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preslava.ivanova@troyan.bg 

FB: Информационно-културен център, Троян 
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Това е вторият брой, в който Ви представяме 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. 6 (17) год. 2 

 

"Стенето” е обявен за природен резерват през 1979 г. През годините многократно е 
променял своите граници, като  понастоящем заема площ от 3 578 хектара и  е един 
от най-големите в Национален парк ,,Централен Балкан“. Включен е в световната 
мрежа на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО ,,Човек и биосфера“. 
Обхваща цялото горно течение на река Черни Осъм и река Куманица и 
опазва  неповлияните от човека естествени екосистеми по течението на реките. 

Силно разчленения и разнообразен релеф на резервата и благоприятните кафяви 
почви предопределят наличието на огромно разнообразие от над хиляда растителни 
вида. Сред най-ценните са тисът, казашката хвойна, бясното дърво, силиврякът, 
лавровишнята. От дървесните видове се срещат бук, обикновен и воден габър, ела, 
смърч, офика, ива, планински бряст, шестил, планински ясен, планински явор. 
Особено впечатляват столетните букови гори, заемащи около 80 % от горските 
масиви, с отделни представители достигащи възраст до 280-300 години и височина 
над 40 м.  

Броят на установените видове птици е по-голям, отколкото във всички останали 
старопланински резервати. Освен за пойни птици като чинката, елов певец, кос, 
славей, поен дрозд, лъскавоглав синигер, орехче, резерватът е дом и за редки 

грабливи птици като малкият и царският орел, соколът орко, врабчовата кукумявка, уралската улулица. 

Непристъпните каньони на р. Куманица и Сухата река (приток на Черни Осъм) са убежище на унищожената в почти цяла Европа кафява 
мечка. Разнообразието на фауната се допълва от вълци, видри, диви кози, интересни представители на влечугите и насекомите. Около 100 от срещащите 
се тук животни са включени в различни списъци на защитени животни. 

Резерватът се отличава с изключителни красота и разнообразие на природните форми. Река Черни Осъм, врязала се в скалите, образува 
красиво ждрело. Отвесните му скали в местностите “Хайдушкото играло”, “Бивола”, “Станчов полугар” и други достигат до 150 m височина. Сред 
интересните обекти, които могат да бъдат посетени са пропастната пещера ,,Райчова дупка“ (377  м дълбочина), пропастта ,,Птичата дупка (91 м. в най-
дълбоката си част), пещерата “Куманица” в м. “Кози брод”, която при валежи  се напълва с вода  и така се превръща в най-дългата водна пещера в 

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 

Биосферен резерват ,,Стенето“ 

https://www.pss-bg.bg/
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0/s:/p:/o:%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB-aquila-heliaca
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0/s:/p:/o:%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-glaucidium-passerinum
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0/s:/p:/o:%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-strix-uralensis
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 1 юни, 17.00 часа - Международен ден на детето - Празнична програма с участието на ,,Дани меджик“ - фокуси за деца и цирково училище, 
Мистър Росиели, жонгльор, клоуна Роско и още изненади - централен площад ,,Възраждане“, Троян; 

 1 юни, 18.00 часа -  Откриване на изложба с творби от Национален младежки конкурс за изящни и приложни изкуства и дизайн под егидата 
на Министерство на културата—НИХЗИ - с. Орешак; 

 1 юни, 18.30 часа - Концерт на Фолклорен ансамбъл ,,Траяна“ (билети на каса) - Салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 2 юни, 12.00 часа - Ден на Ботев (поднасяне на венци и цветя) -централен площад ,,Възраждане“, Троян; 

 2 юни, 19.30 часа  -  Ботеви чествания—с. Бели Осъм; 

 3 юни, 18.30 часа—Конопрожекция на новия български филм ,,Бензин“ (билети на каса) - Салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 4 юни, 11.00 часа—Събор на с. Балабанско—с . Балабанско; 

