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КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 
 

 

 

 

 

ПО СТЪПКИТЕ НА РИМЛЯНИТЕ 

 

Историята на нашия град се простира далеч, далеч назад във вековете. По зелените хълмове на 

днешния Троян древното племе на кробизите е отправяло молитвите си към тракийския бог кон-

ник, римляни са пътували и воювали по същия път, който днес познаваме като Троянски проход, 

а ранните християни са намерили сигурно място за своята вяра.  

Продължителност:  Отделете един ден, за да се разходите по стъпките на римляните и да 

почуствате магията на онова вълшебно време, когато по нашите земи се смесват религии, на-

роди и култури. 

 

 

Троян е една от общините, през които 
преминава античният път ,,Виа Траяна“ - 
древна пътна артерия, свързваща Рим с 
Източните провинции на империята и 
Близкия изток. Той е и сред най-дългите 
и добре проучени римски пътища в 
България. Първите римски пътни 
строежи върху вече използвани 
тракийски пътища датират още от 
управлението на император Нерон (69 г. 
сл. Хр.), но окончателното прокарване 
на пътя се свързва с името на император 
Траян (98-117 г. сл. Хр.), чието име, чрез 
названието на пътя преминава и върху 
днешното селище Троян. Минавайки 
през планината Хемус, пътят свързвал 
провинция Долна Мизия с Тракия. По 
цялото продължение на пътя – от Ескус 
до Филипополис, са изграждани 
множество пътни станции, селища, 
укрепления и наблюдателници. В тях се 
разполагат военни контингенти, чиято 
основна цел е да наблюдават и бранят 
този важен търговски и военен римски 
път. 

КАСТЕЛ ,,СОСТРА“ И РИМСКИ ПЪТ ,,ВИА ТРАЯНА“ 

 

 

Пътешествието ни започва от крепостта ,,Состра“, намира-

ща се на около 12 км. северно от Троян и 28 км. южно от 

Ловеч. Останките са видими от пътя, свързващ двата града. 

Смята се, че заемат площ от около 4 кв. км.  Множество 

указателни табели разказват историята на крепоста и пома-

гат на любопитния посетител да се ориентира. 

Първите археологически проучвания датират още от 1979 

г. под ръководството на небезизвестния проф. Георги Ки-

тов, а  ако посетите обекта през лятото е много вероятно да 

попаднете на някое от археологическите проучвания,  из-

вършвани ежегодно в околността от екипа на проф. Иван 

Христов от НИМ. 

,,

(р. Дунав) и Филипополис (днешен Пловдив).

 

 

,,Состра“ е 
шестата по 

ред крайпътна 
станция по 

важния 
военен път, 

свързвал 
Данубиос  

(р. Дунав) и 
Филипополис 

(днешен 
Пловдив). 
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КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 
 

 

 

Кастелът прминава през няколко 

етапа на развитие:  Първи етап, от около 147 г. , 

когато започва строежа ѝ  по 

заповед на император 

Антонин Пий, до 

разрушаването ѝ  от готите в 

средата на III в.Свързва се с 

дейността на т. нар. 

Матиакска кохорта. 

Втори етап, който започва 

след готските нашествия до 

края на IV в., когато 

окончателно е превзета от 

готите. В този период е 

изградена по-мощна крепостна 

стена с две отбранителни кули, 

която частично възстановена, 

можете да видите и днес. 

Третият етап започва след 

овладяване на кризата в 

империята при император 

Теодосий и завършва с 

пълното унищожение на 

кастела при хунското 

нашествие през V в. 

Със сигурност ще бъдете впечат-

лени от римския военен и  строи-

телен гений -  за строежа на кас-

тела е избран равен и защитен 

Луксозна част на станцията или т. нар. Преториум, заема площ от 1 дка и включва 12 

помещения с различни функции. Функционирането ѝ  е свързано с обслужване на римската 

държавна поща и на високопоставени пътници, включително и членове на императорското 

семейство. 

