия, се провежда този обичай за дъжд. 

По-възрастните жени, като ходят за вода от кладенците, подканят момичетата да направят 

„Пеперуга“ , дано господ ни съжали и залети дъждец. 

Събират се десетина моми от махалата, определят една за „магаре“, друга за „поп“, която 

носи църковно кандило с живи въглени и тамян. Тръгват момичета с песента: 

Сиви, бели, гълъбе, гълъбе, 

Къде ми сте литали, литали, 

По царюво ливади, ливади 

Що правите царица, царица 
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Царю дете държеше, държеше 

Кълпаче му нижеше, нижеше 

От два реда рупове, рупове 

От два реда рупове, рупове 

От четири реда алтъне, алтъне. 

Спират пред дома на стопанката, тя им се оплаква от голямата суша, че на нивата всичко е 

изгоряло, че вода няма за добитъка, хвали момичетата, че правилно са решили да правят 

„пеперуга“, дарява ги с едно пълно тасче с брашно.  

През това време момичетата играят две хора: 

Пеперуга литала, литала 

Над гора се метала, метала, 

И се на бога молила, молила 

Я дай боже росица, росица 

Да наросим горица, горица 

Да се роди желадо, желадо 

Да нажирим свинето, свинето 

Свинето да ги нажирим, нажирим, 

Скъпо да ги продадем, продадем 

Втората песен и хоро е: 

Пеперуга ляга, я дай боже дъждец! 

Да се роди просо, просо и пшеница, 

И лятна ръжчица. 

Да ни месе майке ситен, питен колак. 

Да го раздаваме по жени, по дяца и по стари баби! 

Докато момичетата играят двете хора, стопанката им полива краката с бакър вода, за да 

дойде дъжда и водата. Едно от момичетата носи „Германа“ и го оставя на земята.Германа 

е човешка фигура, направена от яловица/глина/, като се слага в турска керемида, върху 

зелено листо/лапушка/ Тази мъжка, човешка фигура с оголемен фалос се дава на господа 
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курбан – дано той ги съжали и да даде дъжд. Момичетата трябва да ги накитят с цветя, а 

едно да го оплаче с думите: 

Германе, Германе, да даде Господ силен дъжд да завали, 

голяма река да слезне, за хората дъжд и берекет,  

а тебе бог да те просте! 

Жената, която оплаква Герман, казва на момичетата да го вземат с керемидата, да го 

заровят в Тръковата река, но до там да мълчат, да не говорят, за да не ги чуят момчетата и 

да отровят – така ще се върне душата. 

Докато момичетата заряват Герман, най-възрастната жена трябва да замеси хляб и да го 

раздадат за душата на Герман. Този обреден хляб след изпичане се слага на гола синия, в 

средата се слага свещ – ламбада и се чува песента: 

Вчера е Герман починал, починал, 

Днеска муммесим тритини и деветини. 

Хлябът се разчупва и се дава на всеки от махалата, да си хапнат едно коматче за 

германовата душа. 

До вечерта откъм Сарлъка се задават черни облаци, завалява дъжд! 

 

ЕНЬОВА БУЛЯ, С.МОМИНА ЦЪРКВА 

Информатор Иванка Огнянова 

 

 

Два дни преди Еньов ден се събираг жените от селото и отиват на полето, за да разберат 

най-различни полски цветя и билки и да увият венеца на Еньова буля, за да пръскат 

билките и цветята различни ухания – миризми. Разцъфнало е слънчевото еньовче из 

ливадите и омайно мирише на мед. 

След като се увие венеца се определя кое дете ще бъде Еньова буля. То не трябва да бъде 

сираче, да бъде от добро семейство – сговорно и работливо. Къщата, откоято ще го 

изведат, да е на стопанин, в който се задържа жито до новото. 
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Приготват се дрехите на Еньовата буля – горна дреха кават, отдолу на детето се облича 

бла риза с кенарени ръкави. На главата – трупош с подбрадник, кенарлия фундена марма, 

под мармата – червено було. Върхумармата на челото – пелеш. От двете страни – 

титерици, а отзад с метални плитки и метален кордон и най-отгоре на главата – венец. На 

кръста кавата се пристяга със зунка. Детето е обуто с бели калцуни. 

На 7ми юли сутринта, когато запеят петлите, момичетата се обличат. Всички са 

крънати/забрадени/ с червени, сини, половинки, с чумбери, с бели дюлбени. С най-новите 

пасти, свитки, кръкми, а по-късно и с бялки.  

Преди изгрев слънце изнасят Еньовата буля на балкона на къщата. Качват я на раменете 

на определената жена и запяват песента „Ой слънце, слънце“ 

Ой слънце, слънце, ясно и високо, 

Ясно и високо, та на широко. 

Като ми грееш ясно и високо, 

Ясно и високо, та нашироко, 

Та да не знаеш биле за рожба 

Биле за рожба за клето сърце 

Знаем го знаем, Света Марино 

Ала го кажем много далеко. 

Много далеко и много скъпо 

Чобан го бере стадо да кръмне 

Овци за мляко, кози за масло. 

Трябва да минем поле трънливо 

Поле трънливо, гора зелена. 

Само ми кажи ясно ми слънце, 

Яя ке да мина поле трънливо, 

Поле трънливо, гора зелена, 

Че млада булка иска да пие, 

Иска да пие, рожба да има. 
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Стопанката на къщата излиза на двора с прясно налята вода и жива жар, пръска жарта 

пред Еньовата буля, за да е червена лятницата и зимницата като жарта, изсипва водата и 

казва: „Айде боже ти наппреде и Еньова буля по дире ти. С песни започваме празника и 

песни да го завършим“ 

Така Еньовата була започва да обикаля селото. Булките и старите жени се събират 

помахленските мегданчета , чакат да мине Еньовата буля да им настъпи набраните билки  

и цветя – синчец, момина сълза, кантарион, бял равнец, еньовче. Тези билки и цветя се 

пазят цяла година за лекарство против урочасване. Когато започнат да се возят снопите, се 

пръска рогатия добитък и се закичва с билка или цветя на Еньовден. 

Когато стигнат реката, запяват песента: 

Свалеше буля да си починеподули й се белите ръце 

Пръснали й се сребърни гривни. 

Сваля се Еньовата буля от раменете на жената, която е носи, като се внимава да не 

настъпи земята. Една жена запява: 

Ей Иван, Иван баш чобан, 

Като си чобан кам ти е стадото 

Мари Марино, Света Марино, 

Стадото ми е напреш увлякло. 

А кехаята подир върви, 

Подир върви, облаци кара 

Облаци кара, сини, зелени 

Сини зелени, бели, цървени 

На реката половината от жените минават от другата страна на реката и една от тях пита: 

- Сита ли си, ка? 

- Еньовата буля върти главата одобрително, а жените отговарят: 

- - Сита, пита година ,мари, голям клас на нива. 

- Така я питат три пъти. Качват Еньовата буля и тръгват за дебелата кория. Там се е 

събрало цялото село. Откриват лицето на Еньовата буля, за да погледне на шир и 

на длъж, и с погледа си да благослови земята и хората. Определена жена взима 
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Еньова буля и я залъгва с труранда/ краставички, лешни ябълки и хляб със сирене 

от заструг/, а другите жени запяват на хоро първата песен: 

- Трендафило, душманино да напъпи та се цветна, 

- Та ни пръсна мом 

- Етата, 

- Момчетата, ергените. 

- Кой по поле, кой по скеле 

- Мойто любе най-далеко. 

- В Цариграда зряно поле, 

- Камене дела, мост да прави 

- Мост да прави, цар да мине, 

- Цар да мине с царюм войска. 

- Кга есен се зададе, 

- Ергенчето се върная 

- Мойто либе не се върна 

- Той залюби друго либе. 

- А пък мене ме остави, нито мома с момите, нито булка с булките. 

Втора песен. 

Мари Радо, бяла Радо, 

Снощ дойдоя два чубане 

,два чубане воловаре 

Та зимае бяла Рада 

Фърлили я среди море, 

Среди море калиполе, 

Поли и се засукали, 

Руса коса завързала 

Бяла рада им се моли 

Ой чубанко, яловарко, 

Сегни сега извади ме 
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Заведиме при майка ми 

При майка ми, при тейко ми. 

Ке те дарят добра дара 

Добра дара, тенка риза 

Тенка риза, копринена, 

Намомата – тънък дюлбен, 

На булката – цървен чумбер. 

Връщайки се обратно, жените пеят една от последните си песни: 

Клепало клепе рано в неделя, 

Рано в неделя на еремия. 

На два празници, на три делници 

Мъри Марино, Света Марино, 

Света Марина сина главила, 

Сина главила,щерка женила. 

Калесала змеьова рода 

Че змеицата не калесала 

Чула змеица, разсърдила се, 

Ръзсърдила се, разгневила се, 

Та е спуснала син, зелен пожер, 

Та опожери мома в градина 

Мома в градина, момко в ливада. 

След обяд Еньоват буля отива в къщата, от която са я изнесли. Стопанката постила 

рогозина, свалят детето, слагат го да седне на рогозината до бъкъра. Там са моминските 

китки , детето бърка, изважда китката и я вдига нагоре, а жените запяват: 

Който е честит, честит берекет, 

Голяма нива, честом купните. 

Който е честит, честит берекет, 

На стол да седи, пари да брои 

Който е честит, честит берекет, 
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Пълни игреци, вакли агънца, 

Който е честит, честит берекет, 

На трън да седи, пчели да рои 

Който е честит, честит берекет, 

Във нова къща, млада невяста 

Който е честит, честит берекет, 

Здрани алища, пълно с детище. 

Накрая правят последно хоро. Внасят Еньовата буля вкъщи, събличат й дрехите. Така 

завършва Еньов ден, докато зайде слънцето. 

Вчера одих, мамо, на оро на сборо 

Та се хванах мамо до мома и момък 

До гюзел Маринка, до кротка гемийка 

Отде ме сгадая Маринкени братя 

Та са взели чифте пищове 

Да си погубват Маринкино либе 

Маринка се моле, 

Братя мили братя, не погубвайте мойто първо либе, 

Той не е виновно, най си погубете, сестра ви Маринка, 

Че тя е виновна, че тя га любила, любила, лъгала 

Китки му давала, па не го вземала. 

С тази песен завършва никога неостаряващия празник Еньова буля в с. Момина църква.  

 

             КУШИЯ с. Момина църква 

 

Информатор: Недялка Червенкова 

 

 В село Момина църква са се организирали кушии-състезание с коне, на 

Тодоровден, също така и на сватби. 

 Тодоровден, първата събота след Сирни Заговезни е празник за здравето на конете 

и най-вече на плодородието,запомнящ се с  кушиите. Месят се обредни пити и се раздават 
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в махалата. Един път в годината всеки стопанин, който има коне, може да подготви най-

добрия, да го нагизди и да участва в състезанието. Най-напред ездачите с конете се 

събират на площада и подредени два по два правят няколко обиколки. Събират се много 

хора, гледката е красива. Те коментират кои стопани имат хубави, добре гледани и 

хранени коне, кои са ездачите и започват да преценяват и спорят, кой ще заеме първото 

място. След това, тези които ще участват в надпреварата се отправят към Юрдията. 

Победителите получават награди. 

На сватби са се правеха кушии от по-състоятелни хора, стопани с повече земя и 

големи овчи стада. Защото ездача на първия кон получава, като награда шиле или овен. На 

втория и третия ездач се дават пари или други награди. 

Кушиите са грижа на бащата на годеника. Той организира всичко, той изпраща 

покани до хората, които имат хубави коне, той осигурява наградите, музиката, 

почерпките. Ако на сватбата присъстват само поканените, то на кушиите отиват всички от 

селото, които искат да погледат, да поиграят. 

Кушията е първата задача за деня на сватбата. Сватбарите още не са ходили в 

къщата на годеницата. Ездачите с конете, които ще участват, се събират на Юрдията, ако е 

сухо  и хубаво времето.При кишаво време и кал по пътищата тези конни състезания са се 

правели на шосето за село Факия.  

Годеникът присъства на състезанието. Там са и четири моми от негова страна, 

които пеят и на отиване и на връщане. Годеницата, в чест, на която се организира 

кушията, отива с приятелките си някъде наоколо и скришом гледа. 

Състезателите заминават за Правия камен, и докато се върнат, на Юрдията се 

извива пъстро хоро. Там, на равното и широкото бъклиците вървят от ръка на ръка и 

всички се веселят. Кумът и момковия баща са пременени с най-новите гайтанлии дрехи – 

дънести потури, надиплени отпред и отзад, бяла риза с везан курил,/вид яка/ салтамарка и 

пояс, лъскави астраганени калпаци и с капоти с кожена подплата и яка, облечени или 

наметнати. Весели, стъпват тежко, дават разпореждания, вдигат наздравици. И другите 

роднини са с най-хубавите си дрехи Щом на височината при Черешкия баир се зададат 
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галопиращите коне, всички отпровят очи – кой кон е напред, кой е ездача.Първите три 

ездача получават награда. 

