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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

м. Април, 2017 

 

Издание на Информационно-културен център, Троян 

Информационно-културен център, Троян 

Адрес:: Троян, 5600 

пл. ,,Г.С. Раковски” № 103 

тел: 0670/ 5 20 40 

0878 901 473 

e-mail: visit@troyan.bg 

preslava.ivanova@troyan.bg 

FB: Информационно-културен център, Троян 
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В днешния брой Ви представяме туристическите маршрути в Троянския дял на Стара планина. Налични са и нови печатни материали за тях, които 
можете да получите в Информационно-културния център. 

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. 

При бедствие използвайте национален номер 112. 

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

бр. 4 (15) год. 2 

 

ИЗХОДЕН ПУНКТ: С. ЧЕРНИ 
ОСЪМ, МЕСТНОСТ 
СМЕСИТЕ 

Маршрут 1: Местност Смесите, с. 
Черни Осъм до х. Амбарица - 3 ч. 
Хижа Амбарица е изходяща точка 
за вр. Амбарица (вр. Левски) - 2 ч., 
х. Добрила (4 ч. лятото) и на запад 
вр. Ботев (9 ч. лятото). 

Тези маршрути изискват 
сериозна планинска подготовка! 

ИЗХОДЕН ПУНКТ: 
ТУРИСТИЧЕСКИ 
КОМПЛЕКС 
БЕКЛЕМЕТО (ТРОЯНСКИ 
ПРОХОД) 

Маршрут 1: Туристически 
комплекс Беклемето (Троянски 
проход) на изток до: Заслон 
Орлово гнездо - 1 ч. 30 мин. (1 ч. от 
прохода); до х. Дерменка - 2 ч. 30 
мин. (2 ч. от прохода); до х. 
Добрила - 5 ч. 30 мин. (5 ч. от 
прохода) 

 
Маршрут 2: Туристически 
комплекс Беклемето (Троянски 
проход) на запад до х. Козя стена - 
3 ч. (2 ч. 30 мин. от прохода). 

Зимната пътека е 
подходяща само за напреднали и 
добре подготвени туристи! 

Моля, имайте предвид, че голяма част от маршрутите попадат на 
територията на Национален парк ,,Централен Балкан“ и за тях важат  всички 
забрани и ограничения, както за останалата част от Парка. Повече 
информация можете да получите на visitcentralbalkan.net 

От тук можете да отидете до х. 
Хайдушка песен, х. Козя стена, х. 
Ехо, Троянски проход, Туристи-
чески комплекс Беклемето 

Маршрут 1: От Чифлик до х. 
Хайдушка песен - по асфалтов 
път, на 3.5 км. (пеша, велосипед, 
а в т о м о б и л ) . 
От х. Хайдушка песен - х. Козя 
стена - маркирана пътека, 2 ч. 30 
мин. Отсечката е стръмна, с голя-
ма денивелация. 

Зимно време пътеката преми-
нава през лавиноопасни зони! 

Маршрут 1.1: От х. Козя стена на 
запад до х. Ехо - маркирана пъте-
к а  -  2  ч . 
Хижата се намира в резерват 
"Козя стена", част на НП 
"Централен Балкан". През резер-
вата се допуска единствено пеше-
ходно преминаване само по мар-
кираните пътеки! 

Маршрут 1.2: От х. Коза стена на 
изток до: Троянски проход - мар-

кирана пътека - 2 ч. 30 
мин. (Зимната пътека е подхо-
дяща само за напреднали и 
добре подготвени туристи!); 
заслон Орлово гнездо - 4 ч., х. 
Дерменка - 5 ч. (В тази отсечка 
при мъгла да се следи зимната 
маркировка) 

 
ИЗХОДЕН ПУНКТ: ТУРИС-
ТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС БЕК-
ЛЕМЕТО (ТРОЯНСКИ ПРО-
ХОД) 

Маршрут 1: Туристически ком-
лекс Беклемето (Троянски про-
ход) на запад до х. Козя стена - 3 
ч. (2 ч. 30 мин. от прохода) 

