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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

м. Март, 2017 
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0878 901 473 
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Община Троян създаде нов портал за туризма, който съдържа цялостна информация за посетителите на общината, свързана с техния престой, 
отдих и забавление. 

Сайтът www.visit.troyan.bg, създаден за популяризиране на туристическия потенциал на Троян, е разработен със средства от туристическия 
данък за 2016 г. и с участието на екип от експерти. В него е поместена полезна информация, касаеща всеки един турист – места за настаняване, 
заведения, информация за Троян и околностите и забележителности, които всеки посетител може да открие в сърцето на Балкана. В сайта са 
събрани основните ежегодни събития в културния и спортен календар на общината. За удобство на посетителите, има информация за 
транспорта от и в града. На автобусните спирки в града, пътуващите могат да видят QR код и сканирайки го със своето мобилно устройство, 
биват насочени към туристическия сайт. В секция „Транспорт“ са вградени филтри, които улесняват пътуващия и помагат за по-бързо намиране 
на дестинация. Сайтът събира на едно място информацията, която е необходима за планиране и провеждане на един приятен престой в Троян. 

Интересен момент е секцията „Къде да се снимам“, чрез която екипът на сайта се стреми да популяризира различни зони в града и да предизви-
ка вниманието и интереса на туристите. 

На сайта своевременно ще бъде публикувана и актуална информация за провеждащите се в града културни и спортни прояви. 

За удобство на посетителите на visit.troyan, сайтът е оптимизиран за всички смарт устройства и се чете лесно и удобно независимо 
дали се ползва телефон, таблет или компютър. И тук Община Троян ще търси обратна връзка и впечатления на туристите, която може да се 
даде чрез анкетната форма на страницата. Развиването и допълването на интернет страницата продължават, като до края на 2017 г. сайтът ще 
заработи в триезичен формат—на български, английски и немски. 

НОВ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ  

НА ОБЩИНА ТРОЯН: 

http://www.visit.troyan.bg/
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 Мартенски дни на културата в село Борима—с. Борима; 

 1 март—Ден на самодееца и Баба Марта - Читалища в Община Троян; 

 1 март, 14.00 часа—,Откриване на паметна плоча на Пейо и Марин Дулеви, създатели на музейната сбирка в селото—НЧ ,,Просвета—
1905 г. “, с. Дебнево; 

 1 март, 18.00 часа—Откриване на изложба ,,Нарича се любов“ 0 графика и керамика на Надежда Христова с участието на Преслава 
Петрова—Галерия ,,Серякова къща“; 

 2 март, 17.30  часа –Публичен дебат, посветен на Националния празник на България, организиран от клуб ,,Дебати“ при СУ ,,Климент 

Охридски“, Троян—Информационно-културен център, Троян; 

 2 март, 18.00 часа—.,,Споменът за утре“ - премиерен музикално-танцов спектакъл на трупата на Нешка Робева ,,Нешанъл Арт“ с участи-
ето на Христо Младенов (вход свободен) - Салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 3 март—Национален празник на Република България и 139 години от Освобождението; 
                       10.30 часа—Благодарствен молебен за здраве и благоденствие на българския народ—Църква ,,СВ. Параскева –Петка“, Троян; 
                       11.00 часа—Тържествено издигане на знамето на Република България; слово на Донка Михайлова—Кмет на Община Троян;  
                                           Поднасяне венци на признателнност—централен пл. ,,Възраждане“, Троян; 
                        11.30 часа—Откриване изложба ,,Златарското изкуство XVII—XIX век“ - Музей на занаятите; 

 3 март, 15.00 часа—Откриване на изложба и награждаване на победителите в VI-ти Национален конкурс ,,Пейзаж от моята  България“ - 
НГПИ ,,Проф. Венко Колев“, Троян; 

 3 март, 10.00 часа—Държавен турнир по тенис— Тенис корт в с. Орешак; 

 3 март—Национален празник на Република България—тържества по селата в общината; 

 6 март—Литературна вечер с поетесата Цветана Качерилска—НЧ ,,светлина—1902“, с. Шипково; 

 8 март—Осмомартенски тържества в селата на общината; 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
на събитията в община Троян през месец март 2017 година 

Работно време и входни такси на културните 

институции 

Музей на народните художествени 
занаяти и приложни изкуства,  

Троян 
 

Работно време за периода  
м. ноември—м. март 

 
       Понеделник – Петък:  
 
от 09.00 до 17.00 часа 

Събота 
От 10.00 до 15.00 часа 

Неделя 
По предварителна заявка за групи 
 

Входни такси: 
Деца до 7 години - безплатно 
Ученици, студенти и пенсионери  –  
2.00 лв. 
Възрастни – 4.00 лв.  
Класическа беседа – 10.00 лв. 
Кратка беседа – 5.00 лв. 