 След кушията хората се разотиват, а сватбарите начело с кръстника и момковия 

баща потеглят към къщата на момата/младоженката/.  

Кушиите са неразделна част в миналото от духовния живот на  селото. Те са и 

зрелище, и веселие, и преглед на стопанското преуспяване. 

 

 Песни от Момина църква  

Стойчо седи любе на дюкяне, на дюкяне, любе, на кюпенко. Калпака му, любе, на очите 

очите му, любе, на момите. 

Коя мома, мъри, най-хубава, Най-хубава, мъри, най- гиздава. 

Стойчица, мъри, мома най-убава, най-убава, мъри, най-гиздава. 

Стойко, Стойке, мъри, проговори: 

- Стойчице ле, мъри, душичице ле, я ме люби, мъри, я ми кажи, 

да не ода, мъри, луд за тебе, луд за тебе, мъри, луд полудял. 

Във гора ода, любе, кон си вода, кон си вода, любе, пеша ода. 

ляб си нося, любе, гладен ода, вода газя, любе, жаден ода, зарет кого, любе, зарет тебе. 

Зарет твойто, любе, бяло лице, зарет твойте, любе, църни очи, църни очи, любе, черешови, 

тънки вежди, любе, гайтанови. 

Бре Никола, 6pe гидию, дървено ле сърце носиш, е ли, любе, каменено, 

та не дойдеш да ме видиш, да ме видиш, да те вида. 

Тудоре ле, джан кадъно, как да дойда, да те вида, да те вида, да ме видиш като си съм 

чус аргатин, чус аргатин, камиларин. Денем паса царски коне, нощем варда царска 

хазна. Никола ле, първо  либе, 

и това ле да те уча, 

и това ле не ся сещаш. Вързи коне под сайване, тури хазна под кличове, че пак яла 

довечера, доде не сме вечеряли, 

на зли псета ляб фърлили, ляп фърлили и връзали, прялезето затранили. 
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Втора песен 

Костадин Дянка думаше: 

Любе Дянко ле, Дянко ле барабан бие на битка, музика свирят 

на връвеш. Да се събират, Дянко ле, всичките стари сложили. 

И аз ке Дянко ле, да ида сбирай ми, Дянко, събирай моите дрехи 

солданки. 

Дянка Костадин думаше: 

Костадине ле, любе ле, ти като сбираш да вървиш, мене на кой 

ме оставяш. 

Оставям тебе, любе ле, на моята стара майчица, ако те моята 

не гледа, па ти си иди при твойта, ако и тя те не гледа, па ти 

се, Дянко, ожени. 

Та гледай, Дянко, що  взимаш, що зимаш, що избируваш, ко не ми земеш ликата, барем ми 

земи името, Браточеда ми Костадин. 

Да ти, Дянко, ле приляга като на чобан кавале, 

па на свинар гайдата, и на чифтита — ралото. Седи Рада, Радо ле, 

в гардината до калина, 

под бял-цървен трендафил, под мораво лиляве. 

Та разжда, присажда ситна, дребна ружица и цървена калина. 

Оттам, Радо, намина лудо- младо на коне и женено след коне. Той на Рада уртува: 

 Набери ми, Радо ле, 

накити ме, любе ле, 

от бях, цървен трендафил, от мораво лилаве. 

Кон си Радо говори: 

Не набирай, Радо ле, не накитей, може ле, той е главен и женен. Девет села минахме, девет 

люба залюби 

и със тебе десето. Жененото уртува: 

Чакай, чакай, коньо ле, аз бавим, не забравям, като дойде есента, 
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ке те коньо натоваря 

девет кила жито, десетото — пятница. Ке те коньо попитам: 

Тежко ле е житото като на мене думите. 

Радина стара майчица тя се на Рада думаше: 

Щерко ле, бяла, Радо ле я да те майке углаве 

за Иван, за сълдатяето, за сълдашкото гездило. 

Нища го, мале, нища го, нища го, ни да го вида, 

ни името му да чуя, солдашко име умразно. Мене ми мило и драго комшиче любе да любя, 

комшиче барем убаво, 

излизам, влизам — виждам го, очи си мие 

дам му Дуождай, любе, дуождай, дуождай честом къде нас, дано на майке дотегнеш, 

я пък на татко умръзнеш, да дадат мене на тебе, 

че колко си се мясаме мясаме и прилягаме 

 

Велики пости 

През Великите пости не се правят годежи, сватби и нe се играят xopa. Така е запомнено от 

старо време, защото се почита Господа по празниците. Но младите са се събирали  и пеели 

песни: 

 

Ой Стою, Стою гедигски сино, не прегръща ми Яна над вода, че мu е Яна още маненка, 

маненка Яна та глупавенка. 

Не знае Яна в разбой да влезе, да си изтъче сукман, кошуля, нe знае Яна ятър да гледа, 

на баба Яна и на етьрва, на зълви Яна и на девери. 

Стою баба си тихом думаше: 

-Я дай ми бабо Яна на мене, тя мойта майка ке я научи 

в разбой да влезе, ятър да гледа на зълви, бабо, и на етърви, 

на стари дядо и на свекърва. 

 

Или: 
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Мъри Добро, бяла Добро, мъри, бяла попадио, 

спиш ли, стани отвори ни. 

Отвори ни, отключи ни 

та ни подай стол да седнем, стол да седнем,  

сол да бием, да накръмим сиво стадо, 

Сиво стадо невидели.  

Ние не сме лоши opa, а ние сме, бяла Добро,  

бащини ти говедаре, говедаре и чобане. 

Стана Добра та отвори, та им даде стол да седнат, 

стол да седнат, сол да бият, ем си бият, ем я питат: 

Мъри Добро, бяла Добро, Мъри, бяла попадио, 

  

По Великден в селото също са се пеели много песни 

Дойке opo воде, opo лазарица 

сред село на мегдан, сред беглички амбар. Субаш на край седи и на Дойке дума: 

Лелем, 6яла Дойке, лелем първо любе, като opo водиш, opo лазарица, 

та спогледоваш ле редом къде нази, яесто къде Субаш. Дойке Субаш душа: 

Субашум, собашо да знаеш, да знаеш кво ми майка дума” 

Лелем, 6яла Дойке, лелем милна щерко, да знаем, да знаем,  

че българин земеш, давам и наддавам гола и волове и равни дворове. 

Пък тайно ми дума:”Лелем, бяла Дойке, да знаем да знаем, че турчин ке земеш давам и 

наддавам въже и бесило 

Дойке да обесим, сред село на мегдан, 

сред беглички амбар, да се споменува от свет на свет. 

 

Друга Великденска песен е: 

Събрали се са, събрали на Станковото дюкянче, да ядет олам и пият, 

и думат, и уртуват: 

- Айдете, олам, да връвим - говоре най-голямие - 
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Ке вравим олам, ке вравим 

днеска е клета събота, утре - света неделя, неделя като Великден.  

Ке колим яре да ядем, ке купим вино да пием.  

В неделе яли и пили, понедялнико тръгнали, 

вторнико там достигнали, в сряда детето фанали, 

 детето чорбаджийското, на Станко чорбаджията.  

Де да е Станко, да дойде, де да е и къде да е, 

да ни парите наброи, парите трите иляди 

 

За Герьовден са пяли: 

Георгова стара майчица, тя си на Георги думаше: 

Сино Георги ле, Георги ле, днеска е сино Великден  

па други ден Георгьовден.  

Всички ягнега не колят, кой има сину ке коли, кой нема с пари ке купи 

А пък ни сину, Георге ле, ни ягне сину, ни пари.  

Я да те майке научи, на лош занаят, на кражба  

Да идет сино Георге ле, на дебелата кория, 

на Ганчовата сюрие, да крадеш ягне —георгьовче. 

И Георги стана отиде, на дебелата кория 

та фана ягне Георгьовие, той му се видя маненко,  

че пусна ягне Гергьовче, та фана овца ялова, 

тя му се видя мръшава, та пусна овца ялова 

та фана най-баш овено.  

Девет звънчета дръпная, девет кучета лайная, девет чобане скоквая, 

та Георги в игрек фаная. 

 

Друга песен за Гергьовден  е: 

Ой Георги гергьовден, Георги му стадо измряло  

 От двяста двя останали  
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остана Георги с кривако Кривако  

Георги кучета, прикажи чанта през paмo   

И гегата си на рамо, нe наби гopa зелена 

Да найде сянка дебела, под сянка вода студена  

Георги на сянка думаше: Я гиди сянка дебела  

Па и ти вода студена, туй лято тук ке летувам 

Туй лято туй е пролято, тая зима тая година.  

 

Трета песен 

Залюбила е Неделя, бащиното си чобание  

Братовото си другарче, как го любила и лъгала. Година и половина.  

Иван Неделя думаше 

Любе Неделю Неделю, днеска е любе Гергьовден,  

Дошло е време Неделю, с баща ти овци да лъчим  

Ние двама да се разделим.  

Иван овцете лъчише 

Дянка на стръга седеше, pyca си коса кинеше.  

И дребни сълзи ронеше. Иван Неделя думаше: 

Мъри Неделю не плачи, ко ти съм толкоз домилял 

И ти със мене ке дойдеш, да тe Неделю заведа 

 На нашто село Загоре, да Видиш мъри Неделю  

ІЦо е Загоре убаво, че пролет цвети трендафил  

па ляте зелен босилек, па есен ружа алена. 

 

Четвърта песен 

Щерко Калинко Калинко омийс е  

да те оплета Ситното гръцко плетене и българското редено  

Че ке те майкя проводи на чубан ляп да занасяш И 

 на овците кръмило и на кучетата ранило 
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Не ода мале, не ода чубанет ми е любовник 

Ке легнем двама да заспим та нема кой да ни сбуде 

 Щерко Калинко Калинко там има щерко,  

там има Две пилци две славейчета едното пяе на вечер  

Другото пяе на сутрин, тва дето пяе на вечер 

той пяе щерко той дума лягайте вие два млади  

Два млади и два левтери, тва дето пяе на сутрин то пяе щерко той дума ставайте вие два 

млади Два млади два левтери шилетата да лъчите  

Овците да издоите, на паша да ги пуснете. 

 

За обичая Герман също има много песни в с. Момина църква 

Сиви бели гьлъбе, гьлъбе Къде ми сте литали литали  

Литали сме литали, литали 

Под царево ливаде ливаде 

 Да гледаме царица царица 

 Какво пави в ливаде в ливаде  

В ливадите седяше седяше 

Царом дете държяше държаше 

Калпаче му нижеше нижеше 

 От два реда рупове рупове  

Пeпepyгa летала летала 

Из гopa се метала метала 

И се на Бoгa молела молела  

Я дай боже росица росица 

Да нароси горица горица 

Да се  види желъдо желъдо 

Да нажвирим свинето свинето 

 Евтино да ги залъжем залъжем  

Скъпо да ги продадем продадем 



                                                                  
  

   

  

 

                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Това проучване е направено във връзка със изпълнение на проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!“, Договор № РД 50 -78/11.05.2021 г. ,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по  процедура  №BG06RDNP001-19.355, за подбор на проекти  за вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., 

 

 
 

211 

 

Обичай Герман Момина църква 

 

 

На 12-ти Май в село Момина църква се празнува народният обичай Герман - Градушкар за 

измолване на дъжд веднага след обреда Пеперуда. 

На този празник е забранена полска работа, не се впрягат воловете в колата, за да не 

пострада селото от градушка. Ако все пак някой наруши тази забрана, другите му счупват 

колата на парчета. Ако през деня се зададе голям тъмен облак, всички от селото излизат и 

викат: „Германе, големи празнико! Пренеси я /градушката/ в пусти гори тилилейски, дето 

брадва не сече, дето петел не пее, дето колак /хляб/ се не меси!” 

Девойките-пеперударки и жените вдовици обредно приготвят от кал или глина гола 

мъжка фигура с подчертан фалос, наречена Герман. Възприемат го, осмислят го като 

мъртвец. Полагат го върху керемида или в сандъче, подобно на ковчег. Скръстват ръцете 

му отпред на гърдите и в тях забождат запалена свещ. Отрупват го с цветя и го оплакват: 
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„Ой Германе, Германе! Умря Герман от суша за киша!” Погребват куклата-Герман край 

реката или в нивата, върху гроба поставят малък дървен кръст. В обреда не се допускат 

мъже. В момента на погребението всички трябва да плачат силно, много жалостиво. Има 

изискване най-много да плачат сираците. 

