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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

м. Юли, 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 

web site:: www.visit.troyan.bg 

e-mail: visit@troyan.bg 

preslava.ivanova@troyan.bg 

FB: Информационно-културен център, Троян 
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ДЕСТИНАЦИЯ НА МЕСЕЦА 
бр.7(17) год. 2 

Пещерата "Топля" се намира в с. Голяма 
Желязна - малко балканско селце, сгушено 
между общините Тетевен и Троян, във Васи-
льовската предпланина на Стара планина. 
До нея се стига по живописна горска пътека, 
подходящ за спокойна разходка. 

Пещерата има източна посока и се простира 
дълбоко в скалите. В нея се различа-
ва широко начало, което към задния край се 
стеснява и завършва с ниско-тоническа пук-
натина в скалата. Тя е с три входа (или три 
пещери в една), като първият е едно огром-
но природно аязмо. От естествената 

"Утроба" блика подземен студен карстов 
извор, който продължава пътя си в река 
Топля (от там идва и водата за село Голяма 
Желязна). 

В пещерата са намерени артефакти от къс-
ния палеолит (40 000-10 000г. пр. Хр.), което 
прави селото най-древно обитавано място 
по северните склонове на Стара планина. 

"Топля" е сред защитените територии на 

страната. Проникването в нея е забранено 

между 1 юни и 31 юли – размножителният 

период на прилепите. 

Природна забележителност пещера "Топля" 

Язовир "Сопот" се намира в с. Голяма Же-
лязна, на 4 км. от с. Лесидрен и на около 30 
км. северозападно от Троян. Той е четвърти 
по големина в България (дължина 7 км, ши-
рочина 2 км, дълбочина 28 м). Основният му 
приток е река Калник, която е приток на 
река Вит. 

Непосредствената близост до планината, 
свежият планински въздух, изобилието от 
билки, както и лесният достъп до язовира го 
правят истинско изкушение за ентусиасти. 

Язовирът е чудесно място за отдих, плаж, 
водни спортове и туризъм. В региона има 
отлични условия за къмпинг за любителите 
на природата, но на метри от брега функци-

онират и съвременни къщи за гости, които 
предлагат уют,  комфорт и изглед към спи-
ращите дъха залези. 

Съвсем наблизо се намира и пещера-
та ,,Топля“, която е защитен исторически 
обект – в нея са открити артефакти от края 
на късния палеолит, както и от желязната 
епоха (посещенията са разрешени в периода 
от 1 август до 31 май). 

До язовира можете да стигнете с личен тран-

спорт, както и с междуградски автобус по 

линията Троян – с. Голяма Желязна до цен-

търа на селото и от там да повървите, докато 

стигнете самия бряг. 

Язовир "Сопот", село Голяма Желязна 
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 30 юни -  1 юли — JULY MORNING с „Обратен ефект‘‘,  „Контрол“ и много други -  подножието на голямата ски-писта на Беклемето; 

 30 юни -  2 юли, 17.00 часа — Празници на изкуството  -  галерия „Дворът“, с. Врабево; 

 1 юли -  2 юли — РОК АКАДЕМИЯ – ТРОЯН с конкурс за авторска песен, JOHN LAWTON и Б.Т.Р. -  Централен площад „Възраждане“ 
              (за повече информация www.rock-troyan.bg) 

 1 юли, 11. 00 часа — 30-ти Воден празник на язовир „Сопот“ - с. Голяма Желязна‘ 

 5 юли, 19.00 часа — 30 години Вокална група „Планински звуци“ пи НЧ „Изгрев - 1926 г.“, с. Бели Осъм  - Салон на Община Троян; 

 8 юли, 10.00 часа — Балканче крос - с. Голяма Желязна; 

 16 юли и 17 юли, 14.00 часа — Колоездачна обиколка за купа “Васил Левски“ – 2017г., посветена на 180 годишнината от рождението на 
Апостола на българската свобода - старт от Троян на 17 юли 2017; 

