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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
                                       м. Октомври, 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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бр.10 год. 2 

 
 

Следващите предложенията от концепцията по случай 150-годишнината от обявя-

ването на Троян за град са тук. Ето и втората вълна от тях: 

51. Да посетиш скрития в зеленината скит „Свети Никола“. 

52. Да посетиш третия по големина в България манастир - Троянския. 

53. Да посетиш Троян, защото … скоро не си идвал. 

54. Да посетиш църквата „Свети Николай Мирликийски Чудотворец” в село Гумощник с  изящен резбован ико-

ностас. 

55. Да послушаш мъжки църковен хор в църквата “Св. Петка Параскева” по време на неделна литургия . 

56. Да посрещнеш първия юлски изгрев в Балкана. 

57. Да почетеш паметта на загиналите във войните участници от Троян в мемориалния . 

58. Да празнуваш заедно с троянци празника на града - Петковден. 

59. Да прекараш един прекрасен, прохладен ден край водопад „Лопушница“ 

60. Да преминеш през трансевропейския маршрут Е3 “Ком – Емине” в частта на троянския Балкан . 

61. Да проведеш най-забавния тиймбилдинг с колегите си. 

62. Да разбереш що е то троянски зевзеци. 

63. Да разгледаш мебелите на троянските производители в Националното изложение в Орешак. 

64. Да се включиш в пъстро, празнично шествие в 150-годишния град. 

65.Да се гмурнеш в прохладните води на каскадните Къньови вирове. 

66. Да се докоснеш до чудодейната икона на Богородица Троеручица в Троянския манастир. 

67. Да се забавляваш на традиционния спортен празник Балканчекрос. 

68. Да се запознаеш с традиционна троянска архитектура от преди повече от 100 години - Марковските къщи. 

69.Да се запознаеш с чуждестранна култура в дните на Художественото изложение с международно участие. 

70. Да се изкачиш до „Арка на свободата“, която величествено се издига в Балкана. 

71. Да се насладиш на вкусни гозби в уютната атмосфера на троянските механи. 

72. Да послушаш народни песни по време на Националния събор по надпяване на Беклемето. 

73. Да се научиш да караш каяк в язовир „Сопот“. 

74. Да се поглезиш със СПА процедури. 

75. Да се покатериш на въжените паркове в прохладата на планината. 

76. Да се поклониш на одеждите на Света Петка – в Троянската църква. 

77. Да се пребориш за 1-ва награда в конкурса за най-добра домашна ракия по време на Български фестивал на 

сливата. 

78. Да се просветиш в изкуството на троянските кулинарни рецепти. 

79. Да се разгадаеш закачката на стомната „Шейтанка“. 

80. Да се разхладиш в някой от многобройните вирове на река Видима край село Дебнево. 

81. Да се снимаш до цветния символ на града - стомна с човешки ръст, направена изцяло от цветя. 

82. Да се снимаш пред стената „Троян от 30-те“. 

83. Да се срещнеш със съвременни художници и да видиш техни произведения в галерия. 

84. Да си гост на Троян по време на колоездачната обиколка на България. 

85. Да си купиш нещо за спомен от улица на занаятите по време на Българския фестивал на сливата. 

86. Да си набереш билки в планината и зимата да си направиш ароматен чай. 

87. Да  си направиш пикник в планината след преход. 

88. Да си отпочинеш в центъра с приятно четиво в ръка. 

89. Да си хапнеш вкусна гъбена чорба на хижа Дерменка. 

90. Да сключиш брак. 

91. Да слушаш Рок от най-високо ниво. 

92. Да спортуваш активно като избереш един от веломаршрутите в планината. 

93. Да съпреживееш Български фестивал на сливата.  

94. Да тестваш ски-уменията си на Зимен спортен празник на Беклемето.  

95. Да усетиш гостоприемството и топлината на троянци. 

96. Да участваш в Празника на билките, планината и туризма.  

97. Да участваш в спортен риболов на яз. „Сопот“. 

98. Да участваш в храмовия празник на Троянския манастир и традиционния панаир в с. Орешак. 

99. Да чуеш рева на старопланинска мечка в Природо-научният музей в с. Черни Осъм.  

100. Да яздиш кон сред планинската природа.  