Всеобщо е убеждението, че Бог чува най-напред техния плач, той ще се смили над тях и 

ще изпълни молбата им за дъжд. На 3-я и 9-я ден правят помени, които съответно се 

наричат третина и деветина. Няколко стари жени отиват рано сутрин на гроба, палят 

свещи, преливат го с вода и го кадят с тамян. Ако през следващите дни завалят поройни 

дъждове, момите отиват на нивата, изравят от гроба глинената фигура и я хвърлят в 

реката, за да спрат пороите. 

Изследователите предполагат, че обичаят Герман е отзвук от езическата религия на 

късноантичното балканско население, своеобразно жертвоприношение на висшето 

божество за животворна влага, дъжда и плодородие. 

 

4.11.  с. ГОЛЯМО БУКОВО –ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

Легендата разказва, че през третата четвърт на 19 в. на Коста Янов - един от жителите на 

с. Коджа Бук (дн. Голямо Буково, в сън му се явила Св. Богородица. Тя му заръчала да 

отиде на Осман баир и да потърси стария манастир, който бил разрушен от турците. Бай 

Коста не изпълнил заръката на Божията майка. 

Селянинът бил наказан с тежка болест. Люти рани покрили краката му. След време 

Божията майка отново се явила в съня на Коста Янов със заръката да потърси стария 

манастир и да потопи в тамошния извор болните си крака. Когато оздравее, на това място 

да съгради нов манастир за прослава на името Господне. 

Болният мъж изкачил хълма и тръгнал да търси лечебния извор. Не след дълго го открил, 

измил раните си с бистрата вода. Не минало много време и чудото станало. 

Той се отървал от коварната болест. През 1873 г. изградил църква и метох ведно със 

селяните от околните села. 
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Манастира нарекли “Св. Животоприемний източник” заради живата вода, която извира от 

олтара на църквата и заради нейните лечебни свойства. 

Храмовият празник е на първия петък след Великден – наречен Светли петък. Тогава 

иначе тихият край се оживява и Странджа приема хиляди вярващи в обятията си. 

 

 

Една от известните песни от Голямо Буково е за Индже Войвода 

 

Стоян Инджето думаше: 

- Хайде, Индже, да идем 

на Янината седянка 

да видим бяла Янчица 

на кой ще права да стане, 
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на кой ще стол да подаде. 

Станали, та са отишли. 

Като ги видя Янчица, 

отдалеч права им стана, 

отблизо стол им подаде 

и на Инджето думаше: 

- Бате ле, Индже войвода, 

седни, бате ле, на стола, 

седни и да ни кажеш 

кога българско ще стане. 

Индже я тъжно погледна 

и си на Янка думаше: 

- Янке ле, моме хубава, 

мълчи, Янке ле, не думай, 

да не ни турци усетят. 

Я ми кажи, Янке ле, 

дудат ли турски ергени, 

любят ли бели българки, 

питат ли, Яно, за мене - 

де ходи Индже войвода? 

Янка Инджето думаше: 

- Дудат ми, белки не дудат, 

любят ме, белки не любят. 

И снощи, бате ле, идваха 

и ме за тебе питаха: 

"Янке ле, бяла българко, 

знаеш ли, Янке, знаеш ли, 

знаеш ли да ни кажеш 

де ходи Индже войвода 
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с негова вярна дружина?" 

Пък аз им казах, бате ле: 

"Не зная, аго, не зная, 

аз го Инджето не познавам. 

 

Друга популярна песен от селото е за войник Недялко 

Откак се война обяви, 

Недялко войник вземаха. 

Като на фронта отиде, 

остави дете мъничко, 

мъничко, на три години. 

И го Недялка пленили. 

Мало се много минало, 

цели ми девет години. 

Недялковата булчица, 

байла, та го чакала 

до деветях години, 

че се булче му ожени 

за комшийчето Михаля. 

Тя си е Кана завела 

при втори баща Михаля, 

пък той я Михал изпъди 

при сляпа баба, кьорава. 

Изляла Кана на пътят, 

та плаче Кана, нарежда: 

- Боже ле, милни Господи, 

къде, Боже ле, да ида, 

като ме татко не рачи! 

Отдолу идат пътници, 
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пътник при Кана отиде 

и си на Кана думаше: 

- Що стоиш, моме, на пътя, 

та пътниците разплакваш, 

нямаш ли татко и майка? 

Кана на пътник думаше: 

- Пътниче и ти друмниче, 

моят го татко плениха. 

Минаха девет години, 

пък той го нема никакъв, 

та се майка ми ожени 

за другог татко - повторен 

и той ме, чичко, изпъди. 

Пътниче Кана думаше: 

- Моме ле, мари, хубава, 

ми как се, мари, казуваш? 

Кана пътниче думаше: 

- Казвам се, холам, пътниче, 

бре, Кана, бре, Недялкова. 

На пътниче мъчно му стана, 

той си на Кана думаше: 

- Кане ле, мома хубава, 

я съм баща ти Недялко - 

сега се връщам от пленство! 

Ха да ме, Кане, заведеш 

при мойта стара майчица. 

Кат го при баба си заведе, 

баба хи пита пътниче: 

- Пътниче и ти друмниче, 
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от къде идеш, де ходиш? 

Пътниче дума на баба: 

- Нели ме, бабо, познаваш, 

я съм синът ти Недялко, 

сега се връщам от пленство. 

Баба пътниче прегърна 

и дребни сълзи зарони. 

Седяли, поприказвали, 

Недялко дума на Кана: 

- Щеро Кано ле, Кано ле, 

хайде ме, Кано, заведи 

при твойта мила майчица! 

Станали, та са тръгнали, 

като при къщи стигнали, 

Кана отвънка повика: 

- Излези, мале, да видиш, 

татко се от плен завърна! 

Майка й вънка излезе 

и при Недялка отиде. 

Като ги видя, бре, Михал, 

той самин каил не стана, 

та обзе пушка бойлия, 

че се през джама прицели 

и ги двамата застреля, 

двамата вънка паднаха. 

Кана се викна, провикна: 

- Тате ле, миличък тате, 

толкоз си в пленство походил, 

та да се върнеш жив и здрав, 
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та кат се в село завърна, 

тука да те, тате, убият! 

Досега бях половин сирак, 

отсега нататък - цял сирак, 

без майка, още без баща 

 

4.12 с. ДРАЧЕВО – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

Селото пази споменът за своите традиционни обичаи 

ОБИЧАЯ „ФИЛЕК“  

Възстановен и изпълняван от Фолклорната група към НЧ „Изгрев-1930“ с. Драчево 

Обичая  „Филек“  е игра, която се изпълнява през великите пости до Връбница/Цветница“, 

една седмица преди Великден.Налага се , като традиция, пренесена от  тракийските 

бежанци 1903-1912 г.Типична само за с. Драчево  в община Средец. Името се носи от  

ранно цъфтящия храст филидже/люляк/.  

По време на поста били забранени музиката и хората. Младите обаче нарушавали тези 

забрани с обичая „филек“, които представлява пролетна игра. Те излизали тайно извън 

населеното място, на зелени поляни.Изпълнявали  са я  момичета и момчета, играели хора 

и пеели песни, характерни за обичая-„Кукувичката кукува“, „Жерави вие бораве“, 

„Провикна се здравец от горица“, „Кальо портальо“ и др.. На хорото са  хванати не за 

ръце, а за зелени пръчици – филизи- върбови клонки. 

Момичетата се хващат по две със  върбова клонка, а  в другата си ръка държат китка 

„здравец“,застават едни зад други/ образуват тунел/.Последната двойка се провира  под 

тунела . След това предпоследната и така всички двойки, като се подреждат отново една 

зад друга. През това време всички  момичета  пеят песните  за обичая. 

Когато се  пее песента „Кальо портальо“, две момичета  хванати с върбова клонка  

пропускат  момичетата  да преминат  под  тунела, спират някое от момичетата, за което се 

знае, че има либе, задават и въпроси , правят си шеги и искат истината. 

Всички участници в играта са  облечени  в пролетно облекло.Момичетата с ферболска 

рокля, раклена престилка, памучна фанела и ръчно плетено касаче/елече/.На главата с 
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бяла пулена или бримчена дермя/кърпа, забрадка/.Обути с къси шушони/плетени чорапи/ 

и дървени налъми. 

Момчетата са облечени с памучни ризи, потури от ръчно такано платно, препасани с 

кожени колани.На главата с каскет, обути с половинки или цървули. 

Изпълнението на  пролетната игра ставало само в неделя след обяд.Тогава са се 

запознавали и започвали любовни връзки за бъдещи семейства. 

 

Песни пяти при изпълнение на обичая 

 

„Кукувичката кукува“ 

Кукувичката кукува 

среди ягнило на крушка 

малки агънца  приспива 

млади овчари събужда 

 

Ставайте млади овчари 

овчари та  гюдоджии 

та си  ведрата измийте 

ведрата и бакърчетата 

издойте млякото гергьовско, 

гергьовско и  велигденско. 

 

„Провикна се  здравец от горица“ 

Провикна се  здравец от горица 

Ойне Дойне гиздава девойко 

Много здраве на малките моми 

Ойне Дойне гиздава девойко. 

 

Нека дойдат зелен да ме берат 
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Ойне Дойне гиздава девойко 

Да не чакат за зелен босилек 

Ойне Дойне гиздава девойко 

 

Че зелен босилек еднаж в годината 

Ойне Дойне гиздава девойко 

А пък аз съм зиме и лете 

Ойне Дойне гиздава девойко 

 

Зиме лежа под бели снегове 

Ойне Дойне гиздава девойко 

А пък лете под дебели сенки 

Ойне Дойне гиздава девойко 

 

„Жерави вие бораве“ 

Жерави вият бораве 

Като високо хвъркате 

През Варна минали ли сте 

Варна  е града голяма 

С кале е заградена 

Там имам стара майчица 

Много и здраве носете 

 Много и здраве носете 

От щерката и Калина 

 

Информация от Ана Илиева –секретар на НЧ „Изгрев-1930“ с. Драчево 
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КУКЕРОВДЕН    

 Един  от най- жизнерадостните и многоочаквани народни празници и обичаи  съхранени 

до наши дни са кукерските игри. 

 Кукеровден в  село Драчево се провежда  в последната събота на месец февруари след  

местни заговезни. В ритуала участват предимно млади мъже. Костюмите  им са от кози 

кожи, на кръста носят  много хлопки и   различни маски на главите. Освен облечени с 

кожи има  участници пресъздаващи други персонажи като: цар, поп, булка , младоженец, 

полицай, доктор, циганка, ваксаджия. Кукерите обхождат селото вкупом като първо 

посещават кмета на селото, който ги дарява с пари, вино и сланина. След обхождането на 

цялото село  кукерите се събират на площада, където символично орат с дървено рало, 

засяват с пшеница, наричат за здраве и берекет.   В последните   30- 40 години в селото   

не се извършва бесене (тричене) на куче.  

 В края на деня  се избира цар на кукерите за следващата година. Семейството на 

настоящия цар приготвя пита, в която се поставя пара. Царя разчупва питата и раздава по 

парче на всички кукери. На този, на който се падне парчето с парата , той ще бъде цар  

през следващата година. 

 

ЛАЗАРОВДЕН  

Събота преди Цветница се провежда един от най- хубавите пролетни празници 

Лазаровден. В него участват млади момичета до 14 годишна възраст. Обикновено групата 

се състои от нечетен брой момичета с празнични носии характерни за селото. На главите 

си имат венчета от цветя. Водачка на групата става най- голямото момиче, което знае 

всички лазарски песни. Нейната майка прави обреден хляб украсен с житни класове и 

цветя. Този хляб се начупва след обиколката на групите и се консумира от всички в двора 

на водачката.  

Лазарките се разделят на две групи. Едната група обикаля рупската, а другата  загорската 

махала. По домовете лазарките са посрещани от стопанката на къщата.Тя ги дарява с яйца, 

красиви кърпи или с пари. 
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Лазарките пеят, играят и пожелават здраве и берекет. Лазарските танци са ръченица и 

хоро. 

Част от даровете се дават на бедно момиче или сираче, а другите се разпределят по равно. 

 

НАРОДНИ БОРБИ   

           Не е имало празненство в с.Драчево (сватба, панаир, събор), на което да не са 

организирани борби пред погледа на местното население. Силата на българина, неговите 

победи над известни турски пехливани в тежките години на робията са повдигали 

националния дух и вяра сред хората. 

           В село Драчево народните борби са се провеждали на втория ден на селския панаир 

(сбор) на поляна край селото. Борбите започват преди обяд и свършват в късния следобед. 