 5 юни, 18.00 часа—Представяне на писателя Любомир Бобевски по случай 100 години Дойранска епопея—зала ,,Форум“ на НЧ ,,Наука—
1870 г.“, Троян; 

 7 юни, 18.00 часа—Представяне на книгата ,,Българският Еверест“ на Продрум Димов—зала ,,Форум“ на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 8 и 9 юни, 18.30 часа—Концерт на Веселин Маринов (билети на каса)- Салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 9 юни—Благотворителен концерт на танцов състав ,,Възраждане“ при НЧ Развитие—1898 г.“ -  НЧ Развитие—1898 г.“, с. Орешак; 

 Каблешкови чествания 

 9 юни, 20.00 часа—Тържествена вечер, посветена на 141 години Априлска епопея—с. Чифлик; 

 10 юни, 11.00 часа—Историческа възстановка—Местност ,,Рогачева поляна“, с. Чифлик; 

 10 юни, 16.00 часа—Ден на грънчаря—с. Терзийско; 

 10-11 юни—Фестивал ,,Здравей, здраве“, Троян—Информационно-културен център и Еко селище ,,Азарея“ ( за повече инфор-
мация www.azareiya.com) 

 13-23 юни - Творчески ателиета и младежка образователно-информационна кампания StreetArt Fest ,,Иакуството да информираш“ - 
СУ ,,Васил Левски“ -Троян, ПГМЕТ, НУПИ ,,Проф. Венко Колев“; 

 15 юни, 19.00  часа—театрална постановка ,,Господин милионерът“ (билети на каса) - Салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 16 юни—Премиера на комедията ,,Джаксънът на жена ми“ -  НЧ Развитие—1898 г.“, с. Орешак; 

 17-19 юни, 15.30 часа—Държавно първенство по ориентиране за деца и юноши –гр. Троян; 

 22 юни, 18.00 часа—Откриване изложба живопис и текстил на Жанет Левордашка—Галерия ,,Серякова къща“, етаж 2; 

 24 юни, 10.00 часа—Празник на билките, планината и туризма с участието на група ,,Тангра“ и Поли Паскова—
местноста ,,Айдушко сборище“ над с. Балканец; 

 29 юни, 18.00 часа—Откриване изложба живопис ,,Преди и сега“ на Галя Герганова- Галерия ,,Серякова къща“, етаж 1; 

 30 юни—1 юли—July morning с ,,Обратен ефект“, ,,Контрол“ и много други—местност ,,Беклемето“; 

 1—2 юли—Рок-академия, Троян с конкурс за авторска песен, JOHN LAWTON, Б.Т.Р - -централен площад ,,Възраждане“, Троян 
(за повече информация www.rock-troyan.bg); 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

на събитията в община Троян през месец юни 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 ЮНИ (1) 

Тазгодишните издания на ,,July morning” и Рок-академията ще 
се проведат непосредствено едно след друго, от 30 юни до 2 юли 2017 г. 

Началото  на  Рок-академията  е поставено през 2013 г., когато 
група местни ентусиасти  споделят  намеренията  си  за създаване на 
подобно събитие с ръководството на общината. Идеята им е приета 
възторжено и вече пет години, в началото на лятото, феновете на рока се 
радват на концерти на някои от най-популярните рок и метъл банди от 
страната и чужбина. Още от първото издание на  събитието, като 
неизменна част от програмата се утвърждават и конкурс за авторска песен 
и бирен фест.  

През годините гост-изпълнители в Рок-академията  са  били  
Васко  Кръпката, ,,Бараби  Блус  Бенд“,  групите  ,,Спринт“, ,,Импулс“ 
и ,,Конкурент“, рок-легендите от Б.Т.Р. и Джо Лин Търнър и ,,Еридан“,  
балканските  метъли  oт  ,,Перо Деформеро“ (Сърбия) и др. През 2017 г. 
гражданите и гостите на града  ще  имат  възможност  да  чуят  и 
изпълнението на още една световна звезда – Джон Лоутън от ,,Юрая 
Хийп“ (съвместно с Б.Т.Р.).  

