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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
                                       м. Септември, 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.9, год. 2 

1. Да … се влюбиш. 
2. Да вечеряш в родната къща на Иван Хаджийски сред черно-белите фотографии, които разкриват истори-
ята му. 
3. Да видиш „Жълтото училище“. 
4. Да видиш големите керамични стомни, аранжирани в градинските площи в града. 
5. Да посетиш единствения по рода си в страната Музей на занаятите. 
6.  Да видиш единственото в страната състезание по скоростно рязане на дърва в с. Чифлик. 
7. Да видиш как изглежда града днес, след като през 1877 г. е опожарен до основи. 
8. Да видиш как се дава нов живот на старите дървета в троянските паркове. 
9. Да видиш как се прави популярната троянската шарка върху керамиката. 
10. Да провериш колко са издръжливи туристическите ти обувки в резерват „Козя стена“. 
11. Да видиш най-дългия римски път „Виа Траяна“, от който и до днес са запазени останки. 
12. Да видиш обагрени в цветове троянски китеници, черги и кърпи, създавани на ръка. 
13. Да видиш обредна сватбарска стомна и да чуеш интересната история за нея. 
14. Да видиш останки на една от най-старите църкви – раннохристиянската базилика „Св. Георги“. 
15. Да видиш пленяващия залез над язовир „Сопот“. 
16. Да видиш скривалището на Васил Левски в Троянския манастир. 
17. Да вкусиш традиционно „сватбарско жито“. 
18. Да въртиш уруглювици на празника „Сирни заговезни“. 
19. Да гледаш отвисоко светлините на нощен Троян от парк Капинчо. 
20. Да дегустираш отлежала троянска сливова ракия. 
21. Да затаиш дъх пред храма на дивата природа – Национален парк Централен Балкан. 
22. Да се полюбуваш на панорамните гледки от Троянския проход към северна и южна България. 
23. Да изработиш сам керамичен съд под зоркото око на сръчен майстор. 
24. Да летиш с делтапланер. 
25. Да надникнеш в сърцето на Балкана. 
26. Да намериш прохлада с разходка в горещия ден до пещера Топля. 
27. Да направиш преход в планината по маркираните туристически маршрути. 
28. Да направиш първи стъпки в занаята дърворезба. 
29. Да нарисуваш керамична чинийка и я вземеш за спомен. 
30. Да научиш автентични троянски думи. 
31. Да научиш историята на Карцовия бук. 
32. Да научиш от експозицията в Конака кой е Димитър Гимиджийски. 
33. Да опиташ вкусен балкански мед от местни производители. 
34. Да опиташ ракия със 100 билки в Троянския манастир. 
35. Да опиташ сливовото меню в местните заведения по време на Български фестивал на сливата. 
36. Да отидеш до скалното образувание, където Крали Марко е оставил своята следа. 
37. Да откриеш и снимаш еделвайс в естествената му среда. 
38. Да пиеш ароматен чай на заслон „Орлово гнездо“. 
39. Да пиеш от лечебната минерална вода в с. Шипково. 
40. Да плуваш в открит басейн с минерална вода дори през зимата. 
41. Да повишиш адреналина, гледайки шампионат по мотокрос на Троянския мотополигон, който беше 
обявен за най-доброто трасе в света. 
42. Да погалиш небцето с вкусно сладко от сливи. 
43. Да покараш ски на Беклемето. 
44. Да посетиш античния предшественик на Троян – римската крепост СОСТРА. 
45. Да посетиш единственото в страната Национално изложение на художествените занаяти и приложни 
изкуства. 
46. Да посетиш изложба на картини и скулптури в плевни и дворове в с. Врабево и с. Дълбок Дол. 
47. Да посетиш паметника на загиналите на кораба „Титаник“ от село Гумощник и да разбереш какво ги е 
накарало да се качат на него. 
48. Да посетиш празника на грънчаря в с. Терзийско. 
49. Да посетиш с. Гумощник и единственото оцеляло килийно училище в областта. 
50. Да посетиш сградата на Конака – символ на градския статут на Троян. 