За групи над 20 човека – 50% отстъпка 
Деца до 7 години - безплатно. 
Ученици, студенти и пенсионери  – 
 2.00 лв. 
Възрастни – 4.00 лв.  
Класическа беседа – 10.00 лв. 
Кратка беседа – 5.00 лв. 

За групи над 20 човека – 50% отстъпка 
Контакти: тел.0670/6 20 63; 0878668784 

Национално изложение на 
художествените занаяти и 

изкуствата (НИХЗИ) – 
Орешак 

Работно време: 

Понеделник-Петък:  

9.00 до 17.30 часа 

Събота и  Неделя:  

10.00 до 18.00 часа 

Входни такси: 

Възрастни – 4.00 лв. 

Ученици и групи – 2.00 лв. 

Деца до 7 г. и хора с увреждания 
– безплатно 

Цена на беседа – 10.00 лв. 

Контакти: тел.06952/2816 

Природонаучен музей ,  

с. Черни Осъм 

Работно време: 

Понеделник - Неделя:  

от 08.00 до 12.00 часа  

от 13.00до 17.00 часа 

Входни такси: 

Възрастни - 3 лв. 

Учащи, пенсионери - 2 лв. 

За групи над 20 души: 

Възрастни - 1.50 лв. 

Учащи, пенсионери - 1 лв. 

Контакти: тел: 06962 2371 

Галерия ,,Серякова 

къща” 

Работно време: 

Понеделник-Петък:  

10.00 до 12.00 часа и от 14.00 

до 18.00 часа 

Събота: 10.00 до 15.00 часа 

Контакти – тел:.0670 6 28 77 

и 0887 23 12 50; 
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ МАРТ 
 

                  На 1-ви март от 18.00 часа в 
залите на Втория етаж на галерия 
„Серякова къща” се открива „Нарича се 
любов” - изложба графика и керамика на 
художничката Надежда Христова 

Тя е родена на 27.01.1976 г в гр.Русе. 
Няколко години живее там, след което се 
премества в Троян, родния град на баща й. От 
малка има слабост към рисуването и по тази 
причина учи в художественото училище в 
Троян. След като го завършва, започва работа в 
керамична фирма като точар. 

През 2000 г се ражда дъщеря й 
Преслава - едно необикновено дете (дете със 
специфични потребности) и затова Надежда се 
отдава на грижите за нея за дълъг период от 
време. Въпреки трудностите, Преслава е тази, 
която научава майка си да е силна, да преследва 
целите си и да вярва в мечтите си. 
Една от тези мечти се сбъдва през 2006 г. и 
Надя си създава свое собствено ателие. Започва 
да работи там, да създава собствени модели и 
да участва в различни общи изложби, някои от 
тях международни.  

Участвала е и в демонстрации на 
керамични техники, точене на керамични 
изделия в различни празници и прояви. В 
момента Надежда Христова е председател на 

Задругата на Майсторите на Народни 
Художествени занаяти в гр.Троян. Гордее се с 
благотворителните базари, които организира с 
помощта на колеги и приятели. 
Настоящата изложба в галерия „Серякова 
къща” е поредната сбъдната мечта на Надежда 
- да открие самостоятелна изложба с рисунки 
керамики.  

И з л о ж б а т а  и д в а  т ъ к м о 
навреме,защото наскоро художничката среща 
любовта. В рисунките си иска да предаде на 
повече хора,това което изпълва сърцето й 
вмомента.  

Изложбата ще открие Наби Масуми 
- преподавател по персийски език в Иранския 
културен център в София, доктор по будистка 
философия, специалист в областта на науката 
и индийската философия. С Надежда се 
запознават миналата година в Националното 
изложение на занаятите в с. Орешак и се 
сприятеляват.  

Редом в изложбените зали до 
Надежда, със свои творби ще застане и нейната 
дъщеря Преслава Петрова, която в момента 
също е ученичка в Националната гимназия 
„ П р о ф .  В е н к о  К о л е в ” . 
Изложбата ще продължи един месец, до 2-ри 
април .  

