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,,Гяур баир“, с. Врабево 
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Мястото е подходящо за 

пикник, има обособени кътове 

за палене на огън и за сядане. 

,,Гяур баир“ пази спомена за голямата и 

трагично завършила любов между младите 

Стоян и Деляна. Според местната легенда 

драмата се развива по времето на турското 

робство в България. Когато османлийте завзели 

селото една част от неговите жители избягали в 

Балкана, а други останали да живеят и работят 

съвместно с турците. Те запазли своите 

празници и обичаи, продължили да правят 

сватби и хора. 

Преданието разказва, че на Великден 

млади и стари се събрали да празнуват на 

Пачниковата поляна в североизточната част на 

селото. Там били и героите на нашата история. 

Стоян бил безстрашен, силен и смел. 

Турците го ненавиждали, заради неговата сила 

и красота, но не можели да сторят нищо, освен 

да го обиждат като го 

наричат ,,гяур“ (неверник). Естествено, Деляна, 

неговата любима, била най-красивата и лична 

мома в селото. Красотата на момичето 

предизвиквала копнеж в сърцата както на 

българи, така и на турци. Пожелал да я има и 

беят  -управител на селото. 

Пръснал се слух, че Стоян ще отвлече 

Деляна от хорото, за да се ожени за нея, тъй 

като двамата млади си били дали дума. Беят 

скоро пристигнал със своите хора и за да 

попречи на това излязъл напред и казал, че 

Стоян ще има момата, само ако я изнесе на 

ръце и без да спира на върха на близкия баир. 

Нямало какво да прави момъкът, грабнал 

любимата си и със сетни сили я изкачил на 

върха на стръмния хълм, ала там паднал и 

умрял. Споменът за непокорния българин 

остава в името, което мястото носи оттогава - 

,,Гяур баир“. Легендата разказва още, че там 

където паднал млaдият юнак покарал люляк – 

цветето на любовта, за да пази спомена за 

любовта и страданието на младежа. 

ЛЕГЕНДАТА 

Малко встрани от  популярните 

туристически дестинации в общината, на пътя 

между Ловеч и Троян, е скрито с. Врабево. 

Вниманието на пътешественика веднага бива 

привлечено от извисяващия се на близкия хълм 

метален кръст. До горе можете да се изкачите по 

два начина – пеша по дългата около 1,3 км. 

екопътека, или по малко-по дълъг черен път, 

подходящ и за офроуд. От местните хора пък 

можете да чуете и романтичната история, от която 

хълмът е получил името си ,,Гяур баир“. 

Пристигайки горе, ще откриете малкия 

параклис ,,Св. Панталеймон“, красиво изписан от 

художника Красимир Макраса. Ще се изненадате, 

когато намерите там и панорамна площадка за 

наблюдение, от която се открива невероятна 

гледка към околността. 

Ако имате късмет да посетите селото в 

края на лятото, може би ще попаднете и на 

нетрадиционните изложби на картини и 

скулптури на известни наши и чуждестранни 

творци, организирани в обновени, но 

запазили автентичния си дух селски дворове 

и плевни.. 
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 Има целогодишен достъп от м. Беклемето, като през зимата извозването се извършва със 
снегоход-ратрак. Туристически обекти в съседство: х. ,,Козя стена“ ( 5.00 ч.), заслон ,,Орлово 
гнездо“ (1.30 ч.), х. ,,Добрила“ ( 3.00 ч.). Изходни места: с. Кърнаре (3.30 ч.), м. Беклемето (3.00 ч.), гр. 
Сопот ( 4.00 ч. – със седалкова въжена линия и от горната лифтова станция през х. ,,Незабравка“). 

Контакти - тел. 08888 88 20 00; 02/ 491 00 21;  0887 364 543 

Намира се на билото на Стара планина, на 1.30 
ч. източно от м. Беклемето. 

Заслонът представлява масивна едноетажна 
постройка, с капацитет около 20-25 места. Сградата е 
водоснабдена  и електрифицирана. Разполага със 
санитарни възли, трапезария, барбекю и кухня. 
Заслонът е отворен целогодишно. По маркирани 
пътеки може да се стигне до х. "Козя стена" (3.30 ч.) и 
до х. "Дерменка" (1.30 ч.) 

