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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

м. Май, 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 два поредни броя ще Ви представим информация за резерватите, част от НП ,,Централен Балкан“, които се намират на троянска територия. 

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. 5 (16) год. 2 

 

"Козя стена" e най-малкият резерват в Национален парк ,,Централен Балкан“ и обхваща площ 
от 904 хектара. Създаден е през 1987 г. с цел опазване на застрашения от изчезване еделвайс и 
на вековните буково - елови гори. 

Намира се в землището на троянското село Чифлик. Границата му се движи по северните 
склонове на връх Баба (1707 м.) на запад до връх Ушите, от тук продължава по билната част и 
се снижава най- ниско при х. ,,Хайдушка песен“, която остава извън северната му граница, и 
достига отново до 1670 м. при връх Козя стена. 

Местността, в която се намира резерватът, е стръмна и трудно достъпна, но невероятно 
красива. Скалите израстват почти отвесно в горските площи или откритите пространства, а 
надморската височина варира между 1200 и 1600 м. Пресеченият релеф определя наличието 
на дълбоки речни корита, и гъста речна мрежа с множество потоци, оформящи течението на 
двете основни реки тук- Камачарска и Рогачева(Бели Осъм). 

Въпреки малката си площ ,,Козя стена“ впечатлява с огромни масиви от вековни букови и смесени елово-букови гори. В резервата са установени около 40 
растителни вида, които присъстват в списъците на редките или застрашени от изчезване растителни видове, сред които еделвайс, българско, 
червенодръжково и грациозно шапиче, кълбест салеп, широколистна мишовка, рохелова каменоломка, старопланинска теменуга, мечешко око, 
планински божур, ниско бясно дърво, мечо грозде, благоево бясно дърво, алпийски плаун и др. 

На територията на резервата се намира скалният феномен Козя стена, както и други 
разнообразни скални форми, поради което в резервата съществува разнообразие от птици. 
Установени са около 68 гнездящи вида, сред които и редки грабливи птици като осояд, скален 
орел, уралска улулица и др. Резерватът е от първостепенно значение за преминаващите през 
него диви кози, както и дом на множество други бозайници, типични за Стара планина. 

Най-подходящото време за посещение на резервата са летните месеци, когато можете 
пълноценно да се наследите на цялата красота на растителния и животински свят в резервата. 

Повече информация за възможностите за туризъм на територията на Националния 
парк, както и подробен списъка с разрешени и забранени дейности на територията му, можете да 
откриете на www.visitcentralenbalkan.com 

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 

 

 

ДЕСТИНАЦИЯ НА МЕСЕЦА 

Резерват ,,Козя стена“ 

https://www.pss-bg.bg/
http://www.visitcentralenbalkan.com/
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 3 май, 17.30 часа—откриване на изложба ,,Стиховете остават“ в Информационно-културен център, Троян 

 6 май— Гергьовден—Ден на храбростта и празник на  българската армия; 
Програма: 

9.00 часа—Празнична Света литургия за Св. Георги Победоносец—Църква ,,Св. Параскева—Петка“, Троян 
10.30 часа—Поднасяне венци на признателност пред героизма на загиналите троянски воини 

 8—9 май—10 години Ученически съвет при СУ ,,Васил Левски Троян“ 
Програма: 

17.00 часа—Тържествено заседание на Ученическия съвет—зала ,,Форум“ на НЧ ,,Наука—1870 г.“ 
18.00 часа—Празничен концерт—салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“ 

9 май, 8.00 часа—,,Младите лидери в действие“ - ученическо самоуправление—СУ ,,Васил Левски“ 
9 май, 10.00 часа—,,Най-голямото междучасие“- общоучилищен хепънинг—СУ ,,Васил Левски“ 

 

 9 май—Ден на Европа; 
Програма: 

17.30 часа -–  Парад на знамената—централен площад ,,Възраждане“4 
18.00 часа -–  Празничен концерт с участието на трио  ,, D’verse”, възпитаници на Етиен Леви и танцово студио ,,Бордо“ - централен площад ,,Възраждане“ 

 9 май—Поднасяне венци на признателност пред паметниците на участниците във Втората световна война—с. Чифлик; 

 10 май—Градски шампионат по карате ,,Костенурките Нинджа“ - зала ,,Чавдар“; 

 10 май, 19.00 часа—Концерт с популярни поп и джаз парчета в изпълнение на студенти от ПУ ,,Паисий Хилендарски“ - Информационно-
културен център, Троян; 

