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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

м. Август, 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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ТЕМА НА МЕСЕЦА 
бр.8, год. 2 

Интересни факти за Община Троян: 

 Троян е родно място на редица бележити българи: Иван Хаджийски – първият български социо-
лог, философът проф. Цочо Бояджиев, карикатуристът Милко Диков, телевизионният водещ Сашо 
Диков и актрисата Аня Пенчева и много други. 

 Античният път ,,Виа Траяна“, от който и до днес са запазени останки, е най- дългият римски път. 

 През 1868 г. Троян е обявен за град. 

 През 1871 г. Васил Левски основава единствения в страната монашески революционен комитет в 
Троянския манастир. 

 Само две обществени сгради оцеляват след опожаряването на Троян през 1877 г.  – църквата ,,Св. 
Параскева-Петка“ и конакът, в чиято сграда днес се помещава експозиция ,,Възраждане“ на Музея 
на занаятите. 

 На 05.07.1905 г. в Троян е открита Специализирана болница за активно лечение на белодробни 
болести, като противотуберкулозен санаториум. Тя е първата специализирана болница за белод-
робни болести на Балканския полуостров. 

 През 1911 г. светва първата електрическа крушка и Троян става третият град с електричество в 
България, след София и Пловдив. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Няколко парка има в града: Централен парк, парк при НУПИ ,,Проф. Венко Колев“, парк в ж.к. 
Лъгът", парк в ж.к. „Младост“, парк „Къпинчо“. 

 В общината се намират две уникални за страната училища – Националното училище за приложни 
изкуства ,,Проф. Венко Колев“ (Троян) и единственото в България училище за планински водачи – 
СОУ ,,В. Левски“ (с. Черни Осъм) 

 В общината можете да посетите три дестинации, които са част от 100 национални туристически 
обекта – Музей на занаятите – Троян, Природонаучен музей в с. Черни Осъм и троянски манас-
тир ,,Успение на Св. Богородица“. 

 В село Орешак се намира единственото в страната Национално изложение на художествените  
       занаяти и приложни изкуства. 

 Температурата на минералните извори варира от 18° до 57° C и топлите минерални басейни могат 
да се използват дори и през зимата. 

 Над 100 билки слагат монасите от Троянския манастир в специалната ракия, която приготвят по 
тайна рецепта. 

 Над 300 регистрирани фирми за производство на мебели има в общината. 

 В курортен комплекс ,,Беклемето“ се намира най-добрата писта за биатлон в България. 
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 7 август - 12 август, 20.00 часа — Международен пленер по ковано желязо -  НИХЗИ – с. Орешак; 

 12 август - 15 август — Традиционен панаир на занаятите „Орешак 2017“ -  НИХЗИ – с. Орешак; 

 15 август - Храмов празник на Троянски манастир „Успение Богородично“ — Троянски манастир 
„Успение Богородично“; 

 16 август, 18.00 часа — Юбилейна изложба живопис на Стоян Врацов - Галерия „Серякова Къща“ 

 26 август— Семинар по карате „Неутрализиране, задържане и контрол“ - Спортна зала „Чавдар“; 

 26 август - 27 август, 10.00 часа — XXVI Национален събор– надпяване на пенсионерите „Беклемето 
2017“ и Национална пчеларска среща „Север-юг“- Туристически комплекс „Беклемето“; 

 31 август - 3 септември — Фестивал на „Балканската музика и кухня“ - с. Орешак; 
 
 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

на събитията в община Троян през месец август 2017 година 

Работно време и входни такси на културните институции 

Музей на народните художествени 
занаяти и приложни изкуства,  

Троян 
 

Работно време: 
  

       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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АКЦЕНИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ (1) 

ИЗКУСТВО НА ОТКРИТО: 

НИХЗИ, С. ОРЕШАК: „КОВАШКА НАДПРЕВАРА“ - МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР 

ПО КОВАНО ЖЕЛЯЗО, 7-12 АВГУСТ 2017, 20.00 ЧАСА 

Националното изложение на художествените занаяти и 

изкуствата – Орешак организира за първи път от 7 до 12 

август 2017 г. международен Пленер по ковано желязо, в 

който ще участват майстори от Англия, Шотландия, 

Холандия, Украйна и България.  