Контакти: 0888 00 42 03; 0884 06 37 50; 0887 11 42 42 

МАРШРУТИ МАРШРУТИ 

През хубавите есенни месеци Троянският Балкан все още е достъпен и затова ви предлагаме 

разходка до някои от популярните хижи в района. 

ИЗХОДЕН ПУНК: МЕСТНОСТ ,,БЕКЛЕМЕТО“: 

Заслон ,,Орлово гнездо“ 

Хижа ,,Дерменка“ 

Намира се в едноименната местност, на билото 
на Стара планина, в резерват ,,Стенето“ (на около 
1500 м. надморска височина). Масивната триетажна 
сграда е водоснабдена, електрифицирана и разполага 
с локално парно отопление. Капацитетът за 
настаняване е 110 места, като около 1/3 от местата са в 
хотелската част (разполагат със собствени бани), а 
останалите в туристическата (с общ санитарен възел). 
Разполага с лавка и столова, в която се предлагат бира, 
скара, супи и салати. 

 Всички маршрути изискват подходяща за сезона екипировка, 
планинска застраховка и съобразяване с метеорологичноте условия, 
сезона, продължителността на светлата част на деня, числеността на 
групата и индивидуалните физически възможности на туристите. 

 Обърнете се към планински водач, ако не познавате района 

МОЛЯ , ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! 
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 Съседни туристически обекти: х. ,,Ехо“ (2.00 ч.), заслон ,,Академик“ (2.30 ч.), х. ,,Хайдушка 

песен“ (3.00 ч.),  х. ,,Дерменка“ (4.40 ч.), х. ,,Вежен“ (5.00 ч.). Върви се по маркирани пътеки. 

Изходни точки: с. Розино (4.30 ч.), с. Христо Даново (4.00 ч.), м. Беклемето (2.00 ч.). 

Контакти – тел. 0882 44 07 57 или 0887 07 37 39 или на web site: www.kozyastena.com 

Хижата е с капацитет 70 легла, като 38 са в една двуетажна 

сграда, а 16 в двуместни бунгала, които се използват само 

през летния сезон. Има само външни санитарни възли, но 

разполага с туристическа кухня, столова и лафка. Хижата е 

лесно достъпна – до нея води асфалтиран път, тръгващ от 

с. Чифлик ( 1.30 ч. пеша), има и паркинг. 

Близки обекти – вр. Козя стена (2.30 ч.), х. ,,Козя 

стена“ (2.30 ч.), х. ,,Ехо“ ( 4.30 ч.), Троянски проход (4.30 

ч.), м. Беклемето (4.30 ч.). Пътеките са маркирани. 

Контакти – тел. 0884 60 03 10;0879 68 58 77. 

МАРШРУТИ МАРШРУТИ 

През хубавите есенни месеци Троянският Балкан все още е достъпен и затова ви предлагаме 

разходка до някои от популярните хижи в района. 

ИЗХОДЕН ПУНКТ: СЕЛО ЧИФЛИК 

Хижа ,,Хайдушка песен“ 

Хижа ,,Козя стена“ Хижа Козя стена се намира в Средна Стара планина, в 

Троянския дял на Национален парк “Централен Балкан”. 

В непосредствена близост до нея се разпростира резерват 

"Козя стена", а на около 1.30 ч. пешеходен преход е вр. 

Козя стена (1670 м.).  Хижата е сравнително високо 

разположена (1562 м.) и достъпът до нея е възможен само 

пеша. Сградата на хижата е масивна, с капацитет 92 места 

и общи санитарни възли на всеки от трите етажа. 

Водоснабдена е, отоплява се на твърдо гориво. Добре е да 

се има предвид, че електричеството се осигурява от 

агрегат, така, че е добре да бъдете подготвени с 

фенерчета. Разполага с туристическа столова. 

МОЛЯ , ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! 

 При бедствие използвайте национален номер 112. 