 21 юли и 22 юли — „Полицейска лична защита“ - зала „Чавдар“; 

 25 юли, 18.00 часа — Изложба живопис на Иван Хаджидимитров -  галерия „Серякова къща“;   

 28 юли, 19.30 часа — Литературен конкурс „Албена“ , награждаване - с. Врабево, р-т „Центъра“; 

 29 юли, 11.00 часа — Празник посветен на „Св. Панталеймон“ - местност „Гяур баир“, с. Врабево;  
 
 
 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

на събитията в община Троян през месец юли 2017 година 

Работно време и входни такси на културните институции  

Музей на народните художествени 
занаяти и приложни изкуства,  

Троян 
 
 

Работно време за периода  
м. април—м. октомври 

 
       Понеделник – Петък:  

 
09.00 - 17.30 часа 

 
Събота и Неделя:  

 
10.00 - 18.00 часа 

 
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 
 
Контакти: тел. 0670/6 20  63 

Национално изложение на 
художествените занаяти и 

изкуствата (НИХЗИ) – 
Орешак 

Работно време: 

Понеделник-Петък:  

9.00 - 17.30 часа 

Събота и  Неделя:  

10.00 - 18.00 часа 

 

Входни такси: 

Деца до 7 г. и хора с увреждания 
– безплатно 

Възрастни – 4.00 лв. 

Ученици и групи – 2.00 лв. 

Цена на беседа – 10.00 лв. 

Контакти: тел. 06952/2816 

Природонаучен музей ,  

с. Черни Осъм 

 

Работно време: 

Понеделник - Неделя:  

08.00 - 12.00 часа  

13.00 - 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”,  Tроян  

 

Работно време: 

Понеделник-Петък:  

10.00 - 12.00 часа  

14.00 - 18.00 часа 

Събота: 10.00 - 15.00 часа 

 

Контакти – тел:.0670 6 28 77 

и 0887 23 12 50; 

Вход свободен! 

ФБ:www.facebook.com/

pages/Галерия Серякова 

къща 
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ (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 2017  

http://www.rock-troyan.bg
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ИЗЛОЖБИ 

ГАЛЕРИЯ „ДВОРЪТ“, С. ВРАБЕВО: ШЕСТО ИЗДАНИЕ „ПРАЗНИЦИ НА ИЗКУСТВАТА“  

30 ЮНИ, 17.00 ЧАСА 

ГАЛЕРИЯ ,,СЕРЯКОВА КЪЩА“: ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА  

ИВАН ХАДЖИДИМИТРОВ—25 ЮЛИ, 18.00 ЧАСА 

Алтернативното арт пространство в село Врабево организира шестото поредно 

издание на „Празници на изкуствата“. Изложбата на открито ще се проведе в 

периода от 30 юни 2017 до  2 юли 2017 в галерия „Дворът“.  

Откакто картините превзеха плевните във Врабево, там вече всичко е възможно. 

По време на традиционната изложбата, любителите на приложните изкуства ще 

имат възможността да разгледат  произведения на местни и чуждестранни авто-

ри.  

В двора, в плевнята, сред селския бит и природа ще бъдат изложени скулптори 

на Величко Минеков, картини на Греди Асса, съвременна троянска керамика на 

Румен Георгиев и Георги Миленов. 

Специални гости на празника ще бъдат художниците Алисия Санчес (Испания) 

и Велко Михайлович (Сърбия). 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ (2) 

На 25-ти юли от 18.00 часа в залите на Етаж 2 на галерия „Серякова къща” се открива изложба живопис 
“Моята планина” на Иван Хаджидимитров.    