В следващите няколко броя ще ви представим пред-

ложенията от концепцията по случай 150-

годишнината от обявяването на Троян за град. Ето 

и първите 50 предложения: 

вдъхновяващи причини за посещение на град Троян: 
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 1 септември, 17.30 часа — Фотоизложба посветена на 105 г. организирано туристическо движене в град Троян и отпраз-
нуване на  Празник на туризма - Информационно-културен център; 

 1 септември, 18.00 часа — Мозайка - авторска изложба на Страхил Найденов - Зала 3 в НИХЗИ, с. Орешак; 

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

 3-4  септември, 17.00 часа — Етап от 66-та колоездачна обиколка на България - пл. „Възраждане“ - гр. Троян; 

 6 септември, 10.30 часа — Ден на Съединението на България - поднасяне на венец пред паметника на Захари Стоянов 
— двора на кафе „Антик“; 

 8-10 септември 13.00 часа — Летен биатлон - Държавно първенство за мъже и жени -  Стрелбищен комплекс „Вектор“; 

 8 септември, 18.00 часа — Представяне на книгата „Бащите не си отиват“ - Галерия „Серякова къща“; 

 9 септември, 10.30 часа — Фолклорен събор „В нашето село на мегдана“ - с. Дълбок дол; 

 13 септември, 18.00 часа — Юбилейна изложба на Росица Георгиева „Слънчеви багри“ живопис и графика -Галерия 
„Серякова къща“; 

 15 септември — Официално откриване на учебна 2017-2018 година; 

 16 септември, 18.00 часа — Изложба живопис на Никола Манев и ревю на дизайнера Марина Францети - Зала 4 в 
НИХЗИ, с. Орешак; 

 16 септември — Участие в кампанията „Да изчистим България заедно“ - гр. Троян; 

 22 септември — Ден на българската независимост;   

 22-24 септември — Български фестивал на сливата - пл. „Възраждане“, гр. Троян и НИХЗИ, с. Орешак; 

 22 септември — 90 години от основаването на НЧ „Отец Паисий 1927 г.“ с. Гумощник - с. Гумощник; 

 23 септември, 10.30 часа — Състезание по ориентиране „Купа Троян“ - мах. Баба Стана, с. Орешак; 

 24 септември, 10.30 часа — Маратон по ориентиране - с. Драшкова поляна; 

 30 септември - 1 октомври, 9.00 часа  — Летен биатлон за „Купа Троян“ - Стрелбищен комплекс „Вектор“; 

 30 септември, 11.00 часа — Празник на картофа и отбелязване на 90 години от основаването на НЧ „Просвета - 1927 г. 
с. Чифлик“ - площада пред читалището в с. Чифлик;   

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

на събитията в община Троян през месец септември 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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ПРОГРАМА— ТРОЯН 
  
22.09.2017 г.  (петък)  пл. ,,Възраждане“, гр. Троян 
  
11.30 ч. Поздравление по случай деня на Независимостта на България от Кмета на 
Община Троян 
12.00 ч. Празничен Концерт на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ 
    - Изява на местни танцови състави 
  
23.09.2017 г.  (събота)  пл. ,,Възраждане“, гр. Троян 
  
11.00 ч. Начало на фестивала с празнично шествие    
11.30 ч. Официално откриване и запалване на казана за изваряване на ракия 
12.00 ч. Открита сцена с участието на местни и гостуващи художествени състави 
13.00 ч. Традиционни кулинарни изкушения приготвени от местни майстори 
15.00 ч. Конкурс за най - добра домашна сливова ракия 
16.30 ч. Демонстрация на цветно аранжиране 
19.30 ч. Изпълнения на Радко Петков “     
20.00 ч. Концерт на Владимир Ампов - Графа 
  
24.09.2017г. (неделя)  пл. ,,Възраждане“, гр. Троян 
  
11.00 ч. Кулинарно шоу с Ути Бъчваров 
11.30 ч. Открита сцена с участието на местни и гостуващи художествени състави 
13.30 ч. Награждаване на победителите от фестивалните конкурси 
               Теглене на томболата за Голямата награда на Троян 
14.00ч. Закриване на фестивала с  концерт на Фолклорен ансамбъл “Зорница“- Со-
фия  

 
ВСЕКИ ДЕН 
  
„Улица на занаятите“ - демонстрации на традиционни занаяти                                                                     
Арт-ателиета: керамика, рисуване, работа с природни материали и дърворезба 
 