 10 май,  19.00 часа— “Женитба” по Гогол с участието на Николай Урумов, Драматичен театър гр. Плевен—салон на НЧ ,,Наука—1870 г.:“, 
Троян; 

 11 май, 17.30 часа—Езикова лекция ,,Българският език на старо и ново място по света“ - лектор  доц. д-р Ана Кочева—Информационно-
културен център, Троян; 

 18 май, 17.30 часа—,,Стършели в Троян“: Среща -разговор  с писателя Михаил  Вешим—Информационно-културен център, Троян; 

 18.05.2017 , 19.00 часа—“Травиата” от Джузепе Верди, Държавна опера гр. Стара Загора—салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 20 май—,,Нощ в музея“ : 
Програма: 

        17.00 – 18.00 часа, Музей на занаятите  - Ателиета по керамика, декорация, боядисване на вълна с естествени материали  
18.00 – 19.00 часа,  Музей на занаятите  -  Откриване на изложбата „Орнаментирани плъсти и килими от Видинско”. 

 Гостува Регионален исторически музеи – Видин 
19.30 часа, Галерия „Серякова къща”  - Откриване на изложбата "Близо до природата" . Гостува Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово 

20.00 – 21.00 часа, Галерия „Серякова къща”  - Джаз концерт на  Лили Илиева - вокал, Димитър Льолев - саксофон и Александър Логозаров – 
китара 

 24 май, 11.00 часа—Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост—празнично шествие, централен пло-
щад ,,Възраждане“, Троян; 

 30 май, 18.00 часа—Паметна вечер за поета Ивайло Иванов—Информационно-културен център,  Троян; 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
на събитията в община Троян през месец май 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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20 май (събота)—,,Нощ  в музея 2017“: 

Музей на занаятите и галерия ,,Серякова къща“ 

        17.00 – 18.00 часа, Музей на 
занаятите  - Ателиета по керамика, декорация, 
боядисване на вълна с естествени материали  

18.00 – 19.00 часа,  Музей на занаятите  
-  Откриване на изложбата „Орнаментирани плъсти 

и килими от Видинско”. 
 Гостува Регионален исторически музеи – 

Видин 
Плъстите са нетъкана материя, произведена 

от разчепкана вълна, подложена на влага, топлина и 
натиск, характерни за бита на номадските народи и са най-
стария начин за изработване на тъкани.  

 Видинските  орнаментирани плъстени килими 
са малки по размер с правоъгълна или квадратна форма. Те 
се изработват предимно в естествените цветове на вълната, 
а в редки случаи се срещат и други цветове – червено, розово, 
оранжево. Плъстените тъкани са част от даровете на 
сватбата и затова по тях се срещат дати, имена и 
магически символи, свързани с благопожеланията към 
новобрачната двойка. Плъстите в колекцията на РИМ – 
Видин са предимно от селата Покрайна, Неговановци, 
Сланотрън и Кутово. 

След откриването на изложбата, 
посетителите ще видят на „живо” технологията на 

19.30 часа, Галерия „Серякова къща”  - Откриване на изложбата "Близо до природата" . Гостува 
Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово 

Ще бъдат показани картини на известни български художници (Златьо Бояджиев, Стоян Венев, Цвятко Дочев, 
Любен Зидаров, Наум Хаджимладенов и др.), от фонда на Дома на хумора и сатирата  

Изложбата показва едно мило завръщане към естетиката на автори, чийто творчески път бележи разцвет през 
отминалия 20-ти век. Главната тема е мястото на човека в заобикалящата го среда и неговото отношение към съхраняване-
то й. Преобладават пасторални картини и празнуващи хора, избягали от сивотата на ежедневието и търсещи отдих сред 
природата.  Жизнерадост и удоволствие от досега с нейните красоти се усеща във всяко от колоритните платна. Изобразен е и 
универсалният стремеж за надмощие на видовете, сред които Човекът е най-интелигентният и същевременно най-
безмилостният.  

Освен естетическа наслада, творбите от изложбата будят размисъл, носят поуки и послания. Цялата експозиция 
е едно своеобразно завръщане към „извора”, почит към универсалните ценности и кротка носталгия към простичките радости 
от живота. 