3 март, Музей на занаятите—Троян:  Изложба ,,Българското  
златарско изкуство XVII—XIX в.“ 

 

На 3 март 2017 г., Община Троян, Музеят 
на занаятите и Съюзът на колекционерите в България  
представят една забележителна експозиция - българс-
ко златарско изкуство. Етнографската колекция, собс-
твеност на г-н Антонио Василев, включва предмети, 
съхранили материалното богатство на българския 
народ – женски и мъжки накити: пафти, обици, грив-
ни, колани и много други. Времево експонатите от 
колекцията, отразяват развитието на народните заная-
ти през Възраждането. Освен като предмети с утили-
тарна функция, те са доказателство за естетическия 
вкус на своите притежатели.  

Каквито и промени да настъпват, неизме-
нен аксесоар на женското облекло за всички времена 
остава накитът. Изработването му е специфично 
културно явление с дълъг исторически живот. Едно 
надграждане и приемственост, съчетаващи богатство-
то и преплитането на различните култури по нашите 

земи. Накитите, представени в колекцията, са не само 
част от костюма на българката, но и мерило за нейния 
социален статус и семейно положение. В тях е заклю-
чена мистичната символика на вярата. Това ги 
превръща в неразделна част от българския бит. Едва 
ли има други лични вещи, които да съпътстват човека 
през целия му живот.  

Колекцията отразява духовните ценности, 
историята и вяра на българите. Етнографските пред-
мети са събирателният образ, който отразява Възрож-
денския бит и модата в аксесоарите, както в дамското, 
така и в мъжкото облекло. Образците, които ще бъдат 
видяни в експозицията, представят една нова форма 
на естетика и приемственост. Те провокират интерес 
чрез красотата и съвършенството, обръщайки се към 
традиционния български бит и изконните ни култур-
ни ценности. 

Откриване на 3 март в 11:30 часа, в цен-
трална сграда на Музея на занаятите. 

2 март, НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян: ,,Споменът за утре“ - музикално –танцов 
спектакъл на трупата на Нешка Робева с участието на Христо Младенов 

На 2 март, от 18.00 часа в салона на НЧ ,,Наука-1870 г.“ трупата на Нешка 
Робева гостува с премиерния си спектакъл ,,Споменът за утре“, който е и подарък за 
троянската публика, по случай националния празник на Република България—3 март. 

„Споменът за утре“ е естествено продължение на хитовия спектакъл на Неша-
нъл Арт – „Среща в Споменът“.  логика и сюжет отстъпват пред емоцията и хаоса. Мо-
же би защото спомените не се поддават на дресура, укротяване или дори на елементарно 

подреждане. Защо и как се появяват - никой не се наема да обясни. Може би защото... 
обяснение няма. 

Спектакълът е изграден на базата на български и световни хитове от близкото 
и по-далечно минало изпълнени от танцьорите от трупата на Нешка Робева и Христо 
Младенов.  

Вход свободен! 

1 март, галерия ,,Серякова къща“: ,,Нарича се любов“- Изложба графика и  
керамика на Надежда Христова 
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ПРОГРАМА  

на театрални, танцови и музикални постановки, гостуващи в  

НЧ ,,Наука – 1870 г.“, Троян 

 

 15 март, 18.30 часа  - гостува Драматичен театър ,,Сава Огнянов“, Русе с 

френската комедия ,,Валят пари“ 

 

                      Автор: Себастиен Тиери, Превод: Валентина Бояджиева , Постановка: Владимир Петков , Сценография: Виолета Радкова , Музи-
кална картина: Владимир Петков , участват: Христо Гърбов, Петя Венелинова, Ралица Константинова, Косьо Станев 
                      Една вечер, Брюно (анестезиолог) и Лоранс (педагог) намират банкнота от сто евро на масата в хола. На следващия ден още няколко. 
Пачки банкноти започват да се появяват всеки ден в апартамента им, сипят се като из ведро незнайно как и от къде! Отначало заинтригувани, а след 
това паникьосани от тези пари падащи от небето, те бързо се оказват изправени пред своите различия в отношенията им към парите, както и пред 
своите дълбоко скрити желания. Но когато се появява и един параноичен и въоръжен съсед, който твърди, че е бил ограбен, Брюно и Лоранс изпа-
дат в лудост. Започват поредици от комедийни ситуации, стигащи до пълен абсурд. Пиесата е ярка комедия относно онази функция на парите, 
която има силата да побърка и най-закоравелият им противник и да извади на показ неподозирани реакции и действия.  
 