 Проверявайте предварително за актуална информация за планините 
на страницата на Планинска спасителна служба (www.pps-bg.bg) 

http://www.kozyastena.com/
https://www.pss-bg.bg/
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 4 октомври, 19.00 часа—“Животът, макар и кратък“ - постановка на 
любителския театрален състав към НЧ „Наука—1870 г.“, Троян - 
Салон на НЧ „Наука—1870 г.“, Троян; 

 5 октомври, 19.00 часа—Концерт на група „Грамофон“ - Салон на 
НЧ „Наука—1870 г.“, Троян; 

 8 октомври, 18.00 часа—Представяне на книгата „Чувствителният 
разказвач“от Олга Токарчук  - Галерия „Серякова къща“; 

 11 октомри, 17.00 часа—Откриване на изложба за историята на 
НИХЗИ—Орешак по повод 50 години от създаването му—
Пешеходна зона пред библиотрката на НЧ „Наука—1870 г.“, Троян; 

 11 октомври, 19.00 часа—Държавен сатиричен театър „Алеко 
Константинов“ представя „Господин Ганьо Балкански“ по Алеко 
Константинов (с участието на Ивайло Калоянчев);етска гр 

 12 октомври, 8.00 часа—Отбелязване на Деня на българската 
община—Център за услуги на гражданите; 

 12 октомври, 16.30 часа—Официално откриване на обновената 
детска площадка в детска градина „Осми март“ - ДГ „Осми март“, 
Троян; 

 12 октомври, 17.00 часа—Откриване на реконструираната сграда в 
двора на НУ „Христо Ботев“ - НУ „Христо Ботев“, Троян; 

 12 октомври, 17.30 часа—Официално откриване на обновения бл. 
„Машстрой 2“ - Троян, ул. Лъгът № 2; 

 13 октомври, 12.00 часа—Поднасяне на венци и цветя пре паметника 
на Иван Хаджийски по повод 114-та годишнина от рождението му—
пл. „Възраждане“, Троян (пред Конака); 

 13 октомври, 16.00 часа—Премиера на филма „Колелото на бита“, 
посветен на Иван Хаджийски—Салон на НЧ „Наука—1870 г.“; 

 13 октомври, 17.30 часа—Изложба „30 години Дружество на 
троянските художници“ - Галерия „Серякова къща“; 

Октомври 2021 КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  
на събитията в община Троян 



 6 

 6 

 14 октомври, 11.30 часа—Издигане знамето на Троян за Петковден—
Празник на град Троян (по отделна програма) - пл. „Възраждане“, 
Троян; 

 14 октомври, 13.00 часа—Изложба „на спомена сред кръстопътните 
видения“ с произведения на майстора Минко Банковски—Музей на 
занаятите, Троян; 

 15 октомври, 19.00 часа—“В открито море“ премиера на 
любителския театрален състав към НЧ „Наука—1870 г.“, Троян—
Салон на НЧ „Наука—1870 г.“, Троян; 

 16 и 17 октомври—Международен гросмайсторски шахматен 
турнир—Информационно-културен център, Троян; 

 20 октомври, 19.00 часа—Театър „Българска армия“ представя 
„Кафе с претенции“ - Салон на НЧ „Наука—1870 г.“, Троян; 

 29 октомври, 19.00 часа—Самодейна театрална група „Ив. Гадевски“ 
представя пиесата „Нотингам Форест“ на Михаил Вешим—Салон 
на НЧ „Христо Ботев—1911 г.“, с. Врабево. 

Октомври 2021 КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  
на събитията в община Троян 
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Галерия „Серякова къща“ представя през 
октомври: 

       8 октомври, 18.00 часа 

Заповядайте на представянето на „Чувствителният разказвач“ – първата книга на Олга 
Токарчук след получаването на Нобеловата награда за литература през 2018 г. 
На 8 октомври от 18 ч. в Галерия „Серякова къща“ – Троян преводачът на книгата Крум 
Крумов и редакторката Невена Дишлиева ще ви разкажат за най-вълнуващото си 
пътешествие в света на литературата. 
„Чувствителният разказвач“ се състои от дванайсет есета и лекции, писани по различно 
време и поводи, някои по-познати и излизали в пресата, други съвсем нови, 
„пандемични“. Българското издание е първото чуждоезично и излиза с великолепен 
предговор от Георги Господинов. 