За участие се записват здрави и силни момчета и мъже. Категориите се определят по 

възраст и тегло. Схватките са били с продължителност до победа с туш.Състезателите са 

били голи до кръста , с кюспети или шорти.Съдии на борбите са били борци-ветерани, 

които са преустановили състезателната си дейност. Наградите на победителите са били 

теле, коч, агне.По време на борбите задължително е имало музикален съпровод от гайда, 

тъпан и кавал, които изпълняват специална за тази цел мелодия 

 

Песни от село Драчево 

Турчин робини караше 

Турчин робини караше,  

робини, бели българки,  

най-напред върви Тодорка, Тодорка, бяла тракийка,  

с мъжка рожба на ръце.  

Турчин подире вървеше и на Тодорка думаше: 

 „Мари, фърли си детето".  

Вървяли, що са вървяли, стигнали гора зелена, 
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 Тодорка дърво избрала, разпаса колан копринен, 

 разпаса колан копринен, на дърво люлка вързала,  

в люлка дете турила, люшнала и заплакала. „ 

Нани ми, нани, Дамянчо, когато вятър повее,  

той ше те сино, залюлей, когато дъждец зароси  

той ше те сино, окъпе, кога кошута замине  

тя ше те сино, накърми  

да раснеш, да ми пораснеш. 

Димо седи на дугенье 

Димо седи на дугенье*, 

на дугенье на кепенье, 

та си шие синя цоха* 

синя цоха моралия* 

Махни се Тропчо, ходи си Тропчо, 

Дена я няма, Дена си легна /2 

Оттам мина лудо-младо, 

лудо-младо неженено 

То на Димо проговаря: 

А бре Димо, дели* Димо… 

Махни се Тропчо, ходи си Тропчо, 

Дена я няма, Дена си легна /2 

А бре Димо, дели Димо, 

де я имаш тая хубост, 

тая хубост, тая гиздост? 

Отговаря дели Димо… 

Махни се Тропчо, ходи си Тропчо, 

Дена я няма, Дена си легна /2 
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А бре лудо, а бре младо, 

мене гледаш, та се чудиш, 

ми да видиш моя сестра, 

моя сестра Ангелина 

Махни се Тропчо, ходи си Тропчо, 

Дена я няма, Дена си легна /2 

Ангелина Катерина 

денем грейе като слънце, 

а пък вечер като звезда, 

като звезда Вечерница 

Махни се Тропчо, ходи си Тропчо, 

Дена я няма, Дена си легна /2 

 

Бяла Стана 

Прочула се мари, 

бяла Стана, 

бяла Стана, Стано мари, 

без белило, 

и червена, Стано мари, 

без червило 

Денем грееш, Стано мари, 

като слънце, 

а пък вечер грееш 

като звезда, 

като звезда, Стано мари, 

вечерница 

В седемдесет, Стано мари, 

села ходих, 

седемдесет, Стано мари, 
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моми любих, 

като тебе, Стано мари, 

нийде няма! 

 

4.13.   с. ОРЛИНЦИ –ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

Селото е възникнало на това място като турско селище, поради наличието на реката и 

множеството извори, превърнати по-късно в чешми. 

Откъде идва името Орханкьой, Орханово и днешното Орлинци? 

Името на селото е обвито в мистика и отдалечено с времето. 

Първа легенда: Тази легенда гласи, че името е свързано с идването на българите на 

Балканския полуостров, че селото носело името на сина на Омуртаг — Орхан. Но това е 

малко вероятно. 

Втора легенда: Според нея името на селото е свързано с името на турския султан Орхан, 

което е още по-малко вероятно, 

Трета легенда: Тя е свързана с унищожителни епидемии, сполетели селото. 

Според легендата селото често е било връхлитано от унищожителни епидемии. Умирало 

мало и голямо, стари и млади. Нямало кой на кого помощ да даде, нямало кой мъртвите да 

погребе, на животните храна да даде, с вода да ги напои, млякото да издои... Бог наказвал 

всички — хора и животни. 

Хората се молели, изпращайки първите си молитви към Бога: “Боже, Боже, спаси душите 

ни от страшната ужас, спаси останали- те живи: деца и старци, млади и стари. Помогни на 

селото ни да си почине, да си отдъхне, да заживее спокойно”. 

Бог чул молбите на останалите живи хора, затихнала болестта, хората се отдали на своя 

труд: орели, сеели, жънели, раждали, гледали си децата и животните. 

Това станало благодарение на съвета на старейшините, които достигнали до идеята, че 

селото може да се успокои, ако се заоре с три бразди от двама братя близнаци, ралото 

направено от ясеново дърво също близнаци, теглено от два вола близнаци. Трите бразди 

да бъдат заорани преди първи петли да пропеят. 
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Както решили старейшините, така и станало. 

За една нощ било направено ралото, впрегнали воловете и два- мата братя заорали селото 

с три бразди преди първи петли да пропеят. 

Според легендата по знак на старейшините в нощта всички се събрали на селото и бог чул 

молитвите им. 

 

Песен за Орлинци (Орханово) 

Мило мий, мамо, драго мий в Орханово ази да ида, 

в Орханово ази да ида 

родното си село да видя. Много съм села обходил, 

села, мамо, градове, 

в родина, мамо, в чужбина, Орханово, мамо, мий най-светло. 

45 извора браздят му земя богата, зърното звъни в ръката, 

то няма равно в страната. 

Мило мий, мамо, край село, по чалнъка да стигна Вардата, тез плодородни полета 

възхитен, мамо, да гледам,. 

На юг гранични хълмове, на запад Бакаджиците, 

на север Стара планина, на изток Черното море. 

Автор и изпълнител: Стоян Димитров Коларов 

записал на 19август 2005г., Жеко Златев 

 

Всеки народ си има традиции, нрави и обичаи, които идват от миналото, преминават през 

настоящето и чертаят бъдещето. Те са дълбоко вкоренени и утвърдени в душите и сърцата 

на всеки българин. Въпреки някои общи черти на традициите, нравите и обичаите, то 

същите понякога имат съществени нюанси-различия от околните селища. Традициите, 

нравите и обичаите са нещо трайно в живота на човека и дълбоко утвърдени 

у него. 

Човек се отличава със своето трудолюбие, вдъхновеност при изпълнение на делата си, 

спокойствие и благоразумие при начина- нието си, справедливост и великодушие, любов 
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и себеотрицание, героизъм и безстрашие. При него няма ненавист и омраза, злоба и 

коварство, което го е запазило чист и великодушен, устремен към мир и спокойствие, към 

човешко благоденствие и щастие. Традициите, нравите и обичаите са плодът на нашата 

душевност, без ко- ято е немислимо съществуването на един народ. Това са дълбоките 

корени, върху които се крепи народът. 

Голямо значение за традициите, нравите и обичаите има раждането на дете, появата на 

нов човек, радостта в къщи, продължителят на рода. Роди ли се дете в една къща, то е 

обкръжено с най- голяма радост и внимание от всички, от целия род. 

На родилката се забранява да излиза от вкъщи 40 дни, прането не трябва да замръква, 

родилката не трябва да върши физическа работа, да ходи на гости и други такива неща. 

През това време съпругът също не се допуска до родилката. Детето се оставя да спи на 

спокойствие, вратата нощем се затваря. 

На детето и майката се зашиват червен конец, сребърна или златна пара против уроки. До 

40 дни майката не показва детето на чужди хора, предпазвайки го от урочасване. 

 

СВАТБА 

С песни  и танци се поканва кръстника. През това време булката се пребулвала, 

шаферките пеели тъжни прощални песни. След това всички тръгвали към църквата. 

Всички били поканвани да влязат вътре. Започвал църковният ритуал с песнопения и 

други церемонии. На излизане булката се обръща и хвърля букета и която мома го хване, 

ще се омъжи. За децата се хвърлят бонбони и пари. 

След църковния ритуал сватбарите се отправят към дома на младоженеца. Трапезата е 

богата, пиенето също, музика, танци, хора. 

На сватбата най-важен е кръстникът. Най-отбраният, най-хубавият дар е определен за 

него. Пред него слагат най-къдравата баница, най-тлъстата кокошка, а на сватбарите 

булката мята пеш- кир на раменете им, да изглеждат като навалени от сняг. 

Булката дарява най-напред кръстника, след него свекъра и свекървата, братята и сестрите 

му, своите родители и след това всички останали, От своя страна сватбарите също даряват 

булката с дарове или пари с пожелание за дълъг живот и голяма челяд. Късно вечерта 
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младите се оттеглят в отделна стая за спане. Сутринта в понеделник родителите на 

младоженката черпят със сладка ракия и баница, затова че булката не посрамила баща и 

майка. На младоженците пожелавали щастие и мирен живот и пълна къща с деца. 

Започвал техният семеен живот. 

Традициите, нравите и обичаите, тези неписани закони, дошли от дълбока древност до 

наши дни, но дълбоко запечатани в съзнанието на народа и народната душа, ръководят 

целия негов живот, от раждането до смъртта му. Тежкият живот, през който е минал 

нашият народ, заздравяват родовете, семейните, родителските отношения, готови да си 

помагат в тежки икономически времена. 

Това става при седенките, попрелките, меджиите. Събрани на едно, сдружени и сплотени, 

хората от рода си помагали, свършвали повече работа за кратко време. Работели и се 

окайвали за тежкия си живот и търсели изход от него. 

Една от традиционните песни е: 

Снощи се, либе, замръкнах на висок баир Бакаджик 

и пак побързах да дойда 

на твоята герджик седянка, до тебе, либе, да седна, до твоето  

 Кога си, либе, пристигнах, 

до тебе двамина заварих. Един ти кълбо моташе, друг ти вретено държеше, 

а ти им песен пееше. 

Постоях, либе ,та те погледах, 

а сърце ми се разплака и се назад повърнах, 

за да те, либе, забравя. 

Пристигнали, всеки търси своята изгора, сяда до нея и започват интимен разговор. След 

полунощ седянката се разтурва и всеки си отива у дома. 

Попрелка. Извършва се у дома. Една от момите канела своите дружки у дома. Предат, 

шият, плетат, хапват си пуканки или печен нахут. Мъжете се отделят в друга стая, играят 

карти, пият вино и ракия. 
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Меджия. Друга форма на взаимопомощ. Провежда се полза на стопанина. Това става след 

обиране на царевицата и слънчогледа. Поканват се всички от рода, близки и познати, 

моми и момци. Насядали около големия куп царевица и слънчоглед, всички пеят, 

чукат, докато купът свърши. 

Тогава всички си отиват доволни от добре свършената работа. Една вечер при едни, друга 

вечер при други, докато реколтата се прибере на сигурно място. Такава взаимна помощ се 

извършва и при вършитбата. 

 

4.14  с. БЕЛЕВРЕН –ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

Песни от село Белеврен  

 

БЕЛЕВРЕН 

Белеврен! Белеврен! 

Родно наше село! 

Цял век откакто си родено, 

петдесет години в живот кипиш! Другите петдесет самотно страдаш! 

Не те забравяме, твоите чеда, 

идваме при теб, почит да ти дадем, спомен да разнищим с туптящи сърца, да видим 

дворове пусти, без къщя! Училището е самотно, не звъни звънчето, не бягат деца игриви, 

весели, 

през мостчето на долчето! 

Село наше лично, много обично, 

яко, животворно, самотно, безплодно! За теб децата ни бленуват! 

За детство в сънища сънуват! 

Белеврене, родно мило село! 

Ти съдба наша, в радост и теглило! Ний сме твоите деца! 

Погледни, познай ни! 

Здравей изстрадало, мило, родно село! 

Мильо КАПКОВ 
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ГЬНКА, ТЪЬНКА,ЯНЧИЦЕ 

Гънка, тъика, Янчице, тьнка и е снагата, черни й са очите, 

вити й са веждите, 

Де се е чуло и видело мома вино да точи, мома вино да точи, като мома Янчица. Дойде 

овчар да купи, той не гледа оката, ми най гледа момата. А мома му говори: 

Не ща тебе, овчарко, че ти ходиш по къра, кой ще ти бере кахъра. Дойде чифчия да купи, 

той не гледа оката, 

ми най гледа момата. 

А мома му говори: Искам тебе, чифчийо; 

кални ти са навои, пълни ти са хамбари. 

 

МАРУЛО, МАРУЛЧЕ 

Маруло, Марулче, църнооко булче, Мари още ли одиш, 

мари мене ли чакаш, 

Георге ле, любе ле, 

чакам те, вярвам ти 

и не те забравям, 

но веке ме е додело, додело и дотегнало ората да думат, думат и оратуват, тя Марулка 

ходи, тя Марулка чака Георги от Гърново, Георги праматаря, 

че Георги си има 

два нови дюклна, пълни с прематил. 