 23 март, -  гостува Държавна опера—Бургас с две представления: 

 

12.00 часа—,,Алиса в страната на чудесата“ - Мюзикъл за деца от 

 Александър Йосифов.  
Действащи лица и изпълнители: Алиса – Людмила Михайлова, Червен котарак – Бранимир Недков, Царица Купа – Лина Пеева, Принц 

Купа – Милен Динолов, Шапкар – Петър Тихолов, Заек – Мирослав Димитров. С участието на балета на Държавна опера - Бургас. Режисьор:  
Дарина Главанакова - Бакърджиева, Танци: Галина Калчева. 
 

18.30 часа—,,Шедьоври на оперетата“ - Оперен концерт 

 

 27 март – Отбелязване на Международен ден на театъра и връчване на  

12 –ти приз Николай Ганков 

 

   30 март, от 19.00 часа – гостува Драматичен театър—Ловеч с  

постановката ,,Църква за вълци“ 

 

Автор: Петър Анастасов, Режисьор: Цвятко Стоилов , Сценография и костюми: Надя Василева-Ковачевска  
Участват: Ленко Гурков, Слава Георгиева, Петър Стойчев, Златина Никифорова, Софрони Рацов, Силвия Чобанова, Нина Суванджиева, Цвятко 
Стоилов, Явор Костов, Богомила Николова 
Петър Анастасов е написал пиесата „Църква за вълци“ през 1996-1997 г. и е играна в Народния театър. По-късно по нея е заснет и едноименният 
телевизионен сериал. Постановката разказва историята на съвременните Гераци, една фамилия, раздирана от имуществено-морални противоречия. 
В центъра на постановката е образът на майката и нейният грях.   
 
 
 

Билети за всички постановки могат да бъдат закупени на касата на НЧ ,,Наука- 1870 г.“ За повече 

информация: тел. 0670/ 6 20 60 

 

Забележка!!! Информационно-културен център, Троян не носи отговорност за настъпили промени в датата, началния час или 

съдържанието на събитията, включени в месечния бюлетин, както и за промени в работното време на институциите и  

транспортните схеми на различните превозвачи, за които своевременно не е подадена информация!  

http://theatre.art.bg/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0__3133
http://theatre.art.bg/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2__562
http://theatre.art.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0__607
http://theatre.art.bg/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2__562
http://theatre.art.bg/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2__178
http://theatre.art.bg/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0__618
http://theatre.art.bg/%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0__1302
http://theatre.art.bg/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2__1299
http://theatre.art.bg/%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2__1512
http://theatre.art.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0__1519
http://theatre.art.bg/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2__1518
http://theatre.art.bg/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0__1514
http://theatre.art.bg/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2__1199
http://theatre.art.bg/%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0__3164
http://theatre.art.bg/%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%B2__1522
http://theatre.art.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0__1117
http://theatre.art.bg/%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0__1521
http://theatre.art.bg/%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2__1512
http://theatre.art.bg/%D1%86%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2__1512
http://theatre.art.bg/%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2__2487
http://theatre.art.bg/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0__4665
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с. Калейца – Троян 

7.00; 13.00; 14.45; 17.35; 19.20 

(Понеделник – Петък); 10.00; 11.40 

(Четвъртък); 7.20; 16.00 (Събота и 

Неделя) 

Троян – с. Ломец 

7.45; 12.20 (Четвъртък) 

с. Ломец – Троян 

8.15; 12.55  (Четвъртък) 

Троян – с. Черни Осъм 

6.15; 7.10; 16.15 (Всеки ден); 5.40; 

8.10; 10.10; 12.10; 13.10; 14.30; 

17.10; 18.30 (Понеделник – Петък) 

18.10; 11.00 (Събота и Неделя) 

с. Черни Осъм – Троян 

7.10; 8.00; 17.00 (Всеки ден); 6.20; 

9.00; 11.00; 13.00; 14.00; 16.10; 

18.00; 19.36 (Понеделник – Петък) 

12.00; 19.00 (Събота и Неделя) 

*линията се изпълнява само в 

работни и учебни дни 

 

Троян – с. Балабанско:           

7.00; 16.00 (Понеделник – Пе-

тък); 12.00 (Четвъртък); 