ПРОГРАМА— OРЕШАК 
 
22 СЕПТЕМВРИ 2017г. (петък) 
 
12.30 часа Изпълнение на Общински младежки духов оркестър с мажоретки – гр. 
Троян 
13.30 часа   Концерт на Димитър Атанасов и Христо Младенов   
  
23 СЕПТЕМВРИ 2017г. (събота) 
  
12.00 – 14.00 часа Конкурси за най-добре приготвена домашна сливова ракия и най-
добро мезе за сливовата ракия 
12.00 часа     Разходка по Средиземноморието  със световни евъргрийни в изпълне-
ние на Добромир Дишев – акустична китара 
12.30 часа   Музикален поздрав от солистите на ВС „Усмивка“ , при НЧ „Наука 1870 
г.“  гр. Троян - Йоана Пътова и  Вергиния Борисова 
13.00 часа   Концерт на Силвия Кацарова 
14.00 часа   Обявяване на резултатите от двата конкурса и награждаване на победи-
телите 
  
24 СЕПТЕМВРИ 2017г. (неделя) 
  
12.00 часа  Фолклорна програма  -  Танцова Формация  „Магия“ гр. Ловеч 
12.30 часа  Концерт на Валя Балканска и  гайдарите от група „Орфеус” 
  
ВСЕКИ ДЕН 
  
Демонстрация от признати майстори и кулинарни изненади  
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ  

ТРОЯН & НИХЗИ, С. ОРЕШАК : БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА –  

22-24 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. 

За 25-та поредна година ежегодният Български 

фестивал на сливата щ е развие тради цията в 

нови форми като продължение на  популярния 

„Празник на сливата и троянската сливова ра-

кия“ . 

Празникът  дава възможност за развитие на ед-

на доказана и приета от местната общност концеп-

ция. Обединява традиционен поминък, заная-

ти, творчество - запазена марка на Троянския 

край. Предоставя възможност за провеждане на 

образователна линия в областта на сливопроизвод-

ството и опазване на природната среда и не на пос-

ледно място създаване на туристическа дестина-

ция. Засилва ролята на  културата за обогатя-

ване на живота на общността.  

 

Фестивалът ще се проведе на 22-24 септемв-

ри 2017г в Троян и в с. Орешак.  

Началото му е поставено в Националното изложе-

ние на народните художествени занаяти в село 

Орешак през 1993 година. От 1997 година празни-

кът се провежда паралелно в град Троян 

и Националното изложение. През 2015 г. фестива-

лът е официално отличен като един от най-добрите 

фестивали в Европа. Носител е на престижната 

марка за качество „Европейски фестивал“ за 2015-

2016 г., давана от Европейската комисия.  

Бъдете  част от традицията. Включете се 

в пъстрото празнично шествие, ритуала 

по запалване на казана за изваряване на 

ракия, опитайте , опитайте най-вкусното 

сладко от сливи, потопете се в празнич-

ната атмосфера с музика и танци.  

Подробна програма на събитието ще намерите на стр. 

4 от Информационния бюлетин или на уеб сайта на 

фестивала– www.festivalnaslivata.com 

ФЕСТИВАЛЪТ: 

ИНИЦИАТИВАТА: 

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е 

най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгра-

ди обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на 

околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.  

Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които с дейс-

твията си и начина си на мислене, се превръщат от доброволци за един 

ден в неизменни посланици на каузата да направим България чиста. 

Общините са основен партньор на инициативата на местно ниво. На 14 

септември (четвъртък) Общинска администрация Троян щ е 

сформира работен екип, който ще се занимае с отстраняване на отпадъ-

ците в общественозначимите площи.   

Приканваме и вас – организации, малки инициативни групи и частни 

лица да се включите в кампанията.  Определените места за почистване, 

както и пунктовете за дистрибутиране на чували, ръкавици и други 

консумативи, ще бъдат анонсирани на уеб сайта на Община Троян. 

Всеки, който е готов да сложи ръкавици и да се наведе да 

почисти боклук, вече е част от отбора. Включете се и вие 

на 16 септември, за да победим заедно боклука на Българи! 

