
Добруджа. За житния край казват, че дава етнографска картина на 

половин България.Това оставя своя отпечатък и върху 

кайнарджанската добруджанска носия, чието видимо 

разнообразие днес отдаваме на многообразието на заселилите се 

българи от  Сливенския балкан и северна Румъния.  Срещат се 

отпечатъци от гребенска и шиковска носия.  Те са ръчно шити. В 

Кайнарджа преобладават чисто бели ризи – мъжки и женски, 

рядко се срещат нашити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автентична мъжка празнична носия от с. Кайнарджа,               
обл. Силистра, която е изключително чернодрешна. 

Описание на елементите:  

 Домашно тъкана памучна риза от бяло платно, с малка яка, 
на пазвата с платка, ръкавите завършват  с маншет, и нашити с 
памучни конци – 115 годишна;                                                 

 Домашно тъкан вълнен елек, боядисан във вишнево – с яка и 
не е с дълбоко изрязана пазва, двуредно закопчаване, 
обточен с черни памучни гайтани – 127 годишен;  

 Домашно тъкана вълнена ентерия, боядисана във вишнево – 
червено,  наичена с вълна, затворена  с двуредно закопчаване, 
обточена с богата украса с памучни черни гайтани и с пришит 
външен джоб, ръкавите завършват с отвор, закопчава се с 
копчета – 127 годишна;  

 Домашно тъкан вълнен пояс /опас/, боядисан във вишнево с 
бели хоризонтални и вертикални варги  /ивици/ на мотиви и 
пресукани ресни на двата края. При опасване единият край с 
ресните се промушва да виси отдолу встрани на тялото – 127 
годишна;  

 Потури, ушити от домашно тъкан  черен шаяк. Състоят се от 
два цели плата, които оформят дълбоко дъно и крачоли. Те 
завършват над ходилото с отвор, наречен при нас пачи крак. 
Пачите и джобните отвори са обточени с кафяви памучни 
гайтани, затова са познати като потури пачаклии – 127 
годишни. 

 На главата се носи черен островърх калпак от астраганена 
кожа. 

 На краката - кундури. 
 

 

 

 



Мъжка коледарска носия /коладнишка / за цар на коладниците 

Мъжката коледарска носия се състои от същите елементи като 
празничната  /риза, елек, пояс, потури, ентерия/. Царят е 
наметнат с гуня /ямурлук/, която се облича върху ентерията.  Тя 
се изработва от домашен бозав шаяк, който се състои от козина 
и вълна, за да не попива влагата и да отцежда дъждовните 
капки. Гунята е дълга до глезените, с широки клинати предници, 
с качулка за дъжд и широки ръкави. Окрайчена с шнур. Тя е на 
възраст около 120 години. На главата се носи черен астраганен 
калпак, украсен с венец от бучки захар и изсушени сини сливи, 
увити с червен конец, а отпред на калпака е направена украса - 
пачи крак, изработен от бучки захар, и цвете от бронзиран 
чимшир. В ръката носи гяга, украсена с бронзиран чимшир, 
червена ябълка и геврече. Когато потурите не са пачалии, се 
ползват бели памучни навуи, които са кръстосани с търсъни                   
/върви/, направени от косите на конска опашка. На краката се 
обуват свински цървули.  

За цар на коладниците  се избира млад женен мъж,  да знае 
коледарски песни и да умее добре да благославя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автентична женска празнична носия от с. Кайнарджа,                        

обл. Силистра, която представлява една пъстроцветна палитра.  

Описание на елементите:  

 Риза,  която е  от домашно тъкано  памучно  релефно бяло  
платно,  с мотиви по нея, изработени още с тъкането. Ръкавите 
завършват с маншет, нашит с бял копринен конец; 

  Фуста от фино тъкан вълнен плат – вишнева, с бели 
вертикални варги  /ивици/, с пришит маншет  с напречни 
варги, завършващ с черен памучен ширит;  

 Престилка домашно тъкана, вълнена  - червен,а в средата с 
бели и черни орнаменти, от двата края с нашита украса от 
памучни разноцветни конци, с пришита бяла дантела в 
долната част, а може да е обточена с бяла дантела или 
флутурки;  

 Елек от пъстро кадифе, с отворено деколте, обточен с гайтани;  
 Кюрк - кадифен, подплатен и обточен  с овча вълна /кожа/, 

среща се в три цвята - кафяв, тъмносин  и тъмнозелен.  
 Копринена кърпа /забрадка/ от различни цветове, но 

преобладаващи са  вишнева, червена, розова и тъмнозелена, 
които са окрайчени  с ръчно изплетена дантела от копринен 
конец с игла.  