 

СТОЙЧО СЕДИ НА ДЮКЯНЕ 

Стойчо седи, любе, на дюкяне, на дюкяне, любе, на кепене, 

очите му, любе, на момите. Кол мома, любе, най-хубава, 

най-хубава, любе, най-гиздава. Стойчо Стойке, любе, проговаря: Стойчице ле, любе, 

дружчице ле, 9 ме люби. любе, я ми кажи 
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ТОДОРКА ДУМА БАТЕ СИ 

Годорка дума бате си, 

Бате ле, бате Димитре, 

поди ме, бате, углави, 

та Никола занаятчийчето, 

че има два занаята. 

Първият занаят терзия, вторият занаят зидарлък. Стана Димитьр, та трьена, срещна 

Никола на пъьтя. Димитьр дума Никола: 

Хай да те, Колю, углавим 

за наша бяла Тодорка, 

кя е мома хубава 

и на работа работна. Хубава, бате Димитре, 

ма да бе дошъл по-напреш, по първата неделя,. 

 

ЩО Е ТОЛКОВА ЗЛА ЗИМАТА 

Що е толкова зла зимата, 

ла зимата и поморлива, 

та измори добитька, 

добитька и овцете. 

Останаха овчерите, 

овчерите с кавалите, говедарите с криваците. Събрали ми се долу ми долу, долу ми долу 

сред селото, сред селото на мегдана. Засвирили жално, милно, жално, милно за овцете, 

дваж по-милно за момите. 

ДИМКА ЗА ВОДА ОДЕШЕ 

 

ВЛЯЗЛА Е ГИНКА  

Влязнала е Гинка, мале, 

влязнала е Гинка в долна градинка 

да набере Гинка 
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лятна мерудийка, зимна чорбичка. 

Не намери Гинка лятна мерудийка, 

зимна чорбичка. 

Най намери Гинка двама луди-млади; на стол седеха, 

вино пиеха. 

Вино пиеха, вино червено. С нож се бодеха, 

заради кого, заради Гинка. 

Оти е Гинка много хубава. 

Гинкините очи— черни череши, Гинкината снага — кротка гемийка, да я подкараш, сама 

ше тръгне. 

 

СЛЪНЦЕТО ТРЕПЕРЕ 

Слънцето трепере, Ганчо,  

Ганчице ле. Грепере да зайде. Сички им любетата ходиха и дойдоха,  

само мойто любе отиде, не дойде. 

 

ЮНАК 

Дали кон няма, едли друм не знае, 

ил не са му драги нашенските моми със бели дюлбени 

с цървени чумбери. 

 Ели го фанал, фаная, вързая върлите хайдути.  

Ако го фанал, 

нека хал да му е.  

Че му беше драго 

в гората да ходи 

с врана бърза коня, 

в пояса да носи 

все чифте пищови 

и пушка кремъклийка,  
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турците да гони, турци яничари. 

 

ПЕТКО НА РАДА ПРЬСТЕН ДАДЕ  

Петко на Рада пръстен даде, мари, 

да го чака три години, 

три години и половина, мари, 

дорде службата изслужги. 

Петко отиде и се върна, мари, свари Рада под венчило. 

Петко на Рада проговарля, мари, Мари, Радо, бяла Радо, 

дай ми, Радо, илидята, мари, дет ти дадох в градината. 

Дай ми, Радо, алтънчето, мари, дет ти го дадох в одаята. 

 

НАНЮ ОТГОРЕ СВЪРВЕШЕ 

Наню отгоре свървеше, отгоре от Къшладере, гашоглав и по ръкаве, 

Китки в ръки държляше. Ще мине, отде ще мине  

отде Станкине дворове 

да види Станка що прави.  

Тъче ли тъьнки дарове 

за свекър и за свекърва, за зълва и за девери 

и за по-стари етърви. 

Не видя Станка хубава, 

най видя Станкината майка.  

Кя си на Наню думаше: 

Де ти е, Наню, акълът, 

че Станка тебе ше земе. Станка ко земе,  

ше земе хубавия Пейо от Пирок. 

 

ПОДИТЕ СТРИКО И КАЛЕКО 

Подите стрико и калеко 
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у дядо Петко Ругачът. Думайте, продумайте го, 

льжете, прельжете го да сгодим Дона за Наню; 

че тя е мома хубава 

и на работа работна.  

Ходили стрико и калеко, думали и предумвали,  

лъгали, прелъгвали. 

 

 

ПРАМАТАР ДОЙДЕ В СЕЛО 

Щеру Ерину, Ерину, 

чу ле, щеру ле, разбра ле, праматар дойде в селото,  

продава бяло белило,  

продава бяло белило, белило още цървило. 

Та поди, щеру, та купи дъ се белосаш, цървосаш,  

веждите да си ваклосаш, че на хорото да подеш, 

 там да си Вълке бастисаш.  

Ерина дума майка си: Мале ле, стара мале ле, 

я ше е Вълке бастисам 

на хубост и на работа 

и на хубава премлна, 

яла на алтьъне не мога.  

Яла на алтьъьне не мога, кя носи много алтьне,  

мъ не са току нейните, ами са на попадията. 
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4.15.   гр. СРЕДЕЦ – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

             

      КОЛЕДУВАНЕ В  СРЕДЕЦ 

 

 

       Коледа е един от най- тържествените празнични комплекси. Вечерта срещу Коледа се 

нарича Бъдни вечер. Приготвя се обредна трапеза, която се къди. Приготвят се само 

постни гозби. Обредния хляб се нарича бъдна погача. В Средец трапезата се нарежда  

върху решето за сеене на жито (дармон) , обърнато към земята. Хлябът се начупва от най- 

възрастния мъж в семейството. 

На Бъдни вечер огънят  в огнището не бива да загасва.Той се подържа от дебело крушево 

или дъбово дърво- Бъдник, коледно дърво. Необходимостта от огън се обяснява с 

легендата за раждането на „млада Бога” през тази нощ. Бъдникът не бива да изгаря целият. 

След време той се гаси и слага зад вратата. С парче от него се изработва някоя част на 

ралото или колата. 

Върховен момент в обредността е коледуването. Докато коледарите не дойдат в къщи, 

никой не бива да си  ляга. Коледарите  се наричат коледаре, куледаре и коладници и са от 

групите на ергените и женените мъже. У рупците се пази спомен, че някога тази роля са 

изпълнявали само женените мъже на средна възраст. При загорците и тронките се среща 
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противоположното мнение: коледарите са само ергените и в краен случай годениците. В 

началото на   20 век коледуват само момците и наскоро женените мъже. При тронките и 

загорците  те се обединяват в няколко групи- куди, в зависимост от големината на 

селището. Групите са около петнадесет момци и в тях има  певци (4- ма или 6- ма ергени), 

които по двойки или тройки  изпълняват по един стих от песента.  Дружините на 

коледарите  при тронките и загорците имат водач-„ кударбашия, кударбаши.” Той върви 

начело на групата и носи бъклицата с виното и фенера. Водачът събира парите и изрича 

благословията.Той се нарича още” нарицател”.Това се обяснява с основната функция на 

водача: да нарича, да благославя. Обредно лице също е „ станеникът”. Той не участва в 

обхождането на селото, но изпълнява съществена роля в обичая. Станеникът е женен мъж 

от „честито” семейство т. е.  с първо венчило, който пее хубаво и да знае коледните песни. 

Характерно за Средец е да има „широка душа” и голяма къща. Станеникът се избира само 

ако той е съгласен да изпълнява тази функция. Коледарите са облечени празнично, като 

рупците са наметнати с везани кърпи. Загорците пък кичат калпаците си с чемшир, 

бръшлян и наниз от пуканки. Тронките  пришиват на яките си коледарски китки от синци 

и разноцветни конци, приготвени от момите.  

Вечерта  срещу Коледа всички коледари се събират на хорището или в дома на станеника. 

Те изпълняват песента „Ой те тебе стар станеник”, а той ги дарява с голям кравай. След 

това започва обиколката на коледарите. По пътя и пред всяка къща се изпълняват точно 

установени песни с познатия сюжет за добрата вест, която коледарите носят.  

Стани,стани нине,нине господине, 

че ви идат гости, добри гости коледари, 

Стани, стани, нине, нине,господине, 

че ви носят добри вести. 

Стани,стани нине,нине господине, 

добри вести от овчари и свинари. 

Стани,стани нине,нине господине, 

овце ви се разагнели. 

Стани,стани нине,нине господине, 
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все агънца ваклошари. 

Стани, стани, нине, нине,господине, 

свине ли ви се разпрасили. 

Стани, стани, нине, нине,господине, 

все прасенца качорички. 

Стани, стани, нине, нине,господине, 

 

Домакинът кани  коледарите да седнат, за да сядат и сватовете, когато дойдат да искат 

момата. Докато момците пеят своите песни цялото семейство стои на крака. Щом песните 

свършат, стопаните подканят  момата или жена си да донесе кравая. Той трябва да бъде  

омесен от девойка или млада булка и украсен със стафиди и бонбони. Нарича се писан 

кулак, меден кулак, шарен кравай. Стопанинът забучва в кравая пара, слага върху него 

сланина и луканки, също и пари и ги подава на момъка, който  ще” 

нарица”(благославя).Момъкът сваля калпака си  поема кравая  с дясната ръка, целува ръка 

на стопанина, издига високо кравая и с лице към иконата започва да изрича” нарицалото” 

(молитвата). На края стопанинът черпи коледарите с вино, а момата ги закичва с китки. 

     Преди обяд на Коледа коледарите отиват отново в къщата на станеника, където е 

оставена събраната храна. Част от получените пари се дават на черквата, на читалището и 

на училището. Краваите се раздават на бедните хора, а с останалите момците се гощават. 

 

ЙОРДАНОВДЕН В СРЕДЕЦ 

В град Средец традицията по спасяването на Светия кръст е възобновена от 1996 година. 

Традиционно кръстът се хвърля в реката или в язовира в град Средец, в зависимост от 

обстоятелствата къде ще е най-безопасно за желаещите да влязат в студените води, за да 

хванат кръста. Основното на празника е, че християните празнуват кръщението на Исус 

Христос и Богоявление. Празникът се нарича Богоявление, защото Бог се явява пред Исус 

по време на неговото кръщение. Исус е нямал грехове и след своето кръщение веднага е 

излязъл от водата и е започнал за се моли. Изведнъж небесата се отворили и Светия Дух 

се явил под формата на гълъб, а оттам се чул глас: „Това е Моят възлюбен Син, върху 
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когото е Моето благоволение, Него слушайте!“ – това бил гласът на Бог Отец. С това Бог 

засвидетелства, че Исус Христос е Негов син. Оттук празникът Кръщение Господне се 

нарича още Богоявление или Йордановден по името на река Йордан, в която е кръстен 

Спасителят. 

Освещаването на водата в църквата е важен момент на празника Йордановден. Водата 

бива освещавана във всички църкви на Йорданов и Ивановден и има голяма сила, а самата 

тя е символ на живота, която пречиства и пропъжда всяко зло, изцелява болести и 

предпазва християните. Всяко християнско семейство трябва да посети Божия храм и да 

си вземе светена вода за дома, която да се пази през цялата година и когато някои от 

семейството заболее, трябва да отпие от нея и да разчитат на Бога, за да бъдат здрави и 

щастливи. Йордановската богоявленска вода може да се използва за Светото Причастие 

там, където няма свещеник, а онези християни, които постят – следва сутрин да вземат по 

3 глътки светена богоявленска, за да се пречистят. На Йордановден свещеникът обикаля 

домовете за здраве. В Средец това започва от 6 януари от прага на първия жилищен блок, 

всеки ден от 17:00 до 20:00 часа, а в събота и неделя от 15:00 до 20:00 часа и така за 

няколко дни ще бъдат поръсени със светена богоявленска вода всички домове на 

вярващите християни. Голяма сила човек получава само тогава, когато онези, които биват 

поръсени, както и самият свещеник, имат силна, голяма и дълбока вяра, защото, ако 

вярваме, че светената вода ще ни помогне, то тя наистина ще го направи, защото според 

Светата Църква вярващият получава всичко онова, от което се нуждае.  

 

ЛАЗАРОВДЕН В СРЕДЕЦ 

Събота преди Цветница се провежда един от най- хубавите пролетни празници 

Лазаровден. 

Той носи надеждата за добруване и плодородие. Израз на радостта са песните, огласящи 

домовете на хората.  Това е празник на младостта. Според библейската легенда той е 

посветен на Лазар възкръснал в събота преди Цветница. За нас християните  Лазар е бил 

красив момък, на когото предстои женитба. 
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В обичая участват млади неомъжени момичета. Групата на лазарките се състои от 

неограничен брой до 18- 19 години, която обхожда цялото село без да се разделя. Водачка 

на групата става най- голямото момиче. 