На 20 май 2017 г. (събота) ще се проведе тринадесетото издание на Европейската „Нощ на музеите”. 
      Очаква се отново десетки музеи и галерии в страната да се включат в европейската инициатива с интересни изложби, концерти и разно-

образни арт прояви, посветени специално на Нощта.  
       Европейската „Нощ на музеите” е организирана за първи път през 2005 г. от френското Министерство на културата и само за няколко 

години тя се разпространява успешно из цяла Европа. Българските музеи и галерии се включват в инициативата още в първото й издание. 
       По своя формат Европейската „Нощ на музеите” е широко отворена програма, при това - към възможно най-широк кръг от хора, кои-

то имат възможност не само да се докоснат до експонатите и творбите, които музеите и галериите показват, но и до техните послания.  
С увеличаването на броя на участващите музеи, галерии и изложбени пространства в „Нощта на музеите” се увеличава и възможността 

културното послание на тази чудесна инициатива да достигне до много по-голям кръг от хора, и най-вече – до младата аудитория. Троянската музейна 
нощ ще се осъществи с финансовата подкрепа на Община Троян. 

 И тази година Музеят на занаятите ще се включи в събитието със събития, случващи се във всичките  му обекти. Ето хронологията на 
събитията и кратка анотация за тях. 

20.00 – 21.00 часа, Галерия 
„Серякова къща”  - Джаз концерт на  Лили 
Илиева - вокал, Димитър Льолев - саксофон и 
Александър Логозаров – китара 

Лилия Илиева е джаз певица, 
композитор и преподавател, родена в България.  

Финалист на "Европейски конкурс за джаз 
вокалисти" и "Специална Награда на Вики Алмази-
ду”. През 2009г. заминава за Холандия, където полу-
чава джаз образованието си. Лилия концертира с 
проектите си, като не отказва и покана за присъединя-
ване в два биг бенда, с които реализира концерти в 
Германия. През 2012 прекарва четири месеца в Испа-
ния, където сформира вокалната група "Acapella”, за 
която композира хорови джаз пиеси. Позната е на 
българската публика от проекта си “Лилия Илиева и 
Минимум Квартет”, както и от многобройните й 
колаборации с едни от най-утвърдените джаз музикан-
ти у нас.  

Александър Логозаров завършва 
джаз китара в Холандия. По време на престоя си 
там им възможността да свири с музиканти като 
Ранди Брекер (САЩ), Майкъл Муур (САЩ), Кенди 
Дълфър (Холандия) и други. Със свои и проекти на 
колеги пътува в Северна Европа, а през 2015 с групата 
си Logo3o печели наградата за най-добра формация на 
джаз фестивала в Браила. Познат е на българската 
публика най-вече от “Лилия Илиева и Минимум 
квартет” и Браз Асоциация Биг Бенд. 

Димитър Льолев завършва Средно-
то музикално училище в Пловдив със специалност 
фагот и пиано. По-късно започва да свири саксофон. 
Завършва джаз образованието си в консерваторията 
“Prins Claus” в Грьонинген, Холандия. 

През 2004 година Димитър стига до 
финалите на престижния холандски джаз-конкурс 
„Dutch Jazz Competition”. Година по-късно печели 
втора награда за джаз солист в „Leidse Jazz Stad 
Competition” в Лайден, Холандия, както и  

21.00 часа, Музей на занаятите – Спектакъл „В търсене на истината за светлината“ – образователна драма, представена от ученици от 
Професионалната гимназия по механоелектротехника – Троян 

 
„В търсене на истината за светлината“ е научната драматизация, с която учениците от група по „Забавна физика“ при ПГМЕТ Троян се класират на прес-

тижното  второ място на шестото издание на фестивала „Наука на сцената 6“, като представя цялата Ловешка област. 

За посетителите на всички събития, които ще завършат нощта в заведение е предвидена кулинарна изненада в 
кафене „ Иван Хаджийски”. 

Музейните обекти: Музей – Централна сграда, сграда на Конака, галерия „ Серякова къща”, кафене „ Иван 
Хаджийски” ще работят на 20 май 2017 г. до полунощ. 



 Повод за срещата е новата книга на Михаил Вешим - ,,Когато бях армейски генерал“, излязла от 

печат в началото на тази година. С нашия авторът е свързан не само чрез симпатия и стари приятелства, но и 

чрез своя баща – големият писател и общественик Георги Мишев и прекараните в семейната вила в с. Бели 

Осъм лета.  

