
           Културен облик на град Троян 



: 
 

Град Троян се намира в подножието 
на Троянско-Калоферския дял на 
Стара планина. Разположен е в 
долината на река Осъм, при 
сливането на образуващите  я 
реки Бели Осъм и Черни Осъм. Освен 
че  в Троян има добре развит 
планински и селски туризъм, градът  е 
изпъстрен с богат културен живот. От 
там води началото си  уникалната и 
до днес Троянска керамична школа. 

Запознайте се с част от културния 
облик на Троян: 

 



 
Традиционен панаир на занаятите 
с. Орешак 
 
 От втората половина на XVIII в. 
около стените на Троянския 
манастир, на храмовия празник 
на манастира 15 август, майстори 
от цялата страна показвали 
своите произведения. Така се 
полагат основите на 
занаятчийския панаир, който 
впоследствие става един от най-
големите панаири в северна 
България. Тази традиция 
продължава и до днес. 

 



Традиционен панаир на 
занаятите с. Орешак 
 Ежегодно на храмовия празник на 
Троянския манастир ,15 август, се 
провежда 4-дневен Традиционен 
панаир на занаятите. В 
Националното изложение има 
организирани арт ателиета на някои 
от най-характерните за троянския 
край занаяти - грънчарство, 
тъкачество, дърворезба и 
пирография.  
 



Традиционен панаир на 
занаятите с. Орешак 
  „Живите занаяти”  е проект на 
Националното изложение на 
художествените занаяти и 
изкуствата – Орешак, 
чрез  който  се  представя 
създаването на 
конкретни  продукти, свързани 
с  богатото ни  културно 
наследството и по-специално с 
народните художествени занаяти 
– демонстрации, пленери, 
изложби, танцови пърформанси, 
концерти и др.   
 



Традиционен панаир на 
занаятите с. Орешак 
 Целта е младите хора да 
подхождат креативно към 
културното наследство  – 
както по отношение на 
разбирането 
за “наследство”, така и по 
отношение на представянето 
и “оживяването” му, чрез 
новите технологии и 
възможностите на Интернет  



Международен 
фестивал „В сърцето на 
Балкана“ 
 От 2021 година Международен фестивал 
„В сърцето на Балкана“ събира 
фолклорни състави от цялата страна и 
чужбина през юли в Троян. В него 
участват самодейци от цялата страна и 
гости от чужбина. Фестивалът е за 
любителско изкуство, няма конкурсен 
характер и е отворен за читалища, 
училища, студиа, ОДК, младежки и 
студентски домове, академии, клубове, 
частни школи, индивидуални участници. 
През втория ден  фестивалът  
продължава  с изложение на 
художествените занаяти и приложни 
изкуства в село Орешак. 

 



Фестивал на сливата 
 
„Български фестивал на сливата” е 
културно събитие в община Троян. 
Традиционно се провежда в 
последната седмица на месец 
септември. Свързан е с основен 
поминък на Троянския край – 
отглеждането на сливовата култура, 
производство на троянската сливова 
ракия и други сливови продукти. Дава 
възможност за изява на любителското 
творчество и развитието на занаятите, 
представя атрактивни демонстрации и 
ритуали. 

 



Празник на картофа 
 
През октомври в с. Чифлик, община Троян, 
се отбелязва Празник на картофа. На 
празника традиционно се прави кулинарна 
изложба от картофени специалитети, 
подредени във фоайето на читалището. Там 
могат да се видят и различни сортове 
картофи, за които много хора сигурно не 
подозират, сред които и лилав картоф. 
Провежда се конкурс за най-вкусно и най-
добре аранжирано ястие. Всички гости 
могат  да опитат  вкусната картофена чорба 
и традиционната питка с плънка от картофи, 
наречена „Барабойник“. 
 



Кулинарно-
фолклорният празник 

„Чукан боб с коприва и 
хоро се извива“  

Кулинарно-фолклорният празник 
„Чукан боб с коприва и хоро се 
извива“ се провежда  село Черни 
Осъм в края на юни. В празника 
участват клубове, ансамбли, 
състави, формации, изучаващи 
български хора, танци и песни. 
Целта на празника е да 
разнообрази и обогати културният 
живот не само в селото, но и в 
общината и региона.  

 



Кулинарно-
фолклорният празник 

„Чукан боб с коприва и 
хоро се извива“  

Рано сутринта от Националното училище за 
планински водачи тръгва  дефиле с участниците, 
водено от Общинския духов оркестър на Троян. 
То  стига до площада на селото, където на 
сцената се качват  десетки танцьори от 
фолклорни състави от цялата страна.  

По време на празника се приготвя  
традиционното за този край ястие чукан боб с 
коприва. Според автентичната рецепта, бобът 
задължително трябва да е шарен, освен 
зеленчуци, му се слага сланина, /солено месо/ и 
коприва, както и много подправки за вкус и 
аромат. 
 



 
 

Празник на село Терзийско и 
грънчарското производство 
Българският  революционер, политик, 
журналист и писател Захари Стоянов се счита 
за пръв историограф на село Терзийско с 
книгата си „Записки по българските 
въстания“. Всяка година в серото се прави 
възстановка на залавянето на Захарий 
Стоянов от турските заптиета. Празникът е 
съчетан с показване на шедьоври  от 
грънчарското производство.  

По време на тържеството има майсторско 
точене на грънчарско колело с конкурсен 
характер . Жителите на селото всяка година 
доказват, че грънчарството е в кръвта им. 
Интерес представлява демонстрацията за 
декориране на керамика.  
  
 



 
 
 
 
Празник на народния 
майстор свети 
Спиридон 

Традиционно през декември Музеят 
на занаятите - Троян и Задругата на 
майсторите на народни художествени 
занаяти – клон Троян, Националното 
изложение на занаятите в село 
Орешак и Националната гимназия по 
приложни изкуства „Проф. Венко 
Колев” – Троян организират събития, с 
които да почетат покровителя на 
грънчарите Свети Спиридон. 
 



Празник на народния майстор 
свети Спиридон 
 

Неделима част от празника са занаятчийското 
шествие до църквата „Света Параскева - Петка” 
и  изложбите на местните майстори в Троян и 
Орешак. В традиция се е превърнал и 
благотворителният базар на занаятчийски 
произведения, уреждан пред сградата на Музея на 
занаятите. По време на празника се връчват 
майсторски свидетелства и се провъзгласяват за 
пълноправни майстори нови членове на троянската 
задруга (ритуалът е известен като „тестир”).Следва 
демонстрация по дърворезба и иконопис.  

 



        Благодарим за вниманието! 