        

 

 

 

 

  13 октомври,  
  17.30 часа 

 

 

Както обикновено  Есенната изложба на  

Дружеството на троянските художници ще бъде 

открита в навечерието на Петковден -празника 

на града. В нея членовете на дружеството ще 

представят своите най-нови творби в различни 

жанрове: живопис, керамика, дървопластика и 

др. 

Очакваме тази година тя да бъде особено 

интересна и разнообразна, тъй като ще премине 

под знака на честването на 30 години от 

създаването на Дружеството на троянските 

художници. 

Поради усложнената епидемиологична 

обстановка, все още не е ясно как ще премине 

четсването, затова можете да следите ФБ 

страницата на галерията за актуална 

информация. 
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Музей на занаятите, Троян 

14 октомври 
13.00 часа 

Музей на занаятите, Троян 

Изложба „На спомена сред кръстопътните видения“ 

Произведения на майстора дървостругар Минко Банковски 

На 14.10.2021 г. в Музея на занаятите се открива  

изложба „На спомена сред кръстопътните видения”, 

посветена на майстора дървостругар Минко 

Банковски. Тя се състои от негови стругарски 

произведения, допълнени с 5 броя винилни табла на 

рол банер стойка, съдържащи информация за 

живота, творчеството и наградите му, както и негови 

мисли.  

Изложбата ще се открие в деня празника на града и 

ще остане до началото на месец декември.  

Минко Банковски е трето поколение майстор по дървообработване, който наследява и 

доразвива уменията на баща си и дядо си като „профилира” творчеството си – 

стругарство и копаничарство. През 1962 г. участва в Националната конференция по 

въпросите на народните изкуства, през 1966 г. става един от първите членове на 

Ателието на троянските майстори, а от 1971 г. е член на Задругата на майсторите.  

Участва в международните и национални изложби в Орешак, Копривщица, прави 

самостоятелни изложби в Плевен, Карлово, Пловдив, Будапеща, Варшава, Варна, София, 

Троян, Ловеч, Свищов, представя се в общи изложби в Куба, Унгария, Чехословакия, 

СССР, Мексико, Канада, Корея, Афганистан, Холандия, Гърция.  

В момента във фондовете на Музея на занаятите 

се съхраняват над 260 негови творби от различни 

периоди, което го прави един от най-добре 

представените майстори. Заслугата му за 

популяризиране на троянското дървостругарство 

през втората половина на XX век не трябва да 

остава само в музейните проучвания и 

документи. Освен тайните на дървото, Минко 

Банковски прави опити за изява и с перото. През 

1993 г. излиза неговата книга „На спомена чрез 

кръстопътните видения”.  
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16.30 ч. – Откриване на обновената детска площадка в ДГ „Осми март“, 
Троян 

17.00 ч. – Откриване на реконструираната сграда в двора на НУ „Христо 
Ботев“, Троян 

17.30 ч. – Откриване на обновения бл. „Машстрой-2“ в Троян 

ПРОГРАМА  ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ  НА ПЕТКОВДЕН -

ПРАЗНИК НА ТРОЯН 

12 Октомври—Ден на българската община 

13 Октомври—114 години от рождението на Иван Хаджийски 

12.00 ч. –  Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Иван Хаджийски 
на пл. „Възраждане“ (пред Конака) 

16.00 ч. – Премиера на филма „Колелото на бита“ посветен на Иван 
Хаджийски—салон на НЧ “Наука—1870 г.“, Троян 

14 октомври—Петковден  

9.00 ч. – Света Божествена Архиерейска литургия – църква „Света Параскева - 
Петка“ 

11.00 ч.  – Изпълнения на Представителен Общински младежки духов 
оркестър с мажоретки 

11.30 ч. – Тържествено издигане знамето на град Троян и връчване на 
почетни отличия и награди на Община Троян – площад „Възраждане“  

12.00 ч. – Празничен концерт с учстието на Васил Петров“ –  площад 
„Възраждане“ 

13.00 ч. – Откриване на изложба „на спомена сред кръстопътните видения“, 
посветена на майстора дървостругар Минко Банковски – Музей на занаятите, 
Троян 

20.00 ч. – Дрон шоу и заря – площад „Възраждане“  
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АКЦЕНТИ ОТ ТЕАТРАЛНИЯ  АФИШ  

Салон на НЧ „Наука– 1870 г.“, Троян 
  *Билети и/или талони за безплатните  

филмови прожекции в ст. 301 

На 11 октомври от 19.00 ч. в салона на 
троянското читалище ще оживее образът на 
един непреходен герой излязъл изпод 
перото на Алеко Константинов – Бай Ганьо. 

