
БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА – 24-26.09.2021 г. 

 

П Р О Г Р А М А   

  
гр. ТРОЯН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

 

24.09. (петък) 

17:30 ч. Традиционно празнично дефиле – тръгване от Хана на  Васил Спасов до 

сцената на пл. „Възраждане“;  

18:30 ч. Официално откриване на фестивала от Кмета на Община Троян;  

18.35 ч. Химн на фестивала с участието на НЧ „Изгрев-1926 г.“, с. Бели Осъм и 

Представителен общински младежки духов оркестър с мажоретки – Троян;  

18:45 ч. Изпълнения на ФА „Траяна“ при НЧ „Наука-1870“ – Троян; 

19:00 ч. Концерт на „4 Magic“; 

20:00 ч. Концерт на Тони Димитрова  

 

 

25.09. (събота)  

10:30 ч. Възстановка „Традиции, настояще и бъдеще“ на НД „Традиция“;  

11:30 ч. Запалване на казана за изваряване на ракия със специалното участие на гайдари от 

НУФИ „Филип Кутев“- гр. Котел; 

12:00 ч.  Кулинарна изложба-базар и кулинарен Masterclass  /ресторантьори, хотелиери, 

ученици от СУ „Васил Левски“-Троя и СУ „Васил Левски“ – гр. Априлци/; 

12.30 ч.  Открита сцена с участието на местни и гостуващи танцови и музикални състави 

/от 12:00 до 17:00 часа /- сцената на пл. „Възраждане“; 

13:00 ч. Конкурс за най-добра домашна сливова ракия – пред НЧ „Наука – 1870 г.“; 

17:15 ч. Представяне на арт-инсталацията на Център „АЛОС“ –  пешеходен мост; 

17:30 ч. Награждаване на победителите от Национален литературен конкурс „Албена“; 

17:40 ч. Награждаване на победителите от конкурса „Най-добра домашна сливова ракия“;   

19:00 ч.  Изпълнение на студия „Гласове“  при НЧ „Наука-1870“-Троян; 

19:30 ч.  Концерт на „СкандаУ“ 

 



26.09. (неделя) 

10:30 ч. Открита сцена с участието на местни и гостуващи танцови и музикални състави;    

11:30 ч. Детски празник;  

11:55 ч. Теглене на томболата за голямата награда от фестивала; 

12:00 ч. Закриване на фестивала с концерт на „Masters of the dance“ - гр. Перник 

 

 

      Всеки ден  

  „Улица на занаятите“ – демонстрация на традиционни занаяти; 

 Традиционни кулинарни изкушения, приготвени от местни майстори; 

 Арт ателиета; 

 Ден на отворените бутилки - във „Винпром-Троян“ АД 

 

 

 

 


	12:00 ч. Закриване на фестивала с концерт на „Masters of the dance“ - гр. Перник