Това, което различава троянския фест от многото такива из 
страната, са усилията на организаторите да предложат на публиката нещо 
повече от добри концерти. Освен да гледат на живо изпълнения на 
утвърдени групи и да участват в конкурса за авторска рок-песен, младите 

музиканти имат възможност напълно безплатно да бъдат обучавани в 
музикални тънкости от утвърдени професионалисти по време  на  
организираните ежегодно  мастър-класове, които тази година ще бъдат 
водени от Цветан Недялков от ,,Ку- Ку Бенд“ (китари) и Боби Мудолов – 
Косатката от ,,Der Hunds” (вокали). 

През 2016 година Община Троян стартира нова инициатива—
,,Изгрев над Балкана“. Тя представлява един опит за нов прочит на 
популярния сред почитателите на рока Джулай морнинг. Троянското  
събитие предлага една интересна алтернатива за всички почитатели на 
планината и рока, които не могат или не искат да отидат до  морето  :) 
Организаторите обещават  незабравимо преживяване на всички, 
пожелали да посрещнат юлското слънце в подножието на голямата ски-
писта на к-к ,,Беклемето‘‘. В програмата очаквайте много настроение и 
здрав рок с ,,Обратен ефект“, ,,Контрол“,  както  и  други  изненади. 
Събитието ще стартира в късния следобед на 30 юни и ще продължи до 
ранните часове на 1 юли. Ще има възможност за разпъване на палатки в 
близост до паметника. 

Повече информация за събитието и новини за изданието през 
2017 г. можете да намерите на: www.rock-troyan.bg 

Заповядайте на едно неповторимо рок събитие в сърцето на 
Балкана! 

ПРОГРАМА  

на ,,July morning, Троян 2017“  
30.06. (петък) 

16.00 ч. –  Музикална програма 
19.30 ч.—Откриване от г-жа Донка Михайлова, Кмет на Община Троян 
19.45 - 20.30 ч.—‘‘Engineer of death” (Троян) 
20.30 - 21.30 ч.—“NOVO 5” (Троян) 
21.30 - 23.30 ч.— ,,Обратен ефект“ 
23.00 - 00.30 ч.— ,,Контрол“ 

01.07. (събота) 

00.30 - 05.00 ч. — Музикална програма 
05.00 ч.— Посрещане на изгрева и закриване на “July morning, Троян 2017“ 

 

ПРОГРАМА  

на ,,Рок-академия, Троян 2017“  

с конкурс за авторска песен 
01.07. (събота) 

14.00 ч. – 16.00 ч. – Майсторски клас: 
-    Китара  с Цветан Недялков от „Ку-ку Бенд“ 
          Тема: „Китарни техники – отвъд блуса“ 
- Вокали с Боби Мудолов „Косатката“ 
         Тема: „Вокални техники за концерт и студио“  

/място на провеждане  Информацинно-културен център, Троян/ 
16.00 ч. – 16.30  ч. – Изпълнения на лауреати от конкурс ,,Музика без граници“ 
16.30 ч. – 19.30 ч. – Конкурс за авторска песен на млади групи 
20.00 ч. - Концерт на група  „Project Two & Rock Masters“ - гр. София, спечелили I - 
во място в конкурса за авторска песен през 2016г. 
21.00ч. – Концерт на Джон Лоутън и група Б.Т.Р. 

/Място на провеждане: централен площад „Възраждане“/ 

02.07. (неделя) 

10.30 ч. - Награждаване на участниците в конкурса „Яки жици срещу наркотици“ 
11.00 ч. -  Награждаване, заключителен концерт и закриване 

/Място на провеждане: централен площад „Възраждане“/ 

JULY MORNING И РОК-АКАДЕМИЯ, ТРОЯН 2016  

http://www.rock-troyan.bg
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ (2) 

            Националният младежки 
конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн 
се провежда от 2005 г. в Пловдив и София. 
Настоящото му XVIII издание е организирано от 
Министерството на културата, съвместно с 

Националното изложение на художествените 
занаяти и изкуствата - Орешак .  