Маршрут 2: Туристически ком-
лекс Беклемето (Троянски про-
ход) на изток до: заслон Орлово 
гнездо - 1 ч. 30 мин. (1 ч. от про-
хода); до х. Дерменка - 2 ч. 30 
мин. (2 ч. от прохода); до хижа 
Добрила - 5 ч. 30 мин. (5 ч. от 
прохода) 

ДЕСТИНАЦИЯ НА МЕСЕЦА 

Източна част на Троянска Стара планина 

Западна част на Троянска Стара планина 

https://www.pss-bg.bg/
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 3 април, 16.00 часа—Среща-разговор с журналистката Весела Тотева и представяне на книгата и ,,падение и спасение: изповедта на една 
хероинова наркоманка“ - Информационно-културен център, Троян; 

 3 април, 19.00 часа—Театрална постановка ,,Методът Грьонхолм“ с участието на Асен Блатечки, Николай Урумов, Светлана и Христо Бо-
нин—Салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 8 април, 11.00 часа—,Детски пролетен празник  Лазаров ден—пред НЧ ,,Наука—1870 г.“; 

 8—14 април —Традиционен турнир по джудо за деца и юнощи ,,Купа Троян, 2017“ - Физкултурен салон на СУ ,,Васил Левски“, Троян; 

 10 април, 19.00 часа—Постановка на театър ,,Българска армия“  - ,,Жан и Беатрис“ с участието на Елена Петрова и Иван Радоев—Салон на 

НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 13 април,  13.00 часа—Работилница за боядисване на великденски яйца— Клуб на пенсионера, с. Чифлик; 

 13 април, 18.00 часа —Откриване на Великденска изложба на Дружеството на троянските художници  с концертна класическото дуо Иван 
Кръстев—цигулка и Теодор Сирманов—пиано—Глерия  ,,Серякова къща“; 

 15-16 април—великденски панаир в НИХЗИ, Орешак: 
                            15 април, 11.30  часа—Откриване на изложба ,,троянските майстори:“; 
                            15 април, 12.00—16.30 часа—Пъстра традиция: демонстрации на различни техники за изписване на яйца; 
                             16 април, 12.00 часа—Великден: Традиционни великденски ястия; ателиета по грънчарство,  тъкачество и дърворезба; Базар на                     
предмети на народните занаяти; музикална програма; 

 18-28 април—Дни на талантите и интересите /по отделна програма/ - НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 20 април, 19.00 часа—Постановка на Драматичен театър, Ямбол—,,Тайната на един Дон Жуан“ - Салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 21 април, 18.30 часа—Концерт на Йоанна Божкова и Михаела Трифонова от ВС ,,Усмивка“ - Салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 24 април, 17.30 часа—,,Обичам моята планета“ - награждаване на участниците в конкурсите, посветени на Международния ден на земята—
Информационно-културен център, Троян; 

 25 април, 18.00 часа—Среща—разговор с писателката Здравка Евтимова—Информационно-културен център, Троян; 

 26 април, 19.00 часа—Постановка на театър ,,Искри и сезони“- ,,Любовна нощ“ с участието на Искра Радева—Салон на НЧ ,,Наука—
1870г.“, Троян; 

 27 април. 11.00 часа—20 години Дружество ,,Военноинвалид“ - Троян—Многофункционална сграда на ул. ,,Г.С. Раковски“ № 55; 

 27 април, 19.00 часа—Концерт ,,Ангелска магия“ на Божидара Симеонова от Детска музикална школа—Салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, 

Троян; 

 29 април, 10.00 часа—100 години Дойранска епопея; Тържествено честване—Мемориален комплекс ,,Вила Ванна“. 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
на събитията в община Троян през месец април 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; 

Вход свободен! 
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ИЗЛОЖБИ: 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ (1) 
 

         

 

Изложбата ежегодно се открива 
точно на Велики четвъртък и в нея се представят 
най-новите непоказвани творби на троянските 
художници.  