8.00 (Събота); 17.00 (Неделя) 

с. Балабанско – Троян 

7.30; 16.30 (Понеделник – Пе-

тък); 13.00 (Четвъртък); 

8.40 (Събота); 17.40 (Неделя) 

Троян – с. Балканец 

7.20; 17.55 (Понеделник – Пе-

тък) 

с. Балканец – Троян 

7.40; 18.35 (Понеделник – Пе-

тък) 

Троян – с. Белиш 

6.30; 16.00 (Понеделник – Пе-

тък) 

с. Белиш – Троян 

7.00; 16.30 (Понеделник – Пе-

тък) 

Троян – с. Врабево 

7.30; *12.40; 16.30  (Понеделник 

– Петък) 

с. Врабево – Троян 

8.15; *13.25; 17.15  

(Понеделник – Петък) 

Троян – с. Голяма Желязна 

6.00; 17.00; *12.30; *14.30 

(Понеделник – Петък);  

8.30; 16.20 (Събота и Неделя); 

9.00 (Четвъртък) 

с. Голяма Желязна – Троян 

6.50; 17.50;*13.30;*15.30 

(Понеделник – Пе-

тък);9.30;17.20 (Събота и Неде-

ля);  

Троян – с. Горно Трапе 

9.00; 13.00 (Четвъртък) 

с. Горно Трапе – Троян 

9.15; 13.15 (Четвъртък) 

Троян – с. Калейца 

6.25; 12.20; 14.20; 17.10; 19.00 

(Понеделник – Петък); 9.40; 

11.00(Четвъртък); 7.00; 15.40 

(Събота и Неделя) 

Автобусен транспорт   в  община Троян 

 

Таксиметрови превозвачи  

0670/5 55 55  - Дим такси  

0670/60 06  - Перфект такси  

0670/6 60 60 - Елит такси  

0670/5 50 50 - Сити такси  

0670/6 24 24 -  Дeя такси  

0670/5 00 00 - Хит такси  

  

 

Троян – с. Шипково 

8.30 (Всеки ден); 5.45; 

14.00; 15.45; 17.00 

(Понеделник – Петък; 

12.15 (Четвъртък); 16.30 

(Събота и Неделя) 

с. Шипково – Троян 

 9.15 (Всеки ден); 6.15; 

14.45; 17.00 (Понеделник – 

Петък); 13.00 (Четвъртък); 

17.30 (Събота и Неделя) 

Троян – с. Чифлик 

6.50 (Всеки ден); 12.30; 

17.10 (Понеделник – Пе-

тък); 16.00 (Събота и Неде-

ля) 

с. Чифлик – Троян 

7.25 (Всеки ден); 13.15; 6.15 
(Понеделник – Петък); 
16.35  

  

Междуградски транспорт 

Троян – София:  

6.30; 16.00; 17.15 (Понеделник-

Събота);  

10.00 (Понеделник – Петък); 

13.00 (Неделя); 

 

София – Троян: 

8.30; 12.30; 13.00 (Понеделник-

Събота);  

15.30 (Понеделник – Петък); 

17.00 (Неделя) 

 

Троян – Ловеч: 

*6.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 

12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 

17.00; 18.00 (Всеки ден) 

 

 

Ловеч -  Троян: 

*7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 

12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 

16.00; 17.00; 18.00; 19.00 

(Всеки ден) 

 

Троян – Велико Търново: 

14.00 (Петък и Неделя) 

 

Велико Търново – Троян: 

16.40 (Петък и Неделя) 

 

 

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ (стр. 6-7) 
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Влакове от Троян за някои направления 
Влакове за Варна /Г.Оряховица,  Търгови-

ще, Шумен/ 

Чрез  БВ 

Троян 5.20 

Левски: пр.7.14  – зам.7.37 

Пристига: Г.Оряховица 8.21 
Търговище 9.46 
Шумен 10.16 
Варна 11.56 

Чрез БВ със задължителна резервация! 