     На 1 юни 2017г. от 18.00 часа в зала 
№ 3 на Националното изложение  ще  се връчат 
грамотите на  наградените ученици и ще  бъде 
открита изложбата, в която ще участват  със свои 
произведения повече от  200 ученици от 13  
училища по изкуствата от цялата страна  от  VIII 
до XI клас.  

     Ще бъдат присъдени 42 награди в  
14 специалности - живопис, графика, скулптура,  
художествена керамика и стъкло, художествена 
дърворезба и мебел, художествена обработка на 
метали, художествена тъкан, рекламна графика/
графичен дизайн, илюстрация и оформление на 
книгата, детски играчки, иконопис/стенопис, 
пространствен и промишлен дизайн, театрален, 

кино и телевизионен декор.  

     Конкурсът е включен в Програмата 
на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 
2017 г., приета от Министерски съвет.  

     Ученици от училищата по 
изкуствата до 18-годишна възраст, класирани на 
първо, второ и трето място ще получат 
едногодишни стипендии в размер на 135 лева 
месечно. Те имат възможност също така да 
кандидатстват за  еднократно финансово 
подпомагане за участие в майсторски клас или 
пленер.  

     Изложбата ще продължи до края на 
месец юни 2017 г. 

 

 
На 22.06.2017 г. в залите на Втори етаж на галерия”Серякова къща” от 18.00 часа се открива изложба-

та „Дихание в цвят” на художничката Жанет Левордашка. През 1977 тя завършва Националната художествена 

академия в София с магистърска степен по текстил при проф. М. Върбанов и проф. Димо Балев. Работи в 

областта на декоративния текстил ,живопис,индустриален дизайн, инсталации и пластики. През последните 

десетилетия прави десетки общи и самостоятелни изложби,  участва в биеналета, салони и конкурси у нас и в 

чужбина (Белгия, Германия, Унгария). 

Нейни творби са собственост на НХГ-София ГХГ - Пловдив ,ХГ-Ямбол,Националната галерията за 

чуждестранно изкуство – НГЧИ- София, държавни институции, дискотеки и културни домове в България и 

частни колекции в Англия,Германия,Чехия,Япония,Франция и САЩ. 

ИЗЛОЖБИ 

На 29.06.2017 г. от 18.00 часа в залите на Първи етаж на галерия 
„Серякова къща” се открива изложба живопис „Преди и сега” на ловешка-
та художничка Галя Герганова. 

Родена на 1 август 1961 г. в гр. Ловеч. Образование: 
ВТУ ,,Св.св. Кирил и Методий"- магистър Културен туризъм. От 1989 г. 
работи в Художествена галерия Ловеч - главен уредник. Участва в регио-
нални и национални изложби и пленери по живопис. Национална излож-

ба: ,,Биенале на малките форми"-гр.Плевен-2008г.,2010г.,2012 г.,2014 г., 
Национална изложба-конкурс ,,Алианц България"-2009г.,2011г., и 2013 г., 
Национални пленери ,,Видима"-2005 г. и ,,Дувари"- 2010 г.  

Самостоятелни изложби: 1994 г.-Клуб на дейците на културата 
Ловеч, 1997 г.-Художестгвена галерия Ловеч, 2000г.- ,,Виенски салон"-
Ловеч, 2001г.- Галерия ,,Серякова къща"-гр.Троян, 2001г.- ХГ ,,Дандолови 
къщи"-гр. Севлиево, 2001 г.- Художествена галерия Ловеч, 2004 г.-
Галерия ,,Серякова къща"- гр.Троян, 2006 г.-Художествена галерия Сви-
щов, 2006г.-Дом на енергетика-гр.Козлодуй, 2007 г.- ХГ ,,Видима"-
гр.Априлци, 2008г.- Дом на енергетика-гр.Козлодуй, 2010 г.-Художествена 
галерия ,,Бургас"- гр.Бургас, 2012 г.- ХГ ,,Видима"-гр.Априлци, 2013 г.- 
Дом на енергетика-гр.Козлодуй, 2017 г.-Дом на енергетика-гр.Козлодуй. 