Предишния ден лазарките приготвят своите пити ”лазарници” и ги разнасят по домовете  

на роднини и приятели с пожелание за здраве и всичко добро  през  започващия  трудов 

сезон. На самия празник девойките лазарки се събират на мегдана, облечени в своята 

празнична премяна. 

Различните багри по нея разкриват богатото въображение и умение на всяка да направи 

по- красива своята лазарска премяна. 

Хванати за ръце, с песни започват обхождането на всички домове. Те играят с бели кърпи  

и  пеят: 

                                                Лазар си иде от Стамбола града  

                                                 Той носи тежка награда, 

                                                За мили близки и за другари, 

                                                 Носи Лазар три коли дари, 

                                               Първа кола сребро и злато, 

                                               Втора кола дари богати, 

                                               Трета кола булка засмяна 

 Пеят за дете момче:         Лаленце се люлее, Лазаре 

                                                  На зелена ливада, 

                                                   То не било лаленце, 

                                                  Най ми било момченце. 

                                                  У ръка му златна чаша, 

                                                   У чашата студена вода, 

                                                   У водата росна китка, 

                                                   На калпака му венец, 

                                                  Зелен венец от здравец, 

                                                  Да е дете здраво като здравец. 

Пеят за момите:  Песен първа    
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                                             Ой  Лазаре, Лазаре, 

                                               Що побърза, че дойде, 

                                               Сукманът ми на руното, 

                                                Ризата ми на крусното, 

                                               Чехлите ми на чизмаря, 

                                                Обиците ми на златаря. 

                                   

                                          Песен втора 

                                          Брала мома, Лазаре, зеленика, 

                                         Че увила зелен венец, 

                                         На венеца, Лазаре, девет китки, 

                                         Девет китки босилкови, 

                                         Десета, Лазаре, чемширова, 

                                        Че ги сложи на глава си , 

                                        На глава си, на чело си, 

                                        Седи юнак и я гледа, 

                                       Па се  спусна Лазаре и я грабна. 

 

Песен за всички от семейството: 

                                          Провикна се здравец от горица, 

                                           Много здраве на  мойта  майка 

                                          Тя да стане рано в неделя, 

                                           Че да дойде в гора зелена, 

                                          Да набере ситен зелен здравец, 

                                           Да направи китки за лазарки, 

                                            Дето ходят из село да пеят. 

Песен за млади хора: 

                                        Ой , Лазаре, Лазаре, 

                                        Тука са ми казали, 
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                                       Че има мома и момък, 

                                       Я момата женете, 

                                         Я момъка женете. 

Лазарките танцуват  ръченица и хоро. Щом играта свърши девойката - водачка хвърля 

кърпата, с която играе върху рамото на стопанката  и иска „бакшишо”. Домакинята 

( стопанката на къщата и двора) дава яйца, брашно и сланина, които те събират в 

кошници. В края на деня се събраните дарове се разпределят между всички участници в 

празника. 

След  лазарските поздравления  девойките се отправят към реката. Сред тях са и 

сгодените, които се прощават с моминството. Пускат се венчетата в реката, чието венче 

изплува първо и поеме по течението момичето  ще се омъжи първа.  

 Венците са дар за славянската богиня Лада- закрилница на семейството и любовта. 

Този празник е дошъл от древността, преминал през годините и  се запазил  до наши дни. 

 

НАРОДНИ БОРБИ   

 Народните борби са един от символите на град Средец. Борбата е с дълбоки корени в 

българските земи. Няма празник и ритуал без народни борби. 

 В Средец народните борби се провеждат  на сватба, панаир или събор.  Борбата  в Средец 

е неделима от странджанската борба. Успехите на борбата в Средец са огромни. Много 

световни и европейски шампиони са тръгнали от средецкия тепих като Иван Пеев, Пейчо 

Бинков, Иван Станков, , Иван Шавов, Петко Димитров, Ангел Гарджев и др. 

 Борбата в Средец е спорт с хилядолетни традиции, който се радва на големия интерес на 

местното население.  

Народните борби  се провеждали на равно място( поляна) в близост до населеното място 

или на  площада. Борбите започват през късния преди обед или ранния следобед и 

завършват в зависимост от броя на участниците.  В борбите могат да участват всички  

желаещи без ограничения. В миналото присъствието на турски борци борещи се в стил 

„мазна борба” е преобладавало ( мажат телата си с шарлан).  По това време борците са 

избирали с кого да се борят без да се съобразяват с категории и килограми.  
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Продължителността на схватките е неограничена. Туширането на противника означава 

победа и слага край на срещата.  Едновременно се борят няколко двойки, като техния брой 

зависи от големината на поляната. За съдии на борбите могат да бъдат известни борци 

(пехливани, пеливани) или  големци ( кметът на селото).  Спортното облекло на борците е 

гащи, наричани кюспети с дължина до прасеца, изработени от кожа или платнена материя.  

Задължителен за странджанските народни борби е музикален съпровод от гайда и тъпан ( 

даул). Наградния  фонд за  първенците са животни ( телета, овни, агнета) и ризи, басми. 

 Традицията е съхранена и днес. Народните борби се организират на празника  на града. 

Те са чакани и желани от местното население. Награждаването с животни е съхранено, 

макар че навлизат и паричните награди. Промените са незначителни и те не засягат като 

цяло организацията на народните борби.  

 

 

4.15.  с. ДОЛНО ЯБЪЛКОВО –ТРАДИЦИИ  И ОБИЧАИ 

Селото е известно със своите долчеви. В приказките се разказва, че в долмените живеели 

змейове, които крадели най-личните моми и ергени от селото. Предания от Възраждането 

свързват Крали Марко с мистериозното място. Когато минавал през Странджа на път за 

Истанбул, юнакът взел камъче и го метнал зад гърба си. То паднало на 3 метра и останало 

там завинаги. Хората го нарекли Марков камък. Странджа пази и стъпките на Крали 

Марко. А за една от скалните ниши, от която днес събират лековита вода, се знае, че била 

използвана от исполина за солница.  

Друго предание гласи, че Света Богородица е изпуснала камъка. Божията майка искала да 

помогне на император Константин в изграждането на крепостната стена на 

Константинопол и понесла камъни в една престилка. Един от тях изтървала край Долно 

Ябълково. Сега на мястото ходят жени, които искат рожба, а богородичният скален 

отломък лекува безплодие.  
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Успение Богородично – Долно Ябълково, Марков камък 

 

В миналото всяка година на 15 август, на църковния празник Успение Богородично селата 

Долно Ябълково, Белеврен, Факия, Сливарово, Кирово и Голямо Буково се събирали край 

Големия Марков камък. В непосредствена близост до "големия камък" се намира много 

по-малък камък с издялан в скалата улей и две стъпаловидно разположени издълбани 

легенчета, където според свидетелствата на жителите от околните села се е осъществявало 

заколването на агнета за курбан чак до средата на 50-те години на ХХ век. До този период 

е съществувала и традицията курбани да се правят навръх пролетното равноденствие (20 - 

21 март). Според традицията жените от селата тръгвали от рано, за да подготвят курбан и 

през целия ден нареждали молитви за дъжд. 

Марков камък или Големият камък, намиращ се в землището на Долно Ябълково, е древно 

култово съоръжение. Обектът е описван често и като „Тракийско светилище Големият 

камък“. Според преданието край могилата Крали Марко имал чифлик заедно с двамата си 

братя. Когато баща им починал, оставил на по-големите си синове къща, животни, ниви, а 

на Крали Марко завещал една тепавица край реката. Ядосаният исполин грабнал един 
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огромен камък и го метнал в гората. После хукнал през планината и без да иска настъпил 

камъка. Стъпката му се отпечатала и местните твърдят, че тя личи и до днес. Точно в този 

отпечатък се събира лековитата "мълчана вода". Водата лекува всякакви болести, а 

безплодните жени стривали във водата частици от камъка и я пиели. Много преди 

легендата за Крали Марко мястото край село Долно Ябълково било светилище на траките. 

Край Големия камък те изпълнявали свещени ритуали и обреди, запазили се и до нашите 

дни. В култовото светилище има два жертвени олтара и „трон“ от камък. Твърди се, че ако 

някой болен мине три пъти под процепа, наричан „провиралището”, ще се излекува от 

всички болести. В наши дни се е запазило вярването, че през провиралището под камъка 

се минава "за здраве". Реши ли човек да погледне нагоре, ще види невероятна гледка. Там 

се виждали отпечататъците на лапичките на всички животни, които някога са обитавали 

Странджа или в момента обитават планината. 

 Марков камък за пръв път е описан за археологията от братя Шкорпил. Мегалитното 

съоръжение е датирано от XII — VII в. пр. Хр. Археолозите предполагат, че камъкът е 

принадлежал към тракийско светилище от ранната Желязна епоха (XII в. пр. Хр.), 

изградено на същото място. Светилището не е проучвано сериозно археологически. 

Откритите на място артефакти материали свидетелстват, че то е било свързано с култа към 

Слънцето, плодородието и Великата Богиня майка. 

 Култовото съоръжение се намира на около 2,5 км. северно от с. Долно Ябълково в посока 

Кирково, на склона на десния бряг на р. Паперица, източно от връх Китка и североизточно 

от връх Голямата Калка. Склонът, на който е ситуиран Марков камък, е обърнат на запад-

югозапад и е покрит с многобройни скали и скални блокове. Култовият характер на 

Марков камък е добре засвидетелстван по етнографски път. Камъкът е добре известен на 

жителите на всички околни села. В миналото всяка пролет край мегалитния валун се е 

организирал голям събор, където се е давал курбан и са се палели големи огньове. Според 

местното население датата, на която се е организирал съборът, е 2 май (летният 

Атанасовден), някои посочват 5 май (Гергьовден). Марковата стъпка на върха на камъка 

или т. нар "провиралище" в основата на камъка е особено интересно. Местните предания 
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разказват, че в долмените живеели змейове, които крадели най-личните моми и ергени от 

селото. 

 Друго предание гласи, че Света Богородица е изпуснала камъка. Божията майка искала да 

помогне на византийския император Константин в изграждането на крепостната стена на 

Константинопол и понесла камъни в една престилка. Един от тях изтървала край Долно 

Ябълково. 

Големият камък на тракийското светилище е висок цели осем метра, а в диаметър е девет 

метра. Мегалитът е закрепен върху две скали, така , че се е образувал процеп. В култовото 

светилище има два жертвени олтара и „трон“ от камък. 

Твърди се , че ако някой болен мине под процепа три пъти ще излекува всички болести. 

Реши ли да погледне нагоре ще види невероятна гледка. Там се виждали отпечататъците 

на лапичките на всички животни, които са обитавали Странджа или в момента обитават 

планината. 

Върху Марковия камък най-отгоре се намират две кладенчета – едното със сферична, а 

другото с овална форма. Те се смятат за „очите на Бога“, приемат от небето божите дарове 

и благодат, като в последствие силата се поглъща от камъка и се излъчва през свода на 

образувания процеп. 

 

 

4.17.   с. КУБАДИН–ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 

 

Един от най-известните обичаи в селото е ГОДЕЖЪТ И СВАТБАТА.  

В семейството децата се възпитавали да уважават и почитат възрастните. В миналото 

възрастните хора са решавали съдбата на своите деца. С тяхно позволение и съгласие се 

извършвала най-важната и съдбоносна стъпка в живота младите хора - женитбата. А 

преди нея е годежът. Когато ерген и мома се харесвали и си давали дума да се оженят, 

ергенът —изпращал слугинци в дома на момата. Те отивали там с бъклица вино, на която 

имало вързан алтън/ златна пара/ и китка босилек, но всичко криели под дрехите си, за да 

не се вижда 
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Най-напред заговаряли общи приказки с родителите и постепенно докарвали думата до 

целта на своето идване. Щом родителите на момата се съгласявали, тя да вала нишан на 

слугинците – престилка или друга нейна дреха. Тогава подавали бъклицата на моминия 

баща, а момъкът, който чакал отвън, бил поканван да влезе.  Годежът се е известявал с 

няколко изстрела с пушка или пищов.  

При годежа до сватбата годеникът идвал всяка вечер при годеницата и я придружавал, 

когато тя отивала за вода на чешмата или кладенеца.  

Сватовете - момковите и момините родители, уговаряли датата на сватбата. Започвала 

подготовката и няколко дни преди сватбата с бъклица вино близък на момковите родители 

човек калесвал сватбарите. Калеска са правили отделно и момини, и кръстника, като всеки 

е канел своите хора. В четвъртък преди сватбата повиквали зълвите, които щели да  

помагат при приготвянето на хляба и всичко необходимо. В четвъртък вечерта в момини 

правили „булгур“. В петьк близки жени помагали за изпичане на хляба. Ходило се на 

кладенеца. Четирите момини зълви, една от които облечена като ерген, пеели: 

—Ей, юначе, юначе, 

навеза ли мушубак? 