Ковашката надпревара се открива на 7 август 2017 г. в 

парка на Националното изложение, където в 20.00 часа 

ще запалим огнищата на участниците в Пленера, и ще 

се насладим на спектакъла "От пламък слънце" - Диви-

нитас. 

Пет дни (от 7 до 11 август) майсторите ще демонстрират 

своите умения пред гостите на Изложението, а в събота 

12 август 2017 г. журито ще връчи наградите на призьо-

рите в надпреварата. 

ИЗЛОЖБА: 

ГАЛЕРИЯ „СЕРЯКОВАКЩА“ : ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА 

СТОЯН ВРАЦОВ, 16 АВГУСТ 2017, 18.00 ЧАСА 

На 16-ти август от 18,00 часа се открива  изложба живопис на Стоян Врацов, посветена на неговия 70 годишен  

юбилей. 

Художникът и роден на 21.10.1947 в родопското село Бачково. Да учи в керамичното училище в гр. Троян го 

изпраща братът на писателя Николай Хайтов Георги Хайтов, който по това време е директор на гимназията в 

Асеновград и оценява таланта на Стоян. 

След завършването си остава в нашия град, първоначално като художник на свободна практика. 

По – късно е художник в Община Троян, фирма „Машстрой” и накрая до пенсионирането си в Музея на зана-

ятите.   

Дългогодишен член на Ловешката група на художниците, а после и един от основателите на Троянското дру-

жество. Автор на неговото лого. Днес отговоря за аранжирането и подреждането на изложбите в галерия 

„Серякова къща”. 
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НИХЗИ, С. ОРЕШАК: ТАДИЦИОНЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ „ОРЕШАК 2017“ 

12-15 АВГУСТ 2017 

НИХЗИ, С. ОРЕШАК: ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР „УСПЕНИЕ  

БОГОРОДИЧНО“, 15 АВГУСТ 2017 

В периода от 12 до 15 август 2017 г. в 

Орешак ще се проведе Традиционния 

летен панаир на занаятите. Организа-

торите предлагат 4-дневна програма 

наситена с културни атракциони, допир 

с „живите занаяти“ и традиционната 

кухня. Всичко това ще се случва под 

звуците на пъстра музикална палитра– 

изпълнения на живо на български попу-

лярни и народни песни.    

Характерните занаяти за троянския край 

ще бъдат демонстрирани в арт ателиета 

по грънчарство, дърворезба, тъкачество 

и иконопис. Гостите на панаира ще 

имат възможност да участват сами в из-

работката на самобитни и оригинални 

предмети, които да отнесат за спомен от 

Националното изложение. Ателиетата 

ще се проведат в парка на изложението 

между 10.00-16.00 часа. 

За завършек на деня, посетителите на 

Националното изложение ще бъдат 

акомпанирани от музикален спектакъл.. 

От 20.00 до 23.00 часа на сцената пред 

многофункционалната сграда ще бъдат 

изпълнени български фолклорни на-

родни песни.  

Откриването на летния панаир ще се 

състои на 12 август от 19.00 ч. на сце-

ната през Националното изложение.  

Заповядайте! 

 

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ (2) 

СЪБИТИЯТА В ОРЕШАК: 

На 15 август 2017 г. най-голямата историческа и културна забележи-

телност на село Орешак ще събере духовността около зидовете на 

Троянския манастир, за да ни докосне до силата на чудотворната ико-

ната „Света Богородица Троеручица“. 

На храмовия празник на манастира „Успение на Пресвета Богороди-

ца“ ще се отслужи Божествена света литургия от Негово Светейшест-

во Български  Патриарх Неофит и ще се извърши литийно шествие 

- изнасяне на чудотворната икона на Божията майка от Манастира. 

Това е една от трите чудотворни икони, пред които се покланяме и 

молим за спасение за душите си и лек за своята болка.  

С. ОРЕШАК: ФЕСТИВАЛ НА „БАЛКАНСКАТА МУЗИКА И КУХНЯ“, 

31 АВГУСТ - 3 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. 

Вторият по ред Фестивал на балканската музика и кухня ще се проведе 

от 31 август до 3 септември 2017 г. в село Орешак. 