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“, 16 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.  
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АКЦЕНИТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ  

ГАЛЕРИЯ „СЕРЯКОВА КЪЩА“: 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА „БАЩИТЕ НЕ СИ ОТИВАТ“ — 

 8 СЕПТЕМВРИ 2017, 18.00 ЧАСА 

На 8-ми септември (петък) 

от 18.00 часа галерия 

„Серякова къща” ще предста-

ви нашумялата книга 

„Бащите не си отиват”  на 

бутиковото софийско изда-

телство ICU. 

В книгата са събрани 24 разказа за 

начините, по които покойните ба-

щи остават с децата си. Отворените 

от тях празноти са място за разми-

съл за едни, убежище за други, нес-

тихваща болка за трети. Като гово-

рят за баща си, едни говорят за 

приятел, други за ангел, трети за 

странник, четвърти за себе си. Ед-

ни бащи са герои на публиката, 

други са “от онези герои, за които 

малцина си спомнят и за които ня-

ма да бъде написана книга”. С тази 

книга издателство ICU рисува об-

раза на Бащата, с когото сме били 

сигурни, че животът предстои, на 

Бащата, чиято прегръдка е миг 

„съвършено детско щастие“.  

Срещите с читатели от София, 

Пловдив, Стара Загора и Варна 

отприщиха много емоции. Бъдете 

сигурни, че в Троян няма да е по-

различно.  

 

Заповядайте на срещата с част от 

екипа, осъществил книгата:  

-- издателят Невена Дишлиева, 

съставител и редактор на текстове-

те, както и автор на предговора;  

-- Катя Атанасова, автор в сборни-

ка, журналист и писател, меломан 

и библиофил, ценител на хубавото 

вино и приятел мечта;  

-- Димитър Коцев-Шошо, автор в 

сборника, ренесансова личност с 

неизброими таланти и интереси 

 

Дали ще успее да присъства и още 

някой от авторите – предстои да 

видим. 

 

На какво се надяваме след срещата 

с тази книга? Ако не да свикнем с 

отсъствието, то поне да не го смя-

таме за изоставяне. 

 

Книгата е проект на издателство 

ICU, осъществен с медийната сила 

на "Аз чета" - най-обичаният сайт 

за книги и четене. 

Галерия „Серякова къща” си сът-

рудничи активно с издателството и 

вече е представяла други негови 

популярни издания – „Куфарът на 

брат ми”, „Как наказва Бог” и др. 

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА РОСИЦА ГЕОРГИЕВА —  

„СЛЪНЧЕВИ БАГРИ“ ЖИВОПИС И ГРАФИКА, 13СЕПТЕМВРИ 2017, 

18.00 ЧАСА 

Родена е на 18.IX.1967 г. 

в Троян, в учителско се-

мейство. Дядо й е обича-

ният  троянски химик и 

преподавател Илия Дри-

нов, майка й и леля й 

също са химици. Росица 

обаче от малка усеща 

твореца  в себе си и из-

неверява на семейната 

традицията. Завършва 

средното си образование 

в художественото учили-

ще в града ни, специал-

ност керамика, а после и  

ВТУ”Св.св. Кирил и Ме-

тодий” със специалност 

графика. 

След завършването на 

университета се устано-

вява в Троян. Става член 

на Дружеството на тро-

янските художници и 

редовно и с желание се 

включва във всичките 

му изложби. Скоро след 

това печели  и конкурс в 

СХУПИ за учителско 

място по рисуване.  

През 1997г. прави пър-

вата си самостоятелна 

изложба в галерия 

”Серякова къща” с гра-

фики. 

Годините минават неу-

сетно и сега Росица е на 

прага на своята 50 го-

дишнина, на която пос-

вещава втората си са-

мостоятелна изложба. 

Заповядайте! 
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МОЗАЙКА—АВТОРСКА ИЗЛОЖБА НА СТРАХИЛ НАЙДЕНОВ, ЗАЛА 3 
1 СЕПТЕМВРИ 2017 Г., 18.00 ЧАСА 

Страхил Найденов е роден 

през 1973г. в гр. Плевен. 

Работи в областта на худо-

жествената мозайка, трииз-

мерна мозайка, скулптурна 

мозайка използва в работа-

та си естествен камък, кера-

мика, стъкло и минерали.  

Член е на Съюза на Българ-

ските Художници и на 

Международна Асоциация 

за Пластични Изкуства . 