Тази година събитието ще се открие 
на фона на концертно изпълнение на 
класическото дуо Иван Кръстев – цигулка и 
Теодор Сирманов – пиано. 

Иван Кръстев е цигулар в оркестъра на 
Националната опера и балет. Започва да свири на 4-
годишна възраст. Завършил е Средното музикално 
училище „Любомир Пипков“ в София и Музикалната 
академия „Панчо Владигеров“ при проф. Гинка 
Гичкова. Първите му участия в оркестър са в Нов 

симфоничен оркестър под 
диригенството на Росен 
Миланов. Има специализация по 
камерна музика в Германия при 
проф. Питър Бук. Завършил е 
майсторски клас по 
интерпретация на 
произведенията на Моцарт при 
проф. Коля Лесинг, също в 
Германия. Включва се в 
Младежкия оркестър в Магдебург 
Junge Europa Philharmonie с 
главен диригент Рейнхард 
Зеехафер. След завръщането си в 

България  е  член  на  оркестър  „Симфониета“ – 
София и оркестъра на Класик FM. Във Франция взема 
специализация по камерна и барокова музика при 
маестро Рени Гусо. Включвал се е в благотворителни 
каузи за популяризирането на класическата музика сред 
младите хора в България. Издателство „Анго Бой“ 
тиражира негова книга с любовна поезия. 

Теодор Сирманов започва заниманията си 
по пиано на 4-годишна възраст под ръководството на 
известната учителка Лидия Кутева. Завършва 
музикалното си образование в Марсилия – Франция с 
първа награда в областите пиано, камерна музика, 
солфеж и хорово дирижиране. С постановка в гр. 
Нантер на операта „Порочна изповед“ от съвременния 
френски композитор Бернард Кавана започва дейността 
на Сирманов като оркестров диригент. Той участва в 
майсторски класове по пиано при Еужен Инджик и по 

оркестрово дирижиране – при Лоран Вейланкорт. През 
2000 г. е главен диригент на „Orchestra da camera“ в 
Марсилия. От 2002 г. е втори диригент на „Bouches-du
-Rhone“ – детският хор на Южна Франция. 
Междувременно работи и като пианист с хора на 
диригента Жан Хейтинг и неговата професионална 
вокална формация „AdFontesCanticorum“. През 2004 и 
2005 г. е асистент на диригента Иван Ангелов за 
оперите от Пучини „Бохеми“ и „Тоска“ в театъра на 
Марсилия и за „Манон Леско“ в операта в Тулон. През 
2006 г. Теодор Сирманов дирижира камерният 
оркестър „Солистите на Неапол“. През същата година 
е главен диригент на дамския камерен оркестър 
„Овертюра“. През 2007 г. се дипломира в 
специалността „Хорово дирижиране“, а две години по-
късно „Оркестрово дирижиране“ в Националната 
музикална академия „Панчо Владигеров“ в София.  

Изложбата ще продължи до 14-ти 
май и се осъществява с финансовата 
подкрепа на Община Троян. 

15-16 април—НИХЗИ, Орешак:   
Великденски панаир 

13 април, 18.00 часа - Галерия ,,Серякова къща“: Традиционна Великденска  
изложба на Дружеството на троянските художници 

Изложба ,,Българското  
златарско изкуство XVII—XIX в.“  

в Музей на занаятите , Троян 
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Здравка Евтимова е родена в 
гр. Перник. През 1985 г. завършва английска 
филология във Великотърновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий“. Специализира 
художествен превод в Сейнт Луис, САЩ. Пре-
вела е над 25 романа от английски, американс-
ки и канадски автори на български език, както и 
произведения на български писатели на анг-
лийски език. Била е редактор на българската 
секция на сп. „Muse Apprentice Guild“ – Сан 
Диего, САЩ и редактор за България на сп. 
„Literature of the Avanteguard“ за кратка проза, 
Великобритания. 