 Носител на Награда за изобразително изкуство за 2011 г. 
на ,,Ротари-Клуб". Автор на логото на Художествена галерия Ловеч. 

 Нейни авторски творби са притежание на фондовете на ХГ 
Ловеч, ХГ Свищов, ХГ ,,Видима", ХГ Бургас и др. както и на частни ко-
лекции в Китай,Япония,Южна Корея, Мексико,САЩ, Кана-
да,Франция,Холандия и др. Автор е на презентации и публикации и док-
лади на Национални срещи ,,Музеите и устойчивото развитие" на Минис-
терството на културата, с които представя художествения фонд на ХГ 
Ловеч. Автор на каталог ,,Дарение Мирчо Мирчев". 

 Галя Герганова присъства трайно със свои творби в галерия 
„Серякова къща”, където е реализирала досега две свои самостоятелни 
изложби. 

 

НИХЗИ– ОРЕШАК: НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ИЗЯЩНИ, ПРИЛОЖНИ  

ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН—1 ЮНИ, 18.00 ЧАСА 

ГАЛЕРИЯ ,,СЕРЯКОВА КЪЩА“: ИЗЛОЖБА ,,ДИХАНИЕ В ЦВЯТ“ НА  

ЖАНЕТ ЛЕВОРДАШКА—22 ЮНИ, 18.00 ЧАСА, ЕТАЖ 2 

ГАЛЕРИЯ ,,СЕРЯКОВА КЪЩА“: ИЗЛОЖБА ,,ПРЕДИ И СЕГА“ НА  

ГАЛЯ ГЕРГАНОВА—29 ЮНИ, 18.00 ЧАСА, ЕТАЖ 1 
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ (3) 

Място: гр. Троян и Централен Балкан 
Време: 10-11.06.2017 г. 

Организатори:  Екоселище  "Азарея"  
и 

община Троян, с подкрепата на 
фестивал 

„Здравей здраве-Пловдив” 
Фестивала „ ЗДРАВЕЙ ЗДРАВЕ- 

Троян” 
няма комерсиална цел. 

ВХОД СВОБОДЕН /възможност за 
дарения/ 

За  допълнителна  информация  и 
записване : info@azareiya.com; 

0888214466. С 
цел по добра организация на 

фестивала 
моля да заявите предварително 

вашето 
участие на горния мейл или телефон. 

Ако 
решите да се възползвате от 

възможността 
за вегетариански обяд, моля да го 

заявите    предварително.           

ПРОГРАМА 

10.06 /събота/ 

Място: Информационно-
културен център, Троян  

  - 10.00 ч. - откриване на фестивала 
от кмета на община Троян 

  - 10.10. -10.30 ч.- Защо „Здравей 
здраве”. – инж.Светослав Вълчев – 
съорганизатор на фестивала. 

  - 10.30 – 11.15 ч. – Тема:„Цялостна 
концепция за здравето” – лектор д-р 
Светла Балтова 

  - 11.30- 12.15 ч.- Тема: „Меридианната система за 
здраве и благоденствие”- лектор Алексей Скворцов 

  - 12.30 – 13.15 ч. - Тема: ”Здраве и спокойствие с 
Фалун Дафа” 
  Място: Площадката пред информационния 
център      

  - 13.20 ч.- Практическа демонстрация на „Фаун 
дафа”. Демострация на корейското бойно изкуство 
Таекуондо. Няколко български хора от участниците 
във фестивала. 