 Украса - разнообразни накити, в зависимост от заможността 
на жената. Месинговият накит от 1905 година. 

 На краката - плетени чорапи и шити терлици от черен шаяк  с 
много украси от разноцветни платове. По – заможните са 
обували ръчно изработени от естествени материали кундури 
/обувки/. 
 
 

 

 

 



Женски лазарски костюм на буенец /водач на лазарките/  

 Риза – от домашно тъкано  памучно релефно бяло  платно, 
ръкавите са свързани с дантела, изплетена на една кука и така 
прикачени на ризата и завършват с украса, имитираща ластик. 
С малка яка на пазвата, с платка, които са нашити с червен 
конец. 

 Фуста - надиплена– от домашно тъкан вълнен плат, боядисана 
в червено с черни  вертикални варги  /ивици/ и с пришит 
маншет с черни напречни варги, завършващ с два черни 
кадифени ширита и памучен черен гайтан. Фустата е 
задължителна за буенеца /водача на лазарките. 
Представяната тук фуста е на  127 години. 

 Домашно тъкана памучна престилка, боядисана в  червено, в 
средата с вертикални бели ивици, от двата края с богато  
нашити мотиви от памучни разноцветни конци, в долния край 
с пришита дантела и в оформената фигура от нея, със зашити  
флутурки са изписани  имената на жената - Димитра Иванова, 
и годината на изработката – 1910 г. Окрайчена е с червени 
конци, изплетени на една кука и прикачени флутурки. 
Престилката е на 105 години. 

 Елек от червено кадифе с отворено деколте, обточен със 
златисти гайтани. 

 За украса- накит, наподобяващ гердан. 
 На краката: бели памучни чорапи, кундури, за да може да 

притропва при играта. 
 На главата: носи мъжки черен калпак от астраганена кожа, 

украсен с бели булчински цветя.  
 Торбичка от домашно тъкан дебел вълнен плат, украсена с 

разноцветни ръчно предени и боядисани вълнени конци.  
 Кърпа/ пишкир/ от домашно тъкано памучно пъстро платно, 

която се носи само от водача /буенеца/ и се подава на 
стопанката, за да постави парата в него.  
 



За водач лазарките си избират една от тях, която да ги води, 
наречена буенец.  Тя трябва да е хубава и напета мома, 
песнопойка и танцьорка, за да води хорото. 
 
Всички останали лазарки /буенци/ на главите си имат 
разноцветни копринени кърпи и накичени с венци от 
булчински цветя.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Автентичен кукерски костюм и маска от с. Кайнарджа,                               

обл. Силистра.  

Кукери стават ергени или младоженци и по – рядко момчета. Те  са 

облечени в женски празнични носии /риза, елек, фуста, 

престилка/, на краката имат бели памучни навуи, които са  с 

кръстосани  търсъни  /направени от косите на конска опашка/, 

обути са с цървули, а те окичени с топки от разноцветна прежда.  

На главите си носят маски. Маската задължително трябва да  е 

изработена от заешка или агнешка кожа, с отвори за очите и устата                                            

и пришита кратунка за нос. Всички те имат богата украса от 

огледалца, синци, пискюлчета от цветни вълнени конци, панделки 

и др. На кръста имат навързани на колан медни звънци, а през 

раменната област преминават кръстосани колани със синци, на 

които има малки звънчета и топки от прежда. Кукерите носят 

дървени саби и камшици, с които потупват хората за здраве. 

 

В село Кайнарджа те се появяват на празника Сирни заговезни 