 

 

 

150 вдъхновяващи причини за посещение на град Троян: 

ТЕМА НА МЕСЕЦА 
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

на събитията в община Троян през месец октомври 2017 година 

Работно време и входни такси на културните институции  

 

 1 октомври, 9.30 часа — Купа Троян по биатлон; 

 5 октомври, 19.00 часа — Представяне на книгата „ Кметълски истории“ и среща с автора Цонко Цонев
- Арт Клуб; 

 7 октомври, 17.00 часа — Представяне на книга-албум за Миро Нанков - Информационно- културен  
           център; 

 7 - 8 октомври, 17.00 часа — Източноевропейски и Републикански шампионат по мотокрос - 
          Мотополигон - гр. Троян; 

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

 12 октомври — Ден на българската община; 

 13 октомври — 110 години от раждането на Иван Хаджийски; 

 14 октомври — 149 години от обявяването на Троян за град (Петковден) 
              12.00 часа — Общински спортен празник - Спортните обекти на територията на общината 
                                — Състезание по колоездене за деца - Градинката пред Информационно- културен център 

 14-15 октомври — Купа „Амбарица“ по летен биатлон - Стрелбищен комплекс „Мотополигон“ 
                                      — Състезание по тенис на корт - Тенис кортове, с. Орешак; 

 19 октомври, 18.00 часа — Представяне на книгата „Горчива мъгла“ и среща с автора Огнян Панов -  
           Информационно - културен център; 
 
 

 
 

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 
 
 

110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ХАДЖИЙСКИ 
 

13 ОКТОМВРИ 2017 ГОД.  
  

 
ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян  

 
Ден на отворените врати - творчески ателиета  
Среща на поколенията 
17.00 ч. Поднасяне на цветя пред паметника на Иван Хаджийски  
 
 
Информационно - културен център, гр. Троян 
 
17.30 ч. Беседа на тема „Нова оптимистична теория за българския народ“ 
  

 

ПРОГРАМА 
 
 

ПЕТКОВДЕН— 149 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ТРОЯН ЗА ГРАД 
 

14 ОКТОМВРИ 2017 ГОД. 
 
Църква „Св. Параскева Петка“ 
 
9.00 часа Света Божествена литургия  
 
Централен площад „Възраждане“ 
 
11.30 часа Тържествено издигане знамето на град Троян  
 
Салон на Община Троян  
 
12.00 часа Тържествена сесия на Общински съвет – Троян  
 
Музей на занаятите  
 
13.00 часа Откриване на обновената сграда по проект „Красива 
България“ и на изложбата „Троянски светини“  

 
*** 

16.00 часа „Първа копка“ на НЧ „Наука – 1870г.“ и други обекти по 
програми за енергийна ефективност  
 
16.30 часа Откриване на офис на МИГ – Троян  
 
18.30 часа  Празничен концерт с участието на Орлин Горанов и  
Мариана Попова. Тържествена заря  
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АКЦЕНТИТЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА-АЛБУМ ЗА МИРО НАНКОВ–  

17.ОО ЧАСА, 7 ОКТОМВРИ 2017 Г. 

На 7 октомври 2017 г. (събота) , 17.00 часа  в Инфор-

мационно-културен център ще се проведе нацио-

налната премиера на книгата „Миро Нанков. Пътят 

на героя“. 

Книгата е специално издание, посветено на един 

необикновен човек – българския пътешественик и 

наш съгражданин Миро Нанков (Вождът).   

Албумът ще съдържа стотици уникални снимки от 

целия свят, както и споделени истории - смешни, 

тъжни, красиви, странни и невероятни случки, кои-

то можеха да се случат само около колоритната 

личност на Миро.  

Напомняме, че преди две години, великият пъте-

шественик си отиде при нелеп инцидент на люби-

мият си Зелениковски манастир в Троянския Бал-

кан.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР:  

“Да пишеш, това означава да 
топиш перото в кръвта на сърцето си" 
- това силно мото следва Огнян Панов.  

 
Известният фотограф, един от 

основателите на първото списание за мъже 
у нас и журналист, вече е и писател. 
Дебютната му книга „Горчива 
мъгла" и злезе с логото н а 
книгоиздателска къща „Труд”. 

 
Панов има четири фотоизложби, 

посветени на битието на етносите в 
България, Сега дръзва да разкрие и 
писателския си талант– в красиво 
оформената му първа книга „Горчива 
мъгла” събира 22 разказа. Оценката на 
ръкописа, още преди да бъде публикуван 
като книга, е много висока. 

 
Независимо дали историите му 

отвеждат в някое село, в големия град, в 
болницата, в автобуса, на гробищата, сред 
полята, чувствата, емоциите, 
съпреживяното от героите, любовта, 
иронията са толкова истински, толкова 
земни, толкова общи, а затова и често - 
болезнени. 

 
 

ПРЕДСТАВЯЕ НА КНИГАТА „ГОРЧВА МЪГЛА“ И СРЕЩА-РАЗГОВОР С АВТОРА 

ОГНЯН ПАНОВ — 18.00 ЧАСА, 19 ОКТОМВРИ 2017 Г.  
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АКЦЕНИТЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ  

ГАЛЕРИЯ „СЕРЯКОВА КЪЩА“: 

По традиция, в навечерието на Петковден, празник на град Троян, галерия „Серякова къща” ще пред-

стави своя Есенен салон.  