  14.00 ч. Вегетариански обяд с предварителна 
заявка /ориентировъчна цена - 10лв /           

  - 14.30 ч.-15.15 ч. лекция на тема: "Здраве и защита 
с минерали”- Иван и Гергана Митеви 

  -15.30 ч- 16.15 ч. –лекция на тема:” Интегрална 
психология: „Девет модела, чрез които можем да 
провалим или издигнем себе си” – Живко Стоилов 

  -16.30 ч. – 17.15 ч. - "Познатите и непознати 
страни на Автогенна Тренировка"- д-р Валери 
Шакола 

В почивките между отделните лекции в 

изложбената зала на информационния център 
може да се запознаете с новите книги на Веселин 
Орешков: “Слънце, въздух, вода и сол”, 
„Планински лимон” ; с богатата колекция на 
кристали на Гергана и Иван Митеви; да дегустирате 
от 100% натуралните сокове от арония, хеномелез и 
ябълка на местния производител Пенка Цочева. 

Място: Еко селище „Азарея“ 

  - 19,00 ч. – Гонг медитация и кристални купи - 
водещ Мария Стоилова /дарения за експозиция 
„Уникалната природа в Централен Балкан“/ 

   

11.06 /неделя/- Практики и пътуващ семинар 

 8.00 ч. - Паневритмията с жива музика – местността 
„Къпинчо“ - гр.Троян 

 9.30 ч. - Пътуващ семинар - Поход в централен 
Балкан в комбинация със следните беседи: 

  1. ”Самолечение с Пайда и Ладжин” – споделя 
Антоанета Кафеджиева  Мъдростта на вселената е 
заложена вътре в нас. Пайда & Ладжин е метод, 
който отключва потенциала на организма за 
самолечение. 

  2. „Методи на слънчевата педагогика” – споделя 
Елена Митева.   

ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ 

 

Еньовден е стар български празник, който се чества на 24 юни 
всяка година. Предполага се , че коренът на празника се крие в тракийска-
та традиция. На същата дата източно православната християнска църква 
отбелязва деня на Св. Йоан Кръстител и често обредите и традициите на 
двата празника се преплитат. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, 

затова много от обичаите са свързани с пътя на слънцето и култа към 
него. Според народните вярвания от този ден продължителността на деня 
започва да намалява, а годината клони към зима. 

 Смята се, че на Еньовден различните треви и билки имат най–
голяма лечебна сила, особено по изгрев слънце. Набраните за зимата 
билки трябва да са ,,77 и половина’’ – за всички болести и за ,,болестта без 
име’’. Съществува и поверие , че в нощта срещу Еньовден там, където има 
заровено имане, от земята излиза син пламък. 

 Ежегодно в с. Балканец, в местността ,,Айдушко сборище” се 
отбелязва празника с концерт, изяви на фолклорни танцови формации и 
различни конкурси. Основен организатор е сдружение ,,Съвет по тури-
зъм” – Троян с финансовата подкрепа на Община Троян. Тази година 
събитието ще се проведе на 24 юни, начален час - 10.00 часа (със специ-
алното участие на група ,,Тангра“ и Поли Паскова). 

Осигурен е транспорт за граждани в 9.00 часа от паркинга на 
Община Троян. 

ЕКО СЕЛИЩЕ ,,АЗАРЕЯ“ И ИКЦ-ТРОЯН: ФЕСТИВАЛ   

"ЗДРАВЕЙ  ЗДРАВЕ - ТРОЯН"- 10-11 ЮНИ 2017 

ЕНЬОВДЕН—ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ, ПЛАНИНАТА И ТУРИЗМА 
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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  8.15 