След като завършва журналистика, Михаил Вешим започва работа в редакцията на вест-

ник ,,Стършел“, който и до ден днешен остава неговото единствено работно място. Днес той  е сред най-

популярните автори на издателство ,,Сиела“, познат със заглавия като “Австрийците идват”, “Тримата миске-

тари”, ,,Английския съсед“, ,,Нашингтон“, ,,Смях в залата“, ,,Стари хипари“,,Руския съсед“, както и с десетки-

те и стотици, написани от него разкази, пътеписи, фейлетони.  

Информационно-културен център, Троян: 

 

Това, което провокира създаването на експозицията, е желанието да поговорим за поезия,  да  
напомним, че освен политика, избори, катастрофи и престъпления, в живота има и нещо възвишено, смислено и 
красиво.  

Фотосите и картините от изложбата са предоставени с любезното съдействие на Дарик радио, чийто 
екип е основният двигател за създаването на изложбата. 

В продължение на 6 месеца журналистите от радиото канят в студиото си уважавани 
популярни  личности, като всеки от тях  прочита  стихотворение от  свой любим поет,  преписва  го саморъчно 
на хартия, а Людмил Кържилов и Константин Вълков удостоверяват с фотоапаратите си тези моменти. 

Но за да не бъде ограничен проекта само до слово, текст и снимки, в изложбата се включват и платна 
на 13 съвременни художници, които  визуализират част от стиховете, според собствената си асоциация и 
вдъхновение. 

10 май, 19.00 часа—Концерт с популярни поп и джаз парчета в 
изпълнение на студенти от ПУ ,,Паисий Хилендарски“ 

Майски дни на културата в  
Информационно-културен център, Троян 

3 май, 17.30 часа—откриване на изложба ,,Стиховете остават“ 

18 май, 17.30 часа—,,Стършели в Троян“: Среща -разговор   
с писателя Михаил  Вешим 

30 май, 18.00 часа—Паметна вечер за поета Ивайло Иванов 

                 На 30 май се навършва точно една  година 
от смъртта на поета Ивайло Иванов.  
                 Той е роден през 1972 г. в гр. Троян. Средно 
образование завършва в родния си град, а висше – 
Българска филология, във Великотърновския универ-
ситет „Св. св. Кирил и Методий”.  
                 Работил е като стажант-редактор във вест-
ник „Литературен форум”, като вътрешен рецензент в 
издателство „ПАН – В. Т.” и като разпространител на 
печатни произведения. Автор е на книгите: „Хензел и 
Гретел” (поема, 1994), „Искри от воденичните ми 
камъни” (сатира, 1996), „Очи на дете” (ранни стихове, 
2004), „Филологически поеми” (2005), „Пастирът на 
мухи” (2007), „Песен за бащите на прехода” (2010), 

„Брачни песни” (2013), „Светогорски пътепи-
си” (2013) и „Нов сън за щастие” (2015).  
               От началото на 90-е години на миналия век 
сътрудничи на централния и местния печат със свои 
стихове, сатира, критика и есеистика.  
               Печелил е награди от различни национални 
и регионални конкурси.  
                Негови стихове са превеждани на немски, 
руски, унгарски и литовски език. Член е на Сдружени-

ето на българските писатели. 
 

Нека заедно почетем паметта и   
таланта му. 

Очаквайте един интересен и запомнящ се концерт  с парчета от репертоара на Ела Фицдже-

ралд, Франк Синатра, Хулио Иглесиас, Тина Търнър, Уитни Хюстън, Лили Иванова, ,,Тангра“,  Васил 

Найденов и др. Ще ги чуете в изпълнение на талантливите студенти Виолета Миленина, Николай Тиме-

нов, Илко Захариев, Калина Георгиева, Надя Савова, Румен Тосев и Венета Стоянова, които следват поп 

и джаз пеене  в катедра ,,Музика“ на ПУ ,,Паисий Хилендарски“. Те пристигат, водени от своята препо-

давателка д-р Майа Бошева  и ще ни предложат разнообразие от поп и рок балади, джаз стандарти, 

евъргрийни, диско и соул. 

Още една изненада ще има за гостите на концерта—дегустация на подбрани вина, компли-

мент от Винотека ,,Винослав“ - Ловеч. 
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Лекцията е по инициатива на СУ „Св. 

Климент Охридски“ – Троян и е посвете-

на на 11 май, ден на светите братя Кирил и 

Методий (стар стил). 