Член е на СБП, на Лигата на писате-
лите на Великобритания, област Йоркшър-
Хамбърсайд, и на българския ПЕН-клуб. 

Автор е на 4 романа, а около 100 
нейни разказа са публикувани в сборниците 

„Разкази срещу тъга“ (1985), 
„Разкази от сол“ (1990), „Разкази за 
приятели“ (1992), „Сълза за десет 
цента“ (1994), „Кръв от кърти-
ца“ (2005 „Пернишки разка-
зи“ (2012) . 
Нейни разкази са публикувани в 
литературни списания и антологии 
в САЩ, Великобритания, Канада, 
Австралия, Франция, Германия, 
Япония, Китай, Русия и още над 
двадесет други страни.  

В колекцията ѝ  от награди се отк-
рояват националните награди за 
дебютна книга (1985), „Чудомир“ 

на в. „Стършел“ (1982), наградата на фонд 
„Развитие“ за съвременен роман (1998), на 
СБП за романа „Четвъртък“ (2003). Двукратен 
носител е на наградата за проза „Златен ланец“ 
на вестник „Труд“ (2006, 2010), носител на 
Националната литературна награда за българс-
ки роман на годината „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“ 
2016 за романа „Една и съща река“ (2015, ИК 
„Жанет 45“) и др. 

Отличена е още със Специалната 
награда за разказ на немската фондация „Lege 
Artis Verein“ (1999), с наградата за проза на 
английското списание „The Text“ (2000), с 
наградата на английското издателство „Skrev 
Press“ за сборника с разкази „Bitter Sky“ (2003). 

Сборникът й с разкази „Някой 
друг“ („Somebody Else“), публикуван през 2004 
г. от издателство MAG Press, Калифорния, 
САЩ, печели наградата за „Най-добър сбор-

ник с разкази от утвърден автор“, издаден от 
издателството през 2005 година. Този сборник 
е номиниран за американската награда Pushcart. 

Разказът й „Твоят ред е“ е награден в 
световния конкурс за къс разказ на тема 
„Утопия 2005“ в град Нант, Франция, и е вклю-
чен в антологията „Утопия 2005 – десет писате-
ли от цял свят“. 

Разказът й „Васил“ е един от десетте 
разказа, наградени в конкурса за къс разказ от 
цял свят на радио BBC, Лондон (2005). 

През 2008 г. издателство Astemari, 
САЩ, публикува друг неин сборник с разкази 
„Good Figure, Beautiful Voice“ („Хубава фигура, 
красив глас“), а издателство VOX HUMANA, 
Канада/Израел, публикува през 2010 г. сборник 
с разкази под заглавие „Блед и други постмо-
дерни български разкази“ („Pale and Other 
Postmodern Bulgarian Stories“). Тази книга е на 
английски език и освен в англоезичните стра-
ни, се разпространява в Израел, Скандинавски-
те страни, Индия и Германия. 

През 2012 г. издателство MOBITE, 
щата Върмонт, САЩ, публикува сборника с 
разкази „Carts and Other Stories“ („Стари коли 
и други разкази“), а издателство „All Things 
That Matter Press“, щата Мейн, САЩ, издава 
сборника „Time to Mow and Other Sto-
ries“ („Време за косене и други разкази“). 

 

Вход свободен! Заповядайте ! 

Информационно-културен център, Троян: 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ (2) 
 

Какво е да достигнеш общественото 
дъно, да преминеш през 9-те кръга на Ада, да 
бъдеш изоставен от всички, но в крайна сметка да 
се изправиш и днес да продуцираш телевизионни 
продукти в една от най-гледаните телевизии в 
България?  

Това е животът на телевизионната 
журналистка Весела Тотева, белязан от капана на 
зависимостта и саморазрушителното 
пристрастяване към наркотиците. Тя извървява 
дълъг, болезнен и труден път, който я вдъхновява 
за книгата “Падение и спасение: Изповедта на 
една хероинова наркоманка”.  