ИВАН ПЕТРОВ ХАДЖИДИМИТРОВ – роден на 25. 3. 1953 г. в с. Ново Градище – Великотърновска 
област. Завършил е ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“, факултет Изобразително изкуство, специалност стено-
пис. От 1981 година живее и работи в Троян –дългогодишен преподавател и нощен възпитател в НГПИ „ 
проф. Венко Колев 

 Изработвал е стенописи, правил е самостоятелни изложби живопис в Троян, в Ловеч и Хисаря, участвал 
е в много регионални, а също и в национални учителски изяви. Работи в областта на живописта, илюстрация-
та, сценографията, дърворезбата, литературата, музиката, театъра, фотографията. Издал е над двадесет книги с 
проза и поезия. Солист е на ансамбъл „Траяна“ гр. Троян и на Камерния дамски хор при читалище „Наука“ в 
града. Свири на няколко музикални инструмента. Илюстрирал е десетки книги, изиграл е 25 роли в читалищ-
ния театър, режисирал е две постановки. Има награда от Четвъртия национален конкурс за поезия на учители-
те творци, а също и златен плакет от Националния фолклорен фестивал 2009 година в Смолян и златен пла-
кет от Националния фолклорен фестивал през 2010 година в Копривщица. Страстен почитател на природата 
е и запален турист. 
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ЮЛИ (3) 

НИХЗИ, С. ОРЕШАК: ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАНАЯТИ 2017, ОТ 10 ЮЛИ - 14 ЮЛИ  

И ОТ 24 ЮЛИ - 2 ЮЛИ  

От 10 до 14 юли 2017 г. и от 24 до 28 юли 2017 г. в изложбените зали 
на Националното изложение на художествените занаяти и изкуства – 
Орешак ще се проведе лятно училище по занаяти. 

Освен до традиционните занаяти- грънчарство, тъкачество и дърво-
резба, тази година младите участници ще могат да се докоснат до 
магията на народните танци и рисуването с огън – пирография. 

Целта ни е младите хора да усетят непосредствено духа на културните 
традиции на района, чрез многообразието от живи занаяти. Създавай-
ки с ръцете си нещо самобитно и оригинално, младите майстори ще 
вдъхнат нов живот на богатото ни културно наследство. 

Лятното училище по занаяти е част от ангажимента на Националното 
изложение за насърчаване на визуалните изкуства. Изработените по 
време на лятното училище по занаяти произведения ще бъдат експо-
нирани в зала № 5 на Изложението. 

Изложбата на младите таланти ще се открие в 12.00 часа на 13 

август 2017 г. и ще бъде част от културните събития на Традици-

онния панаир на занаятите „Орешак 2017”. 

М. „ГЯУР БАИР“, С. ВРАБЕВО: ПРАЗНИК, ПОСВЕТЕН НА „СВ. ПАНТАЛЕЙМОН“, 

29 ЮЛИ, 11.00 ЧАСА 

За шести пореден път кметство село 

Врабево организира честването на Св. 

Панталеймон– закрилник и покрови-

тел на лечители и фармацевти.  Името 

на светеца носи изградения параклис с 

шестнадесетметров свещен кръст към 

него в местността „Гяур баир“.  

Летният празник във Врабево се утвър-

ждават не само с почитта към светеца, 

но и с богатата културна програма.  Ще 

започне с тържествен водосвет, отслу-

жен от Ловчански митрополит  Гав-

риил, а празничната музикална програ-

ма ще акомпанира гостите на празника 

през целия ден.  

По традиция празненството се провеж-

да през последната седмица на месец 

юли. Затова тазгодишната празнична 

програма ще се проведе на 29 (събота) 

юли 2017г.   
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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 

 

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 

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ АВГУСТ 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!  

 

 Традиционен панаир на занаятите, НИХЗИ, с. Орешак ; 

 15 август, Храмов празник на Троянския манастир; 

 Национален събор — надпяване на пенсионерските клубове „Беклмемето 2017“; 

 Национална пчеларска среща „Север-Юг“, м. Беклемето ; 
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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 януари 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: 

about:www.tourism.government.bg/
apis://NORM|40177|0||