ТРАДИЦИОННА ЕСЕННА ИЗЛОЖБА НА  ДРУЖЕСТВОТО НА ТРОЯНСКИТЕ 

ХУДОЖНИЦИ И КОНЦЕРТ — 12 ОКТМВРИ 2017, 18.00 ЧАСА 

ИЗЛОЖБА „ТРОЯНСКИ СВЕТИНИ“ —  

14 СЕПТЕМВРИ 2017, 13.00 ЧАСА 

Изложбата представя над 20 ико-

ни, дело на различни иконописци, работи-

ли в Троянския край през XIX в. Място е 

отделено на тревненските зографи, със за-

пазените от тях икони на св. Стилян, пок-

ровител на децата, св. Иван Рилски с жи-

тийни сцени, св. Пантелеймон, св. Марина, 

св. Спиридон.  

Посетителите ще научат как е изг-

леждала работилницата на иконописеца, 

как се създава иконата, кои са основните 

термини, свързани с изписването на икони. 

Акцент в изложбата са иконите на бато-

шевския зограф Атанас Минчов и тези на 

дебърските иконописци, братята Наум и 

Ненчо Илиеви.  

Тази година, в него отново ще 

могат да се видят най-новите 

творби на Троянските худож-

ници, но също и 20 художест-

вени творби с троянски сюже-

ти от фонда на Музея на зана-

ятите. Творбите са на различ-

ни художници (Тодор Панайо-

тов, Златка Дъбова, Виолета 

Гривишка, Любен Стоев, Григор 

Първев, Христо Нейков и др.). 

Освен художествена имат и ис-

торическа стойност, което се 

вижда от имената им - 

„Грънчарското училище”, 

„Варене на ракия”, „Старият 

Троян”, „Троянски хурки”, 

„Пълно за празно”, 

„Новоселските топчии” и др. 

Откриването на изложбата ще се 
състои на 12 октомври от 18.00 
часа и както обикновено ще е 
съпътствано от концерт.  
 
Специални гости на събитието 
ще са музикантите-братя Ата-
нас и Ивайло Христови, които 
в продължение на дълги годи-
ни правят музикална кариера 
в Испания и други европейски 
страни. Ще чуем техни изпъл-
нения на етно джаз, tango argen-
tino, класика, world music  и 
др. 

 
            

МУЗЕЙ НА ЗАНАЯТИТЕ, ГР. ТРОЯН: ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ - КАПИНЧО: 

Пътеката е описана и показана на карта в брошури, 

които могат да се вземат от Информационно-

културния център в Троян. 

Маршрутът започва от жп прелез "Капинчо", 

който се намира в непосредствена близост до 

центъра на града. По асфалтов път се достига 

до железен мост, преминава се по него и се 

продължава с изкачване по стъпала до турис-

тически дом "Никола Габърски". След 

него се достига до равното плато на парка 

"Капинчо".  

Маршрутът продължава по асфалт до ограде-

ния двор на старата резиденция и от 

там вдясно вече преминава по черен път през 

ливади до възвишение с 525 метра н. в. От 

там се открива панорамна гледка към ал-

пийското планинско било на Козя стена и се-

верните гористи склонове на Троянския бал-

кан. 
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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. 

ОЩЕ  ПРЕЗ ОКТОМВРИ: 

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!  

ТЕАТРАЛНА ШКОЛА “НЮАНСИ“, ГР. ТРОЯН: 

Искало ли ви се е някога да надникнете там, където се случва театърът, още преди да стане такъв, 

какъвто го виждате на сцената? Да се срещнете с актьори и да видите как се превъплъщават в следва-

щия си сценичен образ? А защо не и вие самите да се превърнете в такъв? Всичко това е възможно!  

 

Театърът на движението „Нюанси“ ще отвори врати за всички почитатели на сценичното изкуство. 

Занятията ще бъдат ръководени от Теодор Лука и Моника Генкова, които ще ви запознаят с широ-

кия спектър на театралните и танцовите похвати. 

 

 Бъдете част от театралната магия на 23 и 25 октомври 2017 г. (16.30 часа) в сградата на 

„Постоянство“ (до автогара Троян), етаж 4. 

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: 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА, 

 

 Общинската администрация започва подготовка за изготвянето на Програма за развитието 

на Туризма в Община Троян през 2018 г. С настоящето писмо се обръщаме към всички заин-

тересовани страни за конкретни предложения, които ще обобщим и систематизираме, с оглед прие-

мането на програмата в началото на 2018 г. 

 

Предвид изложеното, очакваме конкретни и обосновани писмени предложения до 

31.10.2017 г. Същите могат да бъдат подавани на имейл: mayor@troyan.bg и hangelov@troyan.bg. 

 

 

С уважение, 

ДОНКА МИХАЙЛОВА 
Кмет на Община Троян 

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

СЪОБЩЕНИЕ: 

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