На 17 годишна възраст, Весела попада 
в бунтарска среда, която отключва недоволството 
й към училището, системата и родителите. Вече 
бременна, заживява в Чехия със съпруга си, а 
малко по-късно се премества и в Южна Африка. 
След завръщането си в България, попада в среда, 
в която получава редица предложения да си 

дръпне от цигара с неизвестно съдържание. След 
време изпада в абстиненция и научава, че е 
хероинозависима. Включва се в метадонова 
програма и междувременно записва, и завършва 
журналистика в „Нов български университет”. 
Нещата се преобръщат, когато попада като 
стажант в Нова телевизия, в предаването „На 
Кафе”, където екипът и дава сила и увереност, че 
може да се справи със зависимостта си.  

В жестоката борба с хероина, Весела 
успява да се освободи от робството на дрогата и 
променя живота си. От него се поражда „Падение 
и спасение” – книга за пътя към бездната и 
обратния път нагоре, за младата жена, вече 
успешен професионалист и майка на две деца, 
преборила една от най-страшните зависимости. 

Ценният житейски опит ѝ  помага в работата  й на 
продуцент на сутрешния блок на bTV „Тази 
събота“ и „Тази неделя“. 

25 април, 18 часа—Среща-разговор с писателката и  
преводач Здравка Евтимова 

3 април, 16.00 часа - Представяне на книгата ,,Падение и спасение:  
изповедта на една хероинова наркоманка“ и среща с  

журналистката Весела Тотева 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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 3 април, 19.00 часа  - ,,Методът Грьонхолм“ с участието на Асен Блатечки, Николай 

Урумов, Светлана Бонин и Христо Бонин 
                      Автор: Жорди Галсеран, Постановка: Пламен Панев 
Великолепна фабула с прецизно чувство за хумор, изградена по един неповторим начин от изключителен актьорски състав! Почти кри-
миналната завръзка, прави "Методът Грьонхолм", уникален пъзел от манипулации, логика и атрактивност. Целият сюжет е един кас-
тинг, в огромна, супер известна фирма, за ръководна длъжност с фантастично възнаграждение! 
Истина или манипулация? 
Психо игра или по-скоро .... 
 

 10 април, 19.00 часа -  гостува Театър ,,Българска ария“ с постановката 

,,Жан и Беатрис“ 
Автор: Карол Фрешет, Превод: Светлана Панчева, Постановка: Бойко Илиев, Сценография и костюми: Нина Пашова  
У ч а с т в а т :  Е л е н а  П е т р о в а ,  И в а н  Р а д о е в . 
„До всички мъже в този град. Млада наследница, напълно с ума си  и с ясно съзнание, никога никого не обичала, нито майка си, нито баща си, нито 
котката си, търси мъж, който да успее да я заинтересува, развълнува и прелъсти. В посочения ред. Срещу значително възнаграждание.” 
Тази предизвикателна обява е разлепена по стълбовете на голям град със стъклени небостъргачи. В един от тях, на трийсет и третия етаж, очаква 
своя принц героинята на Карол Фрешет – Беатрис. Тя има дълги коси, които се стелят на вълни и стигат почти до под кръста, също като среднове-
ковна принцеса... Така започва една съвременна приказка за двама самотници, които са възприели жестоките правила на големия град, където всеки е 
с л о ж и л  с в о я т а  б р о н я ,  з а  д а  г о  з а щ и т и  о т  п о ш л о с т т а ,  а г р е с и я т а ,  л ъ ж а т а . . . 

 

 20 април, 19.00 часа – Гостува Драматичен театър ,,Невена Коканова“,  

Ямбол с пиесата ,,Тайната на един Дон Жуан“ 
 
Автор: Валентин Красногоров, Постановка: Надя Асенова, Участват: Албена Павлова, Михаил Билалов, Камен Иванов 
Ямболският драматичен театър за първи път в страната поставя две пиеси на майстора на комедията Красногоров. Премиерата на първата му пиеса - 

"Всяка сряда от 5 до 7", бе в началото на творческия сезон. Актьорите за първи път играят в пиеса на ямболския театър, режисьорът и сценографът 

също за първи път поставят пиеса в града. Интиригите в сюжетната линия пиесата са много, комедийните и романтичните ситуации се редуват нео-

чаквано. В какво се крие обаянието на Дон Жуан, какви са неговите тайни оръжия, кога и как решава да действа, това са малка част от въпросите, 

чийто отговори очакват зрителите.  