—Навезах го, навезах го, 

още малко остана, 

още да го повторя. 

Там се миели и пели. Същият ден приготвяли краваите и ги разнасяли по роднини. В 

събота подготовката продължавала с шиене на байрака, на върха на който са набучвали 

ябълка и го окичвали с пуканки и варак. Момите пеели предял „марти“ от три цвята – бял, 

червен и черен.  

Вечерта викали бръснар, който да „обръсне“ младоженеца.   

Момите пеели, а малката зълва и девера държали дюлбена до младоженеца. Бръснарят 

преди бръсненето  режел кичур коса от девера и зълвата и ги слагал в дюлбена.В село 

Кубадиново на „бръснелата“ казвали „момково вино“  

Ако сватбата е през пости, не се е яло месо. Виното се е пиело от пръстена паница, а от 

бурето се е наточвало в бакър. 
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В неделя сутринта в момкови и в кръстника забивали някъде на стрехата или балкона на 

кыщата фируглица (байрак), пръчката на която е направена от обелен шип. 

Сватбарите се събирали  у момкови  по-рано и с големия девер, който вземал байрака, 

младоженеца и музиката, отивали  у кръстника да му носят ручок (ручане, ядене). Там 

след хапване и пийване вземали кръстника с неговите хора, неговата фируглица и  с 

музика се връщали  в момкови, за да вземат свекъра и свекървата. Още по-весело сватбата 

тръгвала  към момини.   

Там трапезата е подготвена на двора, но не пускали момковите сватбари и ги посрещали с 

гърмежи / тръби за печки, през които се е гърмяло с пушки/ . Вратата се е охранявала, 

момковите сватбари минавали през плета и завладявали двора. По пътя за момата, гайдата 

свирила и момите пеели: 

Стрели стреляше, 

стрелите му падаха 

в Станкини (името на булката) дворове. 

Станка ги събираше. 

Нареждали се на трапезата – начело кръстникът, до него подкумът, свекърът, моминият 

баща и сватбарите. Големият девер стоял  прав зад кръстника с фируглиците, а зад него - 

младоженецът, помайчимата, малката зълва и малкият девер. На зетя слагали пояс през 

врата. Започвало угощението, а през това време кръстницата прибулвала булката вкъщи. 

Зълвите на булката пеели край нея: 

Яно (името на булката), моме Яно, дружке, 

що си, Яно, нажалена,  

нажалена, натьжена? 

Дали дари нямаш, Яно, 

дар ли нямаш да даруваш, 

дари кола да товариш”? 

Зетят е облечен с шуба или аба. Две двойки зълви накичвали сватбарите с варакосан 

чемшир или сух босилек. Меденицата (пита, намазана с мед) се изнасяла на софра вън, до 

зетя. Правили  хоро със специални стъпки, което обикаляло софрата три пъти. 
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Помайчимата разчупвала питата. Раздавали я на сватбарите, а остатька давали на децата. 

Гайдарджията водил един след друг  при булката най-близките й роднини да се простят, а 

зълвите на две групи пеели:  

Ела се вие, превива, 

мома се с рода прощава: 

- Прощавай, роде ти голям, 

и ти ми, стара майчице. 

`На тебе, мамо, оставям 

градинка с ранен босилек. 

Недей го, мамо забравя, 

ала го често поливай 

с водица заран и вечер 

и с дребни сълзи на пладне. 

Дали ще ми е весело 

при чужда майка момкова? 

Зетят, малкият девер, малката зълва, помайчимата и побащимата отивали до вратата на 

стаята на булката. Зетят ритал вратата, а  отвътре зълвите припявали: 

Стой, мил деверо, не бий! Вратата не е желязо, 

най е вратата от сухо, 

от сухо дърво яворово. 

Вратата се отваряла и зетят заставал на прага. Момината майка хващала двата края на 

пояса, който му е окачен предварително на врата, и го опъвала три пъти. 

Булката вече е пребулена и я извеждали навън, където целувала ръка на кръстника, 

подкума, свекъра и свекървата, а след това и на сватбарите, които я дарявали с различни 

дарове.  Малкият девер играел след булката „дуладжак“. Двама сватбари (по един от 

моминия и момковия род) с бъклица в ръката обикаляли три пъти, един срещу друг 

софрата, като при среща чуквали бъклиците една в друга. Целта била кой пръв ще направи 

обиколките. 
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Сватбата, придружена от музика, песни и игри, отивала в църквата, където се венчавали 

младите и се прибирали в момкови. Всички отново сядали на софрата и започвало ядене, 

пиене  и даряване. Булката дарявала и  едновременно дарявали и нея. Някои дарове се 

давали веднага на булката, а други, като животни и по-големи предмети, се обещавали. За 

всяко обещание се е удряло с брадва по греда или дърво над вратата и се е казвало: „Ако 

не я даде, вълк да я изяде. Ако не я даде, лисица да я изяде. Ако не я даде, ръжда да я 

изяде..." и други подобни. Накрая изпращали кръстника с музика.  

В понеделник сутринта сее пиело „благата ракия“. След като прибуляли булката, тя 

нямала право да говори, освен на мъжа си  до сряда, когато кръстницата я разбулвала. 

Давала й пара и й разрешавала да говори. Това се е наричало „открито“. 
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5. РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИТЕ И ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

МИГ СРЕДЕЦ 

 

В  района на МИГ Средец  са се развили различни занаяти, които са свързани с живота и 

бита на населението и с основния поминък — земеделието и скотовъдството. 

 

ТЪКАЧЕСТВО 

Смята се, че тъкачеството се появява благодарение на скотовъдството. В миналото във 

всяка българска къща има тъкачен стан, а занаятът се предава от поколение на поколение 

– от майка на дъщеря и от баба на внучка. Момичето израства около стана, а когато 

достигне определена възраст, то започва изработването на своя чеиз (дрехи, покъщнина, 

които невестата в миналото отнася в дома на съпруга си). 

Освен че придават уют на дома, изработените изделия и тъкани са съществен дял от 

народната жилищна култура, ценен източник за изучаване не само на материалния, но и 

на духовния бит на човека по онова време. 

Багрят с багрила от животински и растителен произход, а вълната, конопа, коприната и 

памука са сред основните материали, които тъкачките използват. Често се налага те сами 

да ги подготвят за употреба преди да започнат да тъкат. Това е изключително важно 

действие, тъй като качествата на тъканите зависят от пресукаността, дебелината, 

пухкавостта на текстилната нишка. 

След стрижбата /остригването/ на овцете и козите жените изпирали вълната и козината на 

реката или на някоя  от чешмите. След това я влачели на ръчен дарак и са я предяли с 

хурка и вретено. Преденето на вълна и памук се правело обикновено през есента. Освен 

вкъщи, това ставало и на седенките, където жени от близките къщи се събирали край 

запален и поддържан от тях огън, навън, на площадче, на кръстопът. Такива седенки е 

имало доста в селата,  като на тях освен работа, се пеело и играело. Там ходели и момчета 

и момичета, а някои от тях свирели на народни инструменти. И така до късна есен, всяка 

вечер  до полунощ. Преждата е подготвена, след което следвало навиване, насноваване и 

т.н. 

Често домакините са викали и меджии за предене на вълна и на памук. 
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Разбоят (станът) се монтирал в отделна стая, с кросното, ваталите, нинилките, брьдото, 

шкрипалци, подножки, совалка, цапове, пръжец, кученце и други принадлежности към 

него. Тъкането се извършвало само от жените. Тъчели са димий (домашен шаяк), козяци, 

черги, платно от памук, плат от коноп, рогозки, кърпи, престилки и всичко необходимо за 

къщата. Тъчало се димитно с четири нищилки и лито с нищилки. Почти всички къщи са 

имали разбой и всяка жена е била тъкачка. 

 

ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА  

Изработването на изделия от нетъкан текстил „плъсти“ е традиционен български занаят, 

чийто корени могат да бъдат открити в далечното минало. Най-ранното сведение за 

плъстени изделия в старобългарските писмени паметници се отнася към Х – ХІ в., а 

запазените образци са от XVІІ, XVІІІ, XІX и първата половина на XX в. Странджа е един 

от районите, където се практикува това древно изкуство. Основната суровина е овчата 
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вълна. Използва се свойството на вълната да се сплъстява чрез пране, без помощта на 

сложни устройства, машини и технологии.  

Тъй като плъстите имат изключителни топлоизолационни и влагоустойчиви качества, още 

в далечни времена българите ги употребяват за постелки, за езда на коне без седло 

(известни като „тегалтия“, „телтия“, „стеле“), за строеж на палатки при поход. Вълната 

задържа въздух и водата се стича по повърхността, без да може да проникне в дълбочина. 

При потапяне във вода леката вълна плува, а вече намокрена, поради особената си 

структура, много бързо се отцежда. 

Самото правене на плъстта се нарича „валяне“. За целта се сковава „одър“ от дъски, който 

се поставя върху четири забити кола или върху „шейна“. Това се прави на двора, най-

често в края на лятото, когато е слънчево и горещо, за да може плъстта да изсъхне. 

Първият етап на обработка на вълната е пране на „серават“ вълна – заливане на вълната с 

топла вода, за да се изчистят органичните мазнини по нея, т. нар. „сер“. Следва 

изсушаване и разделяне по предназначение на качества. 

Вълната от руното се боядисва в растителни бои, багрилата на които се получават от 

различни растения, корени и др. Това става в големи глинени „кюпове“, в които вълната 

се слага, залива се с хладка вода и се поставят багрилните растения. Кюповете се заравят в 

непрегоряла тор и се оставят да престоят няколко дни при постоянна температура. 

За да се приготвят „фитили“ с различна дебелина за „кроене“ и „шарене“ на плъстта, 

боядисаната вълна се разчепква и след това се развлачва или разбива със „лък“ от майстор 

„дръндар“. „Ярината“ и „дребта“ са използват за средния слой на плъстта, настилани 

равномерно или правени на „къдели“, които се нареждат на няколко слоя – веднъж по 

ширина, веднъж по дължина, според желаната дебелина. 

 

ШИВАЧЕСТВО 

 В по-далечното  минало шивачите са били наричани терзии. Те шиели дрехи 

изключително от домашно тъкани платове. Шиенето ставало ръчно в къщата на 

стопанина, след като дрехата била разкроена. По-късно терзиите започнали да си купуват 

машини за шиене.  
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ПЛЕТАЧЕСТВО 

В миналото наред с тъкачеството, плетачеството е бил друг широко практикуван 

български занаят. Плетачките са използвали най-вече вълнена прежда, като са 

впечатлявали  с богато разнообразие от шарки. С вроден талант и усет за естетика, 

плетачката е умеела да напипва правилните цветови комбинации и подходящи бримки при 

плетенето на мъжките и женските чорапи. 

Народната женска носия, украсена с фини шевици, е ярък израз на умението, творческия 

талант и богатото светоусещане на българската жена. 

Шевицата е свидетелство за неизмерния творчески талант на българката. 

Стремежът към красивото, продиктуван от вътрешното чувство за хармония на 

българката, се разкрива именно в богатото многообразие от орнаментални и хармонични 

форми. В основата на българската шевица се преплитат славянски символи, които говорят 

за близостта с характерните белези във везбата на други славянски народи. В българската 

шевица се наблюдават стилове и похвати, повлияни от византийски и ориенталски 

образци, които са били разпространени в България във времената преди Освобождението. 

Забележително е как българката е съумяла да интерпретира тези елементи чисто по 

български и те придобиват национална самородност и оригиналност. 

 Всяка домакиня плетяла за семейството си чорапи и ръкавици, пуловери и фланели с една 

и пет куки. Имало е и плетачки с плетачни машини 

 

ЖЕЛЕЗАРО-КОЛАРСТВО  

В района наричали майсторите - железари, които  правели каруци и волски коли или 

извършвали ремонти по тях, като слагане на главини, обсиди, пармаци, табани и др.  

Изработването на дървената кола е една стара традиция както у траките, така и у 

славяните, а вероятно и у прабългарите.  

Традиционната дървена кола продължава да битува сред българите до началото на XX в.,  

При изработването на една кола трябва да се разграничат три отделни процеса, 

извършвани понякога от различни майстори - дърводелци, железари и художници. Но най-
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често и трите процеса се осъществяват от едно и също лице, което извършва цялата работа 

по направата на една кола. 

При направата на дървените части на колата майсторите се съобразявали с пригодността 

на материала за съответните части и само в краен случай изработвали частите на колата от 

по-неподходящо дърво. Така за главината на колелото най-подходящи дървета са 

осенът, брястът или орехът, за направата на сандъка - борът, за свързващите клинове или 

за жеглите - дрянът и т. и. 