Невероятната комедия „Бай Ганьо” от Алеко 
Константинов е умело адаптирана за сцена 
от Георги Данаилов, под вещата режисура 
на Никола Петков и майсторски представена 
от Ивайло Калоянчев, Светослав Пеев, 
Веселин Цанев, Иван Иванов, Ивайло 

Захариев, Георги Бояджиев, Василка Сумева, 
Снежана Малковска, Виктория Янева. 

Композитор на спектакъла е Юрий Ступел, а сценографията е поверена на Георги Славков. 
Неугасващо е художественото въздействие на произведението, което продължава да бъде 
актуално и днес с разискваните теми от автора. От дистанцията на времето Алеко ни учи да 
бъдем всичко онова, което Бай Ганьо не е. Той е кривото отражение на българската и 
човешка нравственост, която поражда смях, срам и стремеж да се постигне морална 
висота.           

„Бай Ганьо Балкански“ по А.Константинов 

 Комичният сюжет на „Кафе с претенция“ ни пренася в 
София през 1966 г. в апартамента на Милчо (Юлиан 
Вергов) – 43 годишен, началник на рекламно бюро. 
Намираме го там заедно с „авера му“ – 43 годишния 
Милко (Иван Радоев). Тече трескава подготовка в 
очакване на две дами, заговорени случайно през деня, 
на кафе по „Раковска“. Напътствията на доста по-
опитния в свалките Милчо почти вдъхват кураж на 
Милко, който макар и архитект е довел кариерата си до 
заветната длъжност „завеждащ техническата 
документация на службата“, а по отношение на жените 
е крайно неопитен. 

В кулминацията на подготовката, в апартамента 
пристига, неканен и третият им приятел – 43 
годишният Минко (Моню Монев), научен сътрудник 
по старобългарски. Неговото съкровено желание е да 
избяга от „семейния уют“, в чиито окови скоро е 
попаднал и да пийне с приятелите. Тази вечер и 
нейната неочаквана развръзка пораждат куп нелепи и 
смешни ситуации. Една, на пръв поглед, 
непретенциозна среща, напомпана с много претенция. 

„Кафе с претенция“ от Г. Марков 
29 октомври, 19.00 часа 

www.naukatroyan.org 



   

   

Работно време и входни такси на културните институции  

Работно време: 

Понеделник-Петък:  

9.00 - 17.30 часа 

Събота и  Неделя:  

10.00 - 18.00 часа 

Входни такси: 

Възрастни - 3.00 лв. 

Учащи, пенсионери - 2.00 лв. 

За групи над 20 души: 

Възрастни - 1.50 лв. 

Учащи, пенсионери - 1.00  лв. 

,,НИХЗИ-Орешак” ЕООД 

Контакти: 

с. Орешак, ул. ,,Стара Планина” № 256 

тел.088 8008411;  06952/2816 
www.fairoreshak.bg 

 

Национално изложение на художествените 

занаяти и изкуствата (НИХЗИ) – Орешак 

Входни такси: 

Деца до 7 г. и хора с увреждания – 
безплатно 

Възрастни – 4.00 лв. 

Ученици и групи – 2.00 лв. 

Цена на беседа – 10.00 лв. 

Природонаучен музей, с. Черни Осъм 

Работно време: 

Понеделник - Неделя:  

08.00 - 12.00 часа  

13.00 - 17.00 часа 

Контакти:  

с. Черни Осъм, ул. ,,Стара планина” № 132 

тел: 06962 2371 

www.naturalsciencemuseum.eu 

Природонаучен музей—Черни Осъм 

(Museum of Natural Sciences - 

Cherni Osam) 

Музей на народните художествени занаяти и приложни 

изкуства, Троян 

Работно време: 

       Понеделник – Петък:  
09.00 - 17.00 часа 

Събота: 10.00 - 15.00 часа 
 

Неделя: почивен ден 
 

Контакти:  

Троян, пл. 
,,Възраждане”№ 1 
тел. 0670/6 20  63 

www.troyan-museum.bg 

Входни такси: 

Деца до 7 години - безплатно 

Ученици, студенти и пенсионери  – 2.00 лв. 

