
 

АНКЕТНА КАРТА 
 

1. Институция: НЧ „ Наука 1967г.” с. Черна гора, общ. Перник 

2. Формация: Сурвакарска група при НЧ „ Наука 1967г.” с. Черна 

гора 

3. Кратка анотация на дейността на формацията:       

Сурвакарската група при читалището представя зимният народен 

обичай “Сурвакарска сватба”, където всички женски персонажи - 

“булка”, “свекърва”,»етърви” са се изпълнявали в миналото само 

от мъже, а понастоящем се включват и жени. Най-характерните 

маскарадни персонажи в групата са: сватбарската група,която 

включва булка, младоженя, свекър, свекърва, байрактар, поп, 

мечка и мечкар; циганската група; народния оркестър и най-

внушителна е групата на “звончарете”, представящи зооморфни 

маски, направени от животинска кожа и рога. Неизменен реквизит 

са  звънците  и  хлопатарите  –  различни по големина и звук. 

Групата изпълнява символична сцена „венчавка”. Кумът изказва 

благопожелания към домакините и специални пожелания към 

„младоженците”. Попът „венчава” и благославя домът и ръси със 

„светена вода” всички присъстващи. Кумицата дарява 

„младоженците”, а след това „невестата” дарява всички 

сватбари. След приключване на ритуала „булката” повежда 

хорото. Силният звън на звънци и хлопатари е свързан с 

изгонването на злите духове и нечисти сили, които бродят по 

домовете в началото на годината. 

Групата от село Черна гора с успех е представяла 

традиционните зимни сурвакарски игри и обичаи, в различни 

регионални, национални и международни фестивали, събори и 

карнавали на маскарадните игри, както в България,  така и в 

чужбина и са носители на редица престижни награди и отличия 

за цялостно представяне, за поддържане и предаване на 



местната традиция, за обучение в традицията, за маски и 

костюми, за най-атрактивно участие. 

4. Място на провеждане на заниманията: с. Черна гора, пл. « 

Демокрация» № 1, сградата на Читалището. 

5. Ръководител на формацията: Петър Росенов Петров. 

6. Координати за връзка с ръководителя на формацията: тел. 0885 

62 59 18. 

7. Възрастова группа на участниците във формацията: от 3г. до 83г. 

8. График за провеждане на заниманията по дни и часове:  

Заниманията се провеждат целогодишно. 

9. Начало и край на сезона: от Септември до края на Март, когато 

се провеждат най-атрактивните конкурси и фестивали. 

10. Срокове за записване на желаещите ( в т. ч. изисквания ): 

Срокове за записване няма. 

11. Такса ( месечна, седмична, на час): Такси от участниците в 

сурвакарската группа не се събират.( 

 
 