При дървената кола с изработването и сглобяването на различните части колата е била 

готова вече за употреба. С изключение на бляховете на осите, пуриите в главините и 

халките или тисовете върху главините, други железни части тук не са прибавяни. Тази 

дървена кола е наричана караиспитлия. 

По-късно вместо дървената ос започнали да поставят железни оси, а колелетата обличали 

в железни шини, табани. Тази кола е наричана вече каруца или талига и най-често е 

теглена от коне, докато дървените коли са били теглени от волове или биволи. 

За обработката на железните части по колата майсторите коларо-железари използвали: 

мех за раздухване на въглищата в огнището, означаван още като гюрук, различни видове 

чукове (кесме, баския, сбивач, бойник, сръчник и т. н.), наковалня, корито с вода за 

закаляване на изкованите предмети, различни видове клещи, ножици, шило за пробиване 

на нажеженото желязо, тезгях за набиване на шината около наплатите и т. н. 

При направата на колите майсторите колари се съобразявали с предназначението на 

колата и с терена, където ще бъде използвана. 

 

КОВАЧЕСТВО 

Ковачеството в региона е насочено към  производството на земеделски и занаятчийски 

сечива и метални изделия за стопански и домашни нужди. -сечене на дърва за горене, за 

строителен материал и за дървени въглища 

Освен местните ковачи в региона са работели и много пътуващи ковачи, наричани 

чилингири (Росен, Факия). Всяко село, което нямало ковач, приемало временно едно или 

две чилингирски семейства. Те се установявали на бивак край селото или в предложена им 
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необитаема къща и през целия работен сезон поправяли селскостопанските сечива, главно 

палещници, сирми, копачи, брадви и др. Всеки земеделски стопанин ходел през сезона 

най-малко един-два пъти при ковача - да му поправи (наклепе) изтритият от работа 

железен палешник на дървеното рало, да изправи изкривеното чурясло (плужен нож) или 

да подшили и наостри копача, похабен от ваденето на камъни или от корененето на горска 

площ за отваряне на нова нива.  

Традиционната ковашка работилница се е намирала в отделна тухлена или каменна 

постройка встрани от дома на ковача. Подът бил е пръстен, а на покрива  нямало таван, за 

да може пушекът свободно да излиза из под керемидите. Огнището се е намирало в 

средата на работилницата, срещу вратата, която по време на работата винаги е билаа 

отворена. Духалото е прикачено зад огнището. Посредством лост, задвижван с ръка, 

долната плоскост на меха се е повдигала и сваляла, чрез което се  е нагнетявал въздух към 

разпалените въглища в огнището. 

Пътуващите ковачи имали подвижни духала (цигански мехове),  направени от телешка 

кожа.  

Съвсем близо до огнището на разстояние достатъчно за да може ковачът свободно да 

работи, е била поставена анаковалнята (ковалнята), с два заострени края (рогове) и една 

или две вдлъбнатини на горната й гладка повърхност за пробиване на отвори в метални 

предмети. Между огнището и наковалнята е имало метален съд и каменно корито, пълно с 

вода, където майсторът закалявал сечивата или изстудявял инструментите, с които е 

работил. 

Близо до вратата на работилницата или извън нея на забити здраво в земята дървета е 

било прикрепено точилото. Под него се е поставял съд с вода за навлажняване на камъка и 

острието на обработваното сечиво. Това точило ползвали обикновено безплатно за 

острене на ножове жителите на цялото село или на махалата, в която се е намирала 

ковачницата. 

И н с т р у м е н т и. Освен изброените съоръжения, монтирани неподвижно в ковачницата 

или в двора й, като гюрук, ковалня, огнище, точило, ковачът разполагал с богат 

инструментариум от металорежещи и металообработващи сечива. 
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КОШНИЧАРСТВО 

За развитието на кошничарството в региона  допринасят някои от традиционните занаяти 

и поминъкът на населението като: риболов, лозарство, въглищарство и др., при които 

кошничарската продукция намира широко приложение.  

Нужните инструменти за изработката на кошници са малко на брой – балтия за отсичане 

на прътите, желязо за разцепване на лесковите пръти или още наричано „цепило“ или 

„рукан“. То има г-образна форма с рамене 18-20 см всеки, едно от които служи за дръжка, 

а другото е резец. Дръжката е куха, за да е лека. Острието на резеца е насочено към 

вътрешната страна. Изработката на кошничарското произведение минава през няколко 

етапа: първична обработка, опалване, цепене, предялване, плетене. 

Освен от леска кошничарите секат и пръти от маждрак, но тях използват само за 

въглищарски кошове. Насечените пръти се нагряват (опалват) на огън. Опалването става 

на баджа. Така се нарича дървена, висока около 2 м п-образна конструкция. Прави се от 

два забити здраво в земята дървени кола с чатал на върха. Свързани са с трети по-къс кол, 

който е поставен между чаталите на първите два. Опалването става рано сутрин. Опалват 

се толкова пръти, колкото ще се нацепят веднага. Цепенето става с помощта на желязо. 

Прътите се цепят по дължина, като се започне от дебелия им край. Един кошничар 

нацепва деленици, колкото за три рибарски или два въглищарски коша – около 10 пръта. 

От всеки прът излизат около 10-12 деленици, дълги 2,5 м и широки 0,5 см. Нацепените 

деленици се предялват (натасват). Предялването продължава докато деленицата се изтъни 

до 2,5 – 3 мм. Делениците се оформят като тънки ленти, огладени от двете страни, широки 

от 2 до 10 см и дебели от 2 до 3 мм. Плетенето започва от дъното. Заплитането започва 

винаги майсторът. Той не го довършва, а го подава на някой от чираците за доплитане. 

Първо нарежда няколко дълги и по- широки летви (диплици) една до друга. Те оформят 

продълговатото дъно. Перпендикулярно на тях заплита срещуположно само с върховете 

други лескови пръчки (дъна). Разделени са така, че от едната страна броят им да е четен, а 

от другата – нечетен. Техният брой зависи от големината и вида на коша: за сламен кош 6 

срещу 5, за въглищарски 8 срещу 7. Рибарските кошове се плетат от десет дъна (без 
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майка), защото дъната им са кръгли. Тъй като плетенето е възможно само при нечетен 

брой дъна, разцепва (раздвоява) едно от тях, предварително оставено по-широко, за да се 

получи необходимият му нечетен брой.  

Има и различни видове кошове. Брашнен кош – голям, с тясно гърло за съхраняване на 

брашно, отвън е измазан с пръст. Въглищарски кош – голям, без дръжки, за пренасяне на 

дървени въглища от местата за овъгляване до складовете на морските пристани. 

Гроздарски кош – с него се разнася грозде за продан по селата. Житен кош – служи за 

хамбар, съхранява зърното през зимата. Каскел – кошница с похлупак за сушене на ошав. 

Кошничка за прело – малка, с голяма дъговидна дръжка, която предачката носи мушната 

на ръка, когато отива на нивата. Боклукчийски кош – има две дръжки и служи за изнасяне 

на оборската тор. Лъжичник – с форма на продълговата кутия, отворена отгоре. Закрепва 

се на стената и в него се съхраняват дървени лъжици, вретена и др. Мандраджийска 

кошница – в нея се поставя сирене за преработка на кашкавал. Панер – за носене даровете 

на булката по време на сватби и за бране на грозде и царевица. Пашкулен кош – с форма 

на обърнат пресечен конус, висок е 1,2 м, използва се за носене на пашкули. Рибарски кош 

– изплита се от повит (тънко като върба растение), служи за ловене на риба. Рибарските 

кошове са 2 вида: за близки разстояния – подобен на лозарския и за далечни – с формата 

на дълбок панер с едно или две уши, рибата се нарежда на слоеве и се редува с лед. 

Отворът на коша се зашива с кеневир и така рибата може да се транспортира на далечни 

разстояния. Сламен кош – с него зимно време пренасят плявата от плевнята до дома. На 

една от плоските му страни има дървена дръжка, за да може да се носи на гръб. Хлебен 

кош – за пазене на хляба, има два вида: с кръгло или правоъгълно дъно, но винаги с капак. 

Шиник – кошница с вместимост колкото една крина , която се използва за мерене зърното 

на хармана. Яйчарска кошница – с една дъговидна дръжка. В Странджа днес този занаят е 

на изчезване 

 

ГРЪНЧАРСТВО 

Този занаят е известен още от траките, римляните и славяните Глината се оформя в 

изделия, които се използват за домакински съдове, стенна украса, в строителството, 
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медицината и науката. Керамичното производство, всъщност, е първото овладяно от 

човека химично производство. Историята му, както доказват археологическите находки, 

датира от праисторическия период. Логично е твърдението, че грънчарството е създадено, 

след като хората създават селското стопанство, което води до появата на постоянни 

селища. 

То е един от най-старите художествени занаяти в българските земи - наследява 

традициите на старата тракийска керамика. Важен момент в развитието му е преславската 

декоративна керамика от края на ІХ и началото на Х в., изключителна като техника и 

художествен стил, тя е сред най-добрите средновековни образци. 

 

 

В годините на робството художествената керамика замира, грънчарството задоволява 

само битовите нужди на населението – произвеждат се съдове за вода и хранителни 

продукти. През Възраждането грънчарството се съживява.  
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Инструментите на грънчаря не са много. За копането и първичната обработка на глината 

се използват копач, права и крива лопата. Грънчарското колело се състои от два дървени 

диска, монтирани в двата края на вертикална дървена ос. Горният диск е по-малък и върху 

него се слага глината. Долният е по-голям и по-тежък, направен е от дъб, служи като 

маховик и за задвижване на оста, а чрез нея и на горния диск. Задвижва се с крак. Други 

инструменти са дрянови шила, гребачки, стъргалки, кожи за изглаждане на съдовете, 

четчици за оцветяване, корда за отделяне на готовия съд от колелото. 

 

 

 

 

ЗИДАРИЯ 

Зидарите строели къщи и навеси, а също така извършвали ремонти.  

 БЪЧВАРСТВО 

Бъчвите били купувани отвън, но ремонти са извършвали и ремонти 



                                                                  
  

   

  

 

                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Това проучване е направено във връзка със изпълнение на проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!“, Договор № РД 50 -78/11.05.2021 г. ,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по  процедура  №BG06RDNP001-19.355, за подбор на проекти  за вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., 
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ОРЪДИЯ НА ТРУДА И СЕЧИВА  

Рало. Саморъчно направено от дъбово дърво с метален па- лешник. Има само една дръжка 

и трудно се управлява. Пред палешника се поставя остро желязо (предпалешник) за 

цепене на твърдата земя. 

Дървеното рало е цяла епоха в земеделието, в живота на хората. Чрез него се е 

осигурявала прехраната на много поколения. То намира място и в народните песни. 

Народната мъдрост е синтези- рана в думите: “Рало и мотика —хранят цял свят”. 

С развитието на живота се развива науката, техниката, която води до усъвършенстване на 

средствата на труда, обслужваща човека. 

Метален плуг “Роб сак”. Заменя дървеното рало. Тежък и стабилен плуг с метална 

количка. Приспособен за дълбоко и плитко оране. Тегли се от чифт коне, волове, биволи. 

Но и това оръдие на труда отстъпва място на машината, на техниката. 

Брана. Метална. Служи за изравняване на почвата и събиране на тревите. 

Чекел. Малка лопатка с дължина до един метър, за почиства- не на плуга. 

Остен. Дълга здрава пръчка с бодило на единия край. Служи 

за управление на волове и биволи. 

Копраля. Когато на другия край на остена се постави чекел, се нарича копраля. С 

копралята се е измервало времето. Слънцето се е вдигнало две копрали — значи 10 ч., или 

до залез остава една копраля. Това е бил  часовникът на селяните. 

Камшик. Дълга здрава пръчка с кожен ремък за покарване на добитъка 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
  

   

  

 

                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Това проучване е направено във връзка със изпълнение на проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!“, Договор № РД 50 -78/11.05.2021 г. ,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по  процедура  №BG06RDNP001-19.355, за подбор на проекти  за вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., 

 

 
 

261 

6.  ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

• План за интегрирано развитие на община Средец 2021-2027 г. 

• Моето родно село – Голямо Буково, автор Никола Великов 
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7. СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Екипът на изпълнителя изразява специални благодарности на : 

• екипа на МИГ Средец 

• Красимира Костова – исторически музей Средец 

• Лена Радева – с. Дебелт 

• Мария Господинова – с.Дюлево 

• Станка Тонева - с.Бистрец 

• Милка Вълкова – с.Факия 

• Иванка Огнянова – с.Момина църква  

 