Възрастни – 5.00 лв.  

Дълга беседа – 10.00 лв. 

Кратка беседа – 5.00 лв. 

Беседа на чужд език - 15.00 лв. 

Семеен билет (с две деца) -  10.00 лв. 

За групи над 20 човека – 50% отстъпка 

Музей на народните  

художествени  

занаяти и приложни 
изкуства-Троян @mnhzpi 

Галерия ,,Серякова къща”,Tроян  

Работно време: 

Понеделник-Петък:  

10.00 - 12.00 часа  

14.00 - 18.00 часа 

Събота: 10.00 - 15.00 часа 

Неделя: почивен ден 

Контакти:  

Троян, ул. ,,Ангел Кънчев” № 6 

тел:.0670 6 28 77 и 0887 23 12 50; 

www.seryakovagallery.bg 

 

 Галерия ,,Серякова къща” 

Вход свободен! 
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УКАЗАТЕЛ: 

Медицинска 

помощ: 

Спешни телефони: 112  

Многопрофилна болница 
за активно лечение 
(МБАЛ)  

,,Д-р Стоев- Шварц“- 
Троян 

ул. "Радецки" № 30 
www.mbal-troyan.com 
тел.: 0670/ 6 20 21,  

6 20 22, 6 49 36 

Специализирана болница 
за активно лечение на 
белодробни болести 
(СБАЛББ) – Троян 

ул. "Васил Левски" № 253 
www.sbalbb-troyan.com 
тел.: 0670/ 6 27 01, 6 27 02 
 

 

Институции: 

Община Троян 

пл. “Възраждане” № 1 

www.troyan.bg 

тел.: 0670/ 68 050 

(портал, информация) 

 

РУ ,,Полиция“  - Троян 

ул. ,,Захари Стоянов” № 4 

www.mvr.bg 

0670/ 6 22 18 
0670/ 6 22  51 

 

Районна служба 
„Пожарна безопасност и 
защита на 
населението” (РСПБЗН) - 
Троян 

гр. Троян, ул. „Георги С. 
Раковски” № 1 

www.mvr.bg  
тел.: 068668642 (дежурен), 
0888 835 469, 0884 336 839 

 

Планинска спасителна 
служба – Троян (ПСС) 

ул. ,,Спас Бояджиев“ № 10 

www.pss-bg.bg 

тел.: 0888/621 275 

Транспорт: 

Автогара Троян:  

ул. ,,Димитър Икономов”№ 21 

www.avtogara-troyan.com 

0670/ 6 21 72  

. 

ЖП гара Троян: 

0885 011 685 

Денонощна информация: 064 83 11 
33 и 0885 39 76 94 

02/ 931 33 33 
www.bdz.bg 

 
"Нешев" ООД:  

www.neshevbg.com 

0670/ 6 21 74 

0878 336 499 

 

ЕТ ,,Цанко Мичев”:  

0670/ 5 00 86 

 
Фирма "Юнион Ивкони":  

www.union-ivkoni.com 

02/ 813 31 50 
02/ 931 33 33 

 

Телефони за въпроси и отговори 
относно COVID-19 

 
РЗИ- Ловеч: 
тел. 068/69-94-36—д-р С. Иванова; 068/69-94-28 

—д-р Д. Дочева (в работни дни) 

http://www.rzi-lovech.bg/ 

Министерството на здравеопазването 
 
тел. 02 /807 87 57 (денонощна информационна 
линия) 

Община Троян 

0670 6 804 1— за консултация относно услуги, 
извършвани от общинска администрация, вкл. и 
такива по електронен път  

0670/ 6 80 50—за възрастни, нуждаещи се от 

подкрепа 

Информационно–културен  

Център, Троян  

Работно време: 

 

Понеделник  - петък 

8.00 - 12.00 ч. 

13.00 - 17.30 ч.  

 

Събота и неделя:  

Почивни дни 

 

Информационно-

културен Център, Троян  

krasiv.Troyan 

http://www.rzi-lovech.bg/