Троян  8.00 

Левски: пр.9.50 – зам.10.14 

Пристига: Г.Оряховица 10.55 
Търговище 12.22 
Шумен 12.52 
Варна 14.25 

Чрез БВ в понеделник, сряда, петък и неделя 

Троян  14.00 

Левски: пр.16.03 – зам.16.20 

Пристига: Г.Оряховица 17.01 
Търговище 18.30 
Шумен 19.00 
Варна 20.35 

Чрез БВ  със запазени места и БВ 

Троян  16.30 

Левски: пр.18.24 – зам.19.15 

Пристига: Г.Оряховица 19.56 – зам. 20.06 

Търговище 21.33 
Шумен 22.03 
Варна 23.40 

 
Влакове за Видин/Враца, Монтана, Берко-

вица, Лом/ 

Чрез  ПВ 

Троян 5.20 

Левски: пр. 7.14 – зам. 7. 58 

Ч.Бряг: пр. 9.52 – зам.10.50  

Мездра: пр. 11.40 – зам.11.50 Пристига: Враца 11.26 

Пристига: Враца 12.07 
Монтана 13.25 
Берковица 15.39^ 

Чрез  БВ и ПВ 

Троян 5.20 

Левски: пр.7.14 – зам.9.14 

Мездра: пр. 11.03 – зам.11.50 

Пристига: Враца 12.07 
Монтана 13.25 
Берковица 15.39^ 

Чрез  БВЗР, БВ със задължителна резервация и БВ 

Троян  8.00 

Левски: пр.9.50 – зам.11.47 

Мездра: пр.13.31 – зам.13.40 

Пристига: Враца 13.54 
Монтана 15.01^ 
Берковица 15.39^ 
Лом 15.47^ 
Видин 16.45 

Чрез БВ в понеделник, сряда, петък и неделя 

Троян  14.00 

Левски: пр.16.03 – зам.16.20 

Мездра: пр.18.19 – зам.18.49 с БВ 

Пристига: Враца 19.04 
Монтана 20.05^ 
Берковица 20.42^ 
Лом 21.05^ 
Видин 22.02 

Чрез  БВ  

Троян  16.30 

Левски: пр.18.24 – зам.19.11 

Мездра: пр.20.53 – зам.20.58, с БВ до Лом 

Пристига: Враца 21.12 
Монтана 22.20^ (в петък и неделя) 
Берковица 22.56^  (в петък и неделя) 
Лом 23.00  
 

Влакове за Русе /Полски Тръм-
беш, Бяла/ 

Чрез БВ със задължителна резервация и 

ПВ 
Троян 8.00 

Левски: пр.9.50 – зам.10.14 

Г.Оряховица: пр.10.55 – зам. 11.15 

Пристига: П. Тръмбеш 11.55 
Бяла 12.10 
Русе 13.41 
Русе Разпр. 13.50 

Чрез БВ  и ПВ  в понеделник, сряда, 

петък и неделя 
Троян 14.00 

Левски: пр.16.03– зам.16.20 

Г.Оряховица: пр.17.01– зам. 17.15 

Пристига: П. Тръмбеш 17.57 
Бяла 18.14 
Русе 19.37 
Русе Разпр. 19.45 

Чрез БВ  

Троян 16.30 

Левски: пр.18.24 – зам.19.15 

Г.Оряховица: пр.19.56 
Пристига: П. Тръмбеш 20.29 
Бяла 20.43 
Русе 21.55 
Русе Разпр. 22.05 

 