Има много участия в из-

ложби в чужбина и в Бълга-

рия. През 2017г. е победи-

тел в Токио, Япония в пър-

ви рунд на ART Olympia 

2017.  

 

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА НИКОЛА МАНЕВ И РЕВЮ НА ДИЗАЙНЕРА МАРНА ФРАНЦЕТИ, 
ЗАЛА 4, 16 СЕПТЕМВРИ 2017, 18.00 ЧАСА 

Никола Манев има зад гърба си над 137 самостоятел-
ни изложби в цял свят и множество групови изложби 
и биеналета. От самото начало на кариерата си Манев 
изследва в картините си мистичното и приказното. В 
творчеството му се преплитат много теми - странните 
земни образувания на българската природа, мекси-
кански мотиви, но към една от които той се връща 
особено често – романтичните гледки на парижките 
покриви и комини. 

В настоящата изложба „Спомени“ ще бъдат показани  
62 платна, разкриващи цялото многообразие от твор-
чески интерпретации на художника.  Темите за 
„Небесни магистрали" и „Парижките комини" 
присъстващи неизменно в творчеството на Манев са 
отразени и днес. 

За първи път ще покажем и костюми на дизайнера 
Марина Францети, които са вдъхновени от картините 
на автора.  

АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ  

СЪБИТИЯТА В НИХЗИ, C. ОРЕШАК: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
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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  - Петък 

9.00 - 12.00 ч. 

13.00 - 18.00 ч.  

 

Събота 

10.00-14.00 ч. 
  
 

 

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 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!  

 

 12 октомври 2017 г. — Ден на българската община 
 13 октомври 2017 г. — 109 години от рождението на Иван Хаджийски  
 14 октомври 2017 г. — Празник на град Троян 
                                                Традиционна есенна изложба на ДТХ - Галерия „Серякова къща“ 
 15 октомври 2017 г. —  Летен биатлон купа „Амбарица“ 
 Състезание тенис на корт - Стадион, с. Орешак 
 Източноевропейски и Републикански шампионат по мотокрос  
 

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 – Тро-
ян за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Троян:   

Чл. 116 от ЗТ поражда задължението за водене на 
регистър  за настанените туристи със съдържание на 
данните, утвърдени от министъра на туризма и пуб-
ликувани на интернет страницата на Министерство-
то на туризма—www.tourism.government.bg. В регис-
търа 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 отдел-
но 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 годи-
на. 

 Чл.57. (1) Размерът на данъка, за всички на-
селените места на територията на Община Троян, 
съобразно категорията на средствата за подслон и 
местата за настаняване се определя както следва:  1. - 
категория   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 звез-
да-0,25 лв. за нощувка.; 2. Туристически хижи: - кате-
гория  3 еделвайса – 0,20 лв. за нощувка; - категория  
2 еделвайса – 0,20 лв. за нощувка; - категория  1 едел-
вайс – 0,20 лв. за нощувка 

 (2) Размерът на дължимия данък за календар-
ния 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 задължените лица до 15-о число на ме-
сеца, следващ месеца, през който са предоставе-
ни нощувките. 

 

ЗА ХОТЕЛИЕРИ: 

Започват проверки на места за настаняване в Община Троян – хотели, семей-
ни хотели, къщи и стаи за гости 

 През следващите месеци общинска администрация планира проверки на некатегоризирани места 
за настаняване на територията на община Троян, които предоставят туристически услуги. Ще бъдат прове-
рявани и категоризираните места за настаняване за спазване изискванията, следващи от Закон за туризма – 
коректно водене на регистър на настанените туристи, подаване на ежемесечна справка декларация за извър-
шените нощувки, съответстващ на категоризацията брой стаи и легла в обектите и др.  Следи се информа-
цията от сайтовете по отношение на заявени и регистрирани нощувки като ще бъдат извършвани внезапни 
проверки, свързани с обявените налични свободни легла. 

 За местата за настаняване с открита процедура по категоризиране по време на проверките няма да 
бъдат налагани санкции. Ще се издават предписания на категоризираните обекти при несъответствия с На-
редбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения с цел подобря-
ване качеството на предлаганата туристическа услуга и достигане на по-висока удовлетвореност у потреби-
телите ѝ. 

ВАЖНО! 

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