Левски: пр.10.08– 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  14.12 

Левски: пр.16.06 – 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. 8.05 

Ч.Бряг: пр. 10.01 – зам.10.45 

Мездра: пр. 11.35 – зам.11.40  

Пристига: Враца 11.57 
Монтана 13.10 
Берковица 15.39^ 

Чрез  БВ и ПВ 

Троян 5.20 

Левски: пр.7.14 – зам.9.14 

Мездра: пр. 11.03 – зам.11.40 

Пристига: Враца 11.57 
Монтана 13.10 
Берковица 15.39^ 

Чрез  БВЗР, БВ със задължителна резервация и БВ 

Троян  8.15 

Левски: пр.10.08 – 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  14.12 

Левски: пр.16.06 – 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 8.15 

Левски: пр.10.08 – 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 14.12 

Левски: пр.16.06– 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  8.15 

Левски: пр. 10.08 – 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  8.15 

Левски: пр. 10.08– 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  14.12 

Левски: пр. 16.06 – 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.8.05 

Пристига: Плевен 8.50 

Червен Бряг: пр. 10.01– зам. 10.45 

Мездра: 11.35 

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  8.15 
Левски: пр. 10.08—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  14.12 

Левски: пр. 16.06 – 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 8.15 

Левски: пр. 10.08 – зам. 10.14 

Повеляново: пр. 14.01 – зам. 14.14 

Пристига: Добрич: 15.37 
Кардам: 17.06 
 Чрез БВ 
Троян 16.30 

Левски: пр.18.24 – зам. 2.12 

Повеляново: пр. 6.18 – зам. 7.05 

Пристига: Добрич 8.30  
Кардам 9.45 

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! 

 
От 01.06.17г. ще настъпят промени в часовете на пристигащите и 
заминаващите влакове по жп. линията Левски - Троян.Промените ще бъдат 
до 15 мин. и въпреки това, ще бъдат запазени връзките във възелните гари и 
възможностите за пътуване.По неофициална информация промените са 
продиктувани от необходимостта от сервизно обслужване на леките 
дизелови мотриси. 
Най съществени промени при заминаващите от Троян са в  
: 8.15ч. / досега бе 8.00ч. /   и   14.12ч. / до сега бе 14.00ч. / . 
 Най-съществени промени при пристигащите са в : 
 8.00ч. / до сега бе 7.56ч./   и   16.05ч. / до сега бе 15.55ч. / . 
 
Повече информация може да намерите на страницата "Жп. гара Троян" във 
фейсбук, в гарите и на сайта www.bdz.bg. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bdz.bg%2F&h=ATPvvJoQcSxhDNlAC7INIUqXuaNvm9CzUJzHA5fgimSjyWloXbONmHE1AioA4GUJIk0kcaO3ZqOrk7ALDOqgkqFe7PE5a-5vBtkaRguntmsfuEtGMSBR_C49oPgfu_Vx9R1845GKffg&enc=AZOGSsx8roPWxi3mcXDB8x1OdrCXcNWV3e5IzsdWA13Yv_1mXKTqzzq
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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 
 
web site:: www.visit.troyan.bg 
e-mail: visit@troyan.bg 
preslava.ivanova@troyan.bg 

Работно време: 

Понеделник - Събота 

9.00 - 12.00 часа 

13.00 - 18.00 часа 

 Празник на минералната вода и курорта ,,Шипковски минерални бани“ - с. Шипково; 

 Традиционен летен празник , посветен  на Св. Панталеймон—с. Врабево; 

 Тържество  по случай 120 години от основаването на НЧ ,,Събуждане—1897 г.“ - с. Ломец; 

 8 юли—Балканче крос—с. Голяма Желязна; 

 16-17 юли—Колоездачна обиколка, посветена на 180-та годишнина от рождението на Васил Левски. 

  

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ ЮЛИ 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!  
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Припомняме някои основни положения, свързани със Закона за туризма 
и Наредба № 6 на ОбС – Троян за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Троян:   

Чл. 116 от ЗТ поражда задължението за водене на регистър  за настане-
ните туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на 
туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на 
туризма—www.tourism.government.bg. В регистъра трябва да се вписват 
всички гости, настанени в обекта. 