Влакове за Дулово и Силистра 

Чрез БВ със задължителна регистрация  

и ПВ  
Троян  8.00 

Левски: пр. 9.50 – зам. 10.14 

Г.Оряховица: пр. 10.55—зам. 11.15 

Русе: пр. 13.41 – зам. 17.41 

Русе разпр.: пр. 17.49 – зам. 18.32 

Самуил: пр. 20.19 – зам. 20.35 

Пристига: Дулово 21.59 
Силистра 23.06 

През Каспичан чрез  БВ със задължи-

телна резервация и БВ 
Троян  8.00 

Левски: пр. 9.50 – зам. 10.14 

Шумен: пр. 12.52  – зам. 19.00 

Каспичан: пр. 19.19—зам. 19.42 

Самуил: пр.20.30 – зам. 20.35 

 Пристига: Дулово 21.59 
Силистра 23.06 

През Каспичан чрез БВ в понеделник, 

сряда, петък и неделя 
Троян  14.00 

Левски: пр. 16.03 – зам. 16.20 

Каспичан пр. 19.19 – зам. 19.42 

Самуил: пр. 20.30 – зам. 20.35 

Пристига: Дулово 21.59 
Силистра 23.06 

Чрез директен  БВ от Левски 

Троян 16.30 

Левски: пр. 18.24 – зам. 0.56 

Русе: пр. 3.38 
Пристига: Дулово 7.20 
Силистра 8.23 

Влакове за София /Ч.Бряг, 
Плевен, Мездра/ 

Чрез ПВ 

Троян 5.20 

Левски: пр.7.14 – зам.7.58 

Пристига: Плевен 8.45 

Червен Бряг: пр. 9.52 – зам. 10.50 

Мездра: 11.40 

Чрез БВ  със запазени места 

Троян  5.20 

Левски: пр. 7.14 – зам. 9.14 

Пристига: Плевен 9.46 
Червен Бряг 10.25 
Мездра 11.03 
София 12.30 

Чрез БВЗР и БВ със задължителна 

регистрация 
Троян  8.00 
Левски: пр. 9.50—зам. 11.47 
Пристига: Плевен: 12.17 
Червен Бряг 12.56 
Мездра 13.31 
София 14.55 

Чрез БВ в понеделник, сряда, петък и 

неделя 
Троян  14.00 

Левски: пр. 16.03 – зам. 16.20 

Пристига: Плевен  16.50 
Червен Бряг 17.40 
Мездра 18.19 
София  20.00 

Чрез ПВ  

Троян  16.30 

Левски: пр. 18.24 – зам. 18.40 

Пристига: Плевен  19.21 

Чрез  международен БВ 

Троян  16.30 

Левски: пр. 18.24 – зам. 19.11 

Пристига: Плевен  19.38 
Червен Бряг 20.17 
Мездра 20.53 
София 22.25 
 

Влакове за Добрич и Кардам 

Чрез  БВ със задължителна регистра-

ция и ПВ 
Троян 8.00 

Левски: пр. 9.50 – зам. 10.14 

Повеляново: пр. 14.01 – зам. 14.09 

Пристига: Добрич: 15.28 
Кардам: 16.55 
 Чрез БВ 
Троян 16.30 

Левски: пр.18.24 – зам. 2.04 

Повеляново: пр. 6.18 – зам. 7.05 

Пристига: Добрич 8.30  
Кардам 16.55 

Легенда: 
 
^ - с прикачване 
ПВ—Пътнически 
влак 
БВ—Бърз влак 

         ** Денонощна информация:  

064 83 11 33 или 0885 39 76 94  

        *** Само в работно време: 

Троян: 0885 01 16 85; Ловеч: 0884 40 57 43 

или 0887 88 75 04 

Промяна! 
Публикуваме актуализираното влаково разписание, 

влязло е сила на 11 .12. 2016 г.   Подробна информация за 

всички направления е достъпна на сайта на БДЖ и в 

гарите. Обръщаме внимание, че влакът, заминаващ в 

8.00 часа от Троян, вече пътува само до Левски! Вече има 

връзка към Троян със само 13 минути престой в Левски, 

от  направленията Варна, Шумен, Г. Оряховица, 

Търговище в дните понеделник, сряда, петък и неделя. 
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РУ ,,Полиция“  - Троян 
(0670) 6 22 18 
(0670) 6 22 51 
 

Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на насе-
лението” (РСПБЗН) - Троян 
 
Адрес: гр. Троян, ул. „Георги С. 
Раковски” № 1 
Телефони: 0670/6-24-12 (дежурен), 
0888/835 469, 0884/336 839 

Планинска спасителна служба – 
Троян 

Адрес: ул. ,,Д-р Спас Бояджиев“  

№ 10 

Телефон: 0888/621 275 

Транспорт: 
 
Автогара Троян: диспечер - (0670) 
6 21 72  
Фирма "Нешев":  
(0670) 6 21 74, 0878 336 499 
ЕТ ,,Цанко Мичев”:  
(0670) 5 00 86 
Фирма "Юнион Ивкони":  
(02) 813 31 50, (02) 931 33 33 
Жп гара Троян: 0889 544 036 
(билетна каса), 0885 011 685 

Медицинска помощ: 

Спешни телефони: 150, 112  

Многопрофилна болница за 
активно лечение (МБАЛ)  

,,Д-р Стоев- Шварц“- Троян 

Адрес: ул. "Радецки" 30 

Телефони: 

Централа: (0670) 6 20 21,  

6 20 22, 6 31 92 

Специализирана болница за 
активно лечение на белод-
робни болести (СБАЛББ) – 
Троян 

Адрес: ул. "Васил Левски" 253 

Телефони: 

Централа: (0670) 6 27 01, 6 27 02 

 