Доц. д-р Ана Кочева работи в Секцията за 

българска диалектология и лингвистична 

география в Института за български език 

при БАН. Занимава се с проучвания на 

българските диалекти из цялото езиково 

землище, с проблеми на езиковата история 

и сравнително (българо-немско) езикозна-

ние. Участвала е в проучване върху езика 

на българската общност във Виена, изнася 

лекции пред български ученици от Бесара-

бия, Западните покрайнини и Република 

Македония, организирани ежегодно от 

фондация „Българска памет”. Автор е на 

две монографии, няколко студии и десетки 

статии по езикови въпроси. На голям 

медиен интерес се радват Интерактивна 

диалектна карта на българския език и 

Карта на българския език на ново място по 

света, издадени от Института за български 

език и представяни от доц. д-р Ана Коче-

ва. 

Лекцията „Българският език на старо и 

ново място по света“ е ориентирана към 

ученици от горния курс и към всички, 

които се интересуват от днешното състоя-

ние на българския език. 

 

Други събития през месеца: 
 

          Драматично-куклен театър „Иван Радоев” в Плевен представя „Женитба” на Гогол. 
Прекрасна интерпретация от режисьора Николай Урумов, който се превъплъщава в образа на 
жениха Иван Кузмич и завладява публиката с неподражаемото си присъствие и комедиен талант. 

Историята за жениха Иван Кузмич, който иска да вземе Агафия Тихонова за жена, а тя от своя 
страна се колебае между неколцина други кандидати, е вечна класика. Тази смешна история, 
искрено ще ви забавлява със заплетени перипетии около една толкова трудна работа, каквато е 
женитбата: световницата шета и събира кандидати, докарва ги до шестима… бъдещата булка се 
срамува и се колебае кого да избере… кандидатите си съперничат. Важна роля в цялата суетня е 
отредена на енергичния и хитър Кочкаров, нещастно женен човек, който много иска да задоми 
приятеля си. Между Подкалъосин и Агафя нещата като че ли се нареждат, обаче… 
Омаломощеният и пречистващ смях продължава до края и чрителят лесно може да пропусне най-
важното: всъщност “Женитба” на Гогол е една сериозна пиеса, която разказва за 
неосъществените мечти на хората. 

Участват: Николай Урумов, Дориана Гълъбова, Мариета Калъпова, Цветелина Кирилова, Сергей 
Константинов, Генадий Николов, Мариян Стефанов, Петьо Кръстев, Анелия Стойнова и Киро 
Крачунов 

11 май, 17.30 часа, Информационно-културен център:  
Езикова лекция ,,Българският език на старо и ново място по света“ -  

лектор  доц. д-р Ана Кочева 

10 май, 19.00 часа, читалищен салон – “Женитба” по Гогол с участието на 
Николай Урумов, Драматичен театър гр. Плевен 

18 май 19.00 часа, читалищен салон – “Травиата” от Джузепе Верди, Държавна опера 
гр. Стара Загора 

Най-популярната опера от Джузепе Верди превърнала се в една от най-великите 
любовни истории на всички времена! Драматичната история на Дюма-син „Дамата с 
камелиите“ ще оживее в изпълнение на млади и талантливи оперни изпълнители: 
сопраното Беса Лугичи от Косово ще направи своя дебют в ролята на Виолета 
Валери, а Николай Моцов ще се превъплъти в ролята на нейния любим Алфред 
Жермон. В ролята на Жорж Жермон ще се представи утвърденият български 
баритон Александър Крунев. В спектакъла на операта „Травиата“ участват още 
Михаела Берова, Ивайло Йовчев, Камелия Стойчева, Александър Марулев, Петър 
Кунев  и други. 
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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) 
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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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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 

 1 юни—Ден на детето; 

 10-11 юни—Фестивал ,,Здравей, Здраве—Троян“ - Информационно-културен център; 

 30 юни, 10.00 часа—Празник на билките, планината и туризма— местност ,,Айсушко сборище“, Беклемето ( със  специалното  участие 

на група ,,Тангра“); 

 30 юни—2 юли—Рок  - академия Троян, 2017 и  July morning (,,Изгрев над Балкана) - централен площад ,,Възраждане“, ИКЦ—Троян и 

местност ,,Беклемето“ (със специалното участие на ,,Контрол“, ,,Обратен ефект“, БТР и Джон Лоутън) 

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ ЮНИ 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!  