Съгласно чл. 56 и чл. 57, раздел VI от Наредба № 6 на ОбС – Троян за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Троян:   

 Чл.56. (1) С туристически данък се облагат нощувките. 

 (2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 

 (3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на 
Община Троян, по местонахождение на средствата за подслон и местата 
за настаняване по смисъла на Закона за туризма.  

 (4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, 

издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. 

 (5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януа-
ри на всяка година за облагане с туристически данък за предходната 
календарна година. 

 Чл.57. (1) Размерът на данъка, за всички населените места на 
територията на Община Троян, съобразно категорията на средствата за 
подслон и местата за настаняване се определя както следва:  1. - катего-
рия   4 звезди – 0,65 лв. за нощувка;- категория   3 звезди – 0,55 лв. за 
нощувка; - категория   2 звезди – 0,45 лв. за нощувка;- категория   1 звезда 
– 0,35 лв. за нощувка; За самостоятелни стаи, категория 1 звезда-0,25 лв. 
за нощувка.; 2. Туристически хижи: - категория  3 еделвайса – 0,20 лв. за 
нощувка; - категория  2 еделвайса – 0,20 лв. за нощувка; - категория  1 
еделвайс – 0,20 лв. за нощувка 

 (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се 
определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи 
по размера на данъка по ал. 1. 

 (3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задъл-
жените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който 
са предоставени нощувките. 

 

ЗА ХОТЕЛИЕРИ: 

 

          Съгласно § 5., ал. (1) от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за туризма ( В сила от 26.03.2013 г., Обн. ДВ. бр.30 от 26 
Март 2013 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013 г., изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014 г., изм. ДВ., бр.9 от 3 
Февруари 2015 г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм., бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) Подновяването на категорията на 
категоризираните до влизането в сила на закон туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:  

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.;  
2. 2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;  
3. 3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;  
4. 4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;  
5. 5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;  
6. 6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.  

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 116 ОТ ЗТ И  
ОБЛАГАНЕ С  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 

ПОДНОВЯВАНЕ КАТЕГОРИЯТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ  
ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ 

От  01.04.2016  г.  Община  Троян стартира предлагането на още една он-лайн услуга - Справка – Декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма, 
от която могат да се възползват всички собственици на туристически обекти на територията на общината – хотели, къщи за гости, места за настаня-
ване, стаи под наем.  

Всеки  гражданин,  желаещ  да  се възползва от услугата на община Троян по електронен път, може да направи това, като се регистрира по указания 
начин в сайта на общината. Подаването на справката-декларация може да бъде извършена по два начина: чрез електронен подпис  и  чрез  получава-
не  на  персонален идентификационен код, с който може да се снабдите  в  Центъра  за  административно обслужване в община Троян.  

Адресът, на който може да се подават декларациите, е: http://troyan-ws.acstre.com/. По този начин ползвателите на услугата ще спестят време и 
средства за нейното подаване. Системата  автоматично  генерира  и връща входящия номер на декларацията на заявителя. 

ПРИПОМНЯМЕ, ЧЕ: 

ВАЖНО!!! ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА 

Община Троян кани всички собственици/управители на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения на територията на 
Общината на работна среща с представители на Комисия за защита на потребителите, РЗИ, Областна дирекция по безопасност на храните, 
РУ ,,Полиция“- Троян и Общинска администрация.. Срещата ще се проведе в Информационно-културен център, Троян на 6 юни 2017 г. 
(вторник) от 15.00 часа.  

Можете да изпращате предварително своите въпроси или да получите допълнителна информация на e-mail: hangelov@troyan.bg или на 
телефон: 0670/ 68003 

В рамките на срещата ще бъдат връчени и наградите за ,,Коректен туристически обект, предоставящ хотелиерски услуги“ за 2016 г. 

about:www.tourism.government.bg/
apis://NORM|40177|0||
mailto:hangelov@troyan.bg