Институции: 

 
Община Троян 

Портал, информация:  
(0670) 68 050 

ПОЛЕЗНИ НОМЕРА Информационно– културен 

център, Троян 

 

ЗА ХОТЕЛИЕРИ: 

 8 април—Лазаровден; 

 Дни на талантите и интересите в НЧ ,,Наука—
1870 г“ - Троян; 

 13 април—Великденска изложба на ДТХ и джаз 
концерт—Галерия ,,Серякова къща“; 

 22 април—,,Обичам моята планета“ - Инормаци-
онно-културен център, Троян; 

 27 април—20 години от създаването на дружест-
во ,,Военноинвалид“; 

 28 април—100 години от Дойранската епопея. 
 

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ АПРИЛ 2017: 

Контакти: 
 
гр. Троян, 5600 
пл. ,,Г.С. Раковски” 103 

Тел: 0878 90 14 73; 
0670/5 20 40 
Факс: 0670/6 80 60 
e-mail: visit@troyan.bg 
preslava.ivanova@troyan.bg 

Работно време: 

Понеделник - Петък 

8.30 - 12.00 часа 

13.00 - 17.30 часа 

На свое заседание през м. януари 
Консултативният съвет по туризъм към Кмета на 
Община Троян разгледа отчета на Програмата за 
развитие на туризма за 2016 г. и одобри 
Програмата за 2017 г. В състава на 
консултативния орган, създаден съгласно чл. 13 
от Закона за туризма,  влизат представители на 
общинската администрация, хотелиери, местни 
музеи, туристически сдружения, както и 
физически и юридически лица, които имат 
отношение кум развитието на туризма. 

Резултатите от изминалата 2016 г. 
показват сравнително добра целогодишна 
устойчивост, ниска сезонност и утвърждаване на 
община Троян като конкурентна туристическа 
дестинация за целогодишен туризъм. През 2016 
г. със средствата от туристически данък е 
извършено художествено оформяне на части 
от градската среда, „Стрийт арт“, изработени са 
10 бр. пътни табели  с двуезичен надпис 
„Римски път Виа Траяна“, както и 22 бр. табели 
с разписания за автобусни спирки за 
информационната осигуреност на гражданите и 
гостите на община Троян. За популяризирането 

на Троян като туристическа дестинация бе 
изградено рекламно съоръжение на АМ 
„Тракия“. През годината, Община Троян 
издаде брошури за минералните води, 
маршрутите във високата планина. При 
ежегодната среща с туристическите дружества за 
разпределение на средства от общинския 
бюджет, същите изразиха становище за 
необходимост от маркиране на някои от 
туристическите пътеки към високопланинските 
хижи. Маркирането на туристически пътеки ще 
продължи и през 2017 г. с 3 нови такива. 

През 2017 г. ще бъдат разпределени 
средствата от туристическия данък в размер на 
над 75 хиляди лева. Четири са основните 
приоритетни оси, по които се разпределят 
средства от туристическия данък през 2017 г. 
Събраните средства ще бъдат вложени в: 
изграждане и поддържане на инфраструктурата, 
обслужваща туризма; участие в организиране на 
събития, допринасящи за развитието на туризма 
в община Троян; реклама на туристическия 
продукт на общината, включително участия в 
туристически борси и изложения и подобряване 

качеството на услугите, предлагани в 
общинските туристически обекти. 

Ще продължи работата по 
повишаване на статут в курорти от национално 
значение: балнеоложки – с. Чифлик и с. 
Шипково и климатичен планински туризъм 
комплекс „Беклемето“ (по приоритет 1). Ще 
бъдат вложени средства за художествено 
оформяне на части от градската среда „Стрийт 
арт“ и изработка на арт керамични фигури. 
Средства са заделени и за поддръжка на 
инфраструктурата в курортните зони. Средствата 
по приоритетна ос 2 ще бъдат вложени в 
организиране и провеждане на ежегодното 
издание „Рок-Академия с конкурс за авторска 
песен и бирен фест“. И през 2017 г. ще се 
проведе „July morning”  с посрещане на първото 
юлско слънце. В приоритетна ос 3 е заложено 
провеждането на трето издание на приза за „Най
-коректни туристически обекти за 2016 г.“.  
Отчетът за 2016 г. И Програмата за развитие на 
туризма през 2017 г. са приети с Решение 335/ 
26.01. 2017 г. на ОбС—Троян. 