 Очаквайте разнообразна програма от музикални изпълнители, демонстра-

ции, както и кулинарни изкушения.  
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ (3) 

НАЦИОНАЛЕН СЪБОР – НАДПЯВАНЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ „БЕКЛЕМЕТО-2017“,  

26-27 АВГУСТ 2017 Г.  

В последния уикенд на месец август, 26 - 27август 2017 г.,  ще се проведе Национален пенсио-

нерски събор - надпяване в местността „Беклемето“. За 24-ти път, участниците в златна въз-

раст ще покажат умелост и всеотдайност на планинската сцена. 

Пенсионерският събор ще се открие официално на 26 август 2017 г. в 10.00 часа. В надпяването 

ще вземат участие пенсионерски и читалищни състави (над 70 групи) и хорови колективи, ид-

ващи от всички краища на страната.  

Същината на организаторите е в съхранението и популяризирането на българското песенно 

творчество, което да се предава на наследниците от младото поколение.  

Едновременно с Националния събор - надпяване на Беклемето се провежда и Национална 

пчеларска среща „Север-юг“.  

 

НАЦИОНАЛНА ПЧЕЛАРСКА СРЕЩА „СЕВЕР-ЮГ“, 26-27 АВГУСТ 2017Г., 

10.00 ЧАСА 

СЪБИТИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „БЕКЛЕМЕТО“: 

26 АВГУСТ 2017 Г., 10.00 ЧАСА: 

 Откриване на срещата от певиците към Читалище Дълбок Дол. 

Приветствия от официалните лица 

 Лекция: Отглеждане на пчелни майки и процеси на рояване в 

пчелното семейство - Лектор - доцент д-р Пламен Христов  

 Дискусионен клуб на общински и национални сдружения на 

пчеларите производители на мед с участие на председатели на 

общински дружества и членове 

 Народни веселия 

Базар на мед и пчелни продукти 

Пчеларско оборудване и инвентар 

Специализирана пчеларска литература  

 

Козметика от пчелни продукти  

Хранителни добавки от пчелни продукти и 

производи 

О
Ч

А
К

В
А

Й
Т

Е
 О

Щ
Е

! 
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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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РУ ,,Полиция“  - Троян 
0670/ 6 22 18 
0670/ 6 22 51 
 

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

Планинска спасителна служба – 
Троян (ПСС) 

Адрес: ул. ,,Д-р Спас Бояджиев“  

№ 10 

Телефон: 0888/621 275 

 
 
Транспорт: 
 
Автогара Троян:  
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 движе-
ние) 

Медицинска помощ: 

Спешни телефони: 150, 112  

Многопрофилна болница за 
активно лечение (МБАЛ)  

,,Д-р Стоев- Шварц“- Троян 

Адрес: ул. "Радецки" 30 

Телефони: 

Централа: 0670/ 6 20 21,  

6 20 22, 6 31 92 

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

Адрес: ул. "Васил Левски" 253 

Телефони: 

Централа: 0670/ 6 27 01, 6 27 02 

 

 

Институции: 

 
Община Троян 

Портал, информация:  
0670/ 68 050 
 
 
 

ПОЛЕЗНИ НОМЕРА 

Информационно–културен  

Център, Троян  

 

Работно време: 

 

Понеделник - Събота 

9.00 - 12.00 часа 

13.00 - 18.00 часа 

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 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!  

 

 2 септември 2017 г. — Фолклорен събор „В наше село на мегдана“ - с. Дълбок дол 

 3 септември 2017 г. — Колоездачна обиколка на Троян 

 6 септември 2017 г. —  Ден на Съединението на България  

 22 септември 2017 г. — Ден на Независимостта на България  

 22-24 септември 2017 г. — 25-то издание на Български фестивал на сливата - гр. Троян/ с. Орешак 

 
В програмата ще вземат участие: 
 

 фолклорен ансамбъл „Българе“ (22 септември 2017 г.) 

 Графа - концерт (23 септември 2017 г.) 

 ансамбъл „Зорница“ (24 септември 2017 г.) 
 

 Творческа работилница „Поминъкът на моя роден край“ - НЧ „Знание“, с. Черни Осъм 

 Честване на 120 години от основаването на НЧ „Събуждане - 1897 г.“ - с. Ломец 

Красив Троян  

Открийте ни: 

Информационно-

културен Център, Троян  

Хотели и къщи за гости 

в Троян  
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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||