   26 април, 19.00 часа – гостува театър ,,Искри и сезони“, София с пиесата  

,,Любовна нощ“ 

Автор: Рей Галтън Джон Антробс, Режисьор: Иван Танев,  
Участват: Искра Радева, Антон Радичев, Теодор Елмазов, Зоя Шопова, Стефан Стефанов, Цвятко Ценов 
Този ярък фарс започва достатъчно тихо и спокойно, със спящите Вирджиния и Хауард. Крадец минава през прозореца и обира всичко, включител-
но костюма на Хауард. Как да се прибере при жена си по гащи и потник!? Оттук започва една невероятна комедия, с прекрасен диалог, с огромно 
чувство за хумор и неочаквани драматични и комични обрати. И хепиенда е изненада, затова елате да се посмеем заедно.  
 
 

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

информация: тел. 0670/ 6 20 60 

 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ (3) 

 НЧ ,,Наука—1870г.“, Троян 

18—28 април—Дни на талантите и интересите  
В дните от 18 до 28 април за пореден път ще се 

проведат „Дни на талантите и интересите” в гр. Троян. 
Мероприятията са организирани от читалищната 
библиотека към НЧ ,,Наука – 1870 г.“, с подкрепата на 
Община Троян и в сътрудничество с  училищата и 
детските градини в общината. ,,Дните на талантите и 
интересите“ са опит да се съсредоточат детското 
внимание и енергия в положителна посока, да се поощрят 
личното им творчество и интереси. Конкурси в различни 
области на изкуството, литературата, информационните 
технологии, изложбите на колекции, домашни любимци 
и кулинария отново ще предизвикат интереса на децата и 

ще им дадат възможност за изява. За повече информация 
и записване в конкурсите – тел. 0670/ 6 43 23 
(библиотека). Краен срок за записване – 10 април 
(понеделник). Програмата, регламентите и всички новини 
за ,,Дни на талантите и интересите – Троян, 2016“ ще 
намерите на сайта на НЧ ,,Наука – 1870 г.“ - http://
www.naukatroyan.org и на Фейсбук -страницата на 
Библиотека - Троян - https:// www.facebook.com/
biblioteka.tr  

           

ПРОГРАМА  
на театрални, танцови и музикални постановки, гостуващи в  

НЧ ,,Наука – 1870 г.“, Троян 

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%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/%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
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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.7-8) 



 8 

 

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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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 
(ръководител движение)
(((ръководител движение)  

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 
 

РУ ,,Полиция“  - Троян 
(0670) 6 22 18 
(0670) 6 22 51 
 

ПОЛЕЗНИ НОМЕРА Информационно– културен 

център, Троян 

 

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 

 01-05.05.2017 г. - „Фестивал на занаятите и изкуствата“, Орешак 2017 (с международно участие)  - НИХЗИ, с. Орешак; 

 1 май—,,Гумощник любимо мое село“ - с. Гумощик; 

 90 години от основаването на НЧ ,,Отец Паисий 1927 г.“, с. Гумощник; 

 6 май—Ден на храбростта и българската армия; 

 9 май—Ден на Европа; 

 11 май—Юбилеен концерт ,,Ученически съвет—10 години дейности безчет“ - СУ ,,Васил Левски“, Троян; 

 Юбилеен концерт –30 години ВГ ,,Планински звуци“ при НЧ ,,Изгрев 1926 г.“, с. Бели Осъм; 

 17 май—,,Нощ в музея“ - Музей на занаятите, Троян; 

 24 май—Ден на българската просвета и култура 

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ МАЙ 2017: 

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!  