Помещенията са затопляни от специална хипокаустна система, при която топлият въздух 

затопля подовете и стените на сградите, разкрит е и басейн със студена вода (фригидариум), 

запазен до естествената си дълбочина от 1.2 м. На дъното на един от каналите, свързвали го с 

близката р. Осъм, са открити ценни предмети, сред които теракотен глава на бог Пан, костни 

игли, част от златен накит, множество монети. 

Голяма част от разк-

ритите по време на 

разкопките артефакти 

се съхраняват в Музей 

на занаятите, Троян, 

така че не пропускай-

те да го посетите пре-

ди да се отправите 

към другите точки от 

маршрута. 

от околните възвишения терен, . 

който се водоснабдява от два естествени водоизточника 

Доста близо до ,,Состра“ са разкрити и останки от  

два други интересни обекта: 

Светилище на Тракийския бог-конник 

  

В местността Калугерското, на 750 м. от 

кастела. При археологическите проучвания 

са открити пещ за битова керамика от 

началото на III в., фрагментирана трапезна 

керамика, материални останки от извършваи 

ритуали – голямо количество цели или 

фрагментирани оброчни плочки на 

Тракийския конник - Херос, накит, монети, 

керамични монети. 
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КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 
 

 Експозиция ,,Възраждане“ 

 

Достъпност за посещение 

Посещението на  всички обекти е безплатно.  

Намира се между селата Ломец и Дълбок дол, 

на 1 км. южно от крепостта, базиликата е разрушена по 

време на хунските нашествия през втората половина на 5 

в. Проучената базилика спада към т. нар. базилики с дър-

вен покрив, едноделен олтар и дълъг наос. Предполага се, 

че храмът е заемал важно място в живота на крайпътния 

комплекс, което се доказва и от неговата сложна архитек-

турна украса с изградените допълнително помещения за 

ритуали. 

Освен добре запазената крепост Состра, на троянс-

ка територия туристите могат да разгледат и остан-

ки от две други опорни станции-крепости на пътя 

– Ад Радицес (букв. При полите на планината) съ-

ответства на мястото, където се намира местността 

Шамака, в близост до мах. Камен мост (с. Бели 

Осъм) и билната крайпътна станция Монтемно. 

Предвидете около 20 мин. пъту-
ване с кола , за да достигнете 
от ,,Состра“ до Троян и около 40 
мин. , докато стигнете Троянския 
проход, който в голямата си част 
се вие върху останките на древ-
ния римски път, свързвал Севера 
и Юга на Балканите. Разходката 
там е много приятна -  останките 
от древния път са маркирани с 
табели, а сянката на вековните 
дървета ще ви разхлади в летния 
зной. 

Туристическа инфраструктура 

Както в Троян, така и в местността 
Беклемето, съвсем близо до останките от 
римския път, има разнообразие от 
възможности за настаняване - от малки къщи 
за гости до висококатегорийни хотели. Не 
пропускайте възможността да хапнете в 
някое от уютните ресторанчета в самия град 
или в селата по маршрута.  

Можете да посетите останките от крепостта ,,Состра“ като вземете влак 

по линията Ловеч – Троян. Релсите минават директно през  

територията на кастела и създават невероятно усещане чрез контраста 

между древно и модерно. 

Нашето предложенѝе: 

Раннохристиянска базилика ,,Св. Георги“ 
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КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 
 

 Експозиция ,,Възраждане“ 

Август 2020 

 5 август, 19.00 часа - ,,Гераците“ - спектакъл на Музикално - драматичен теа-

тър ,,Константин Кисимов“, В. Търново по едноименното произведение на 

Елин Пелин - салон на НЧ ,,Наука - 1870 г.“, Троян; 

 8 август, 9.30 часа - Конкурс за детска рисунка върху асфалт - 

НЧ ,,Просвета—1927 г.“, с. Чифлик; 

 15 август—Храмов празник на Троянски манастир ,,Успение Богородично“ 

 14-16 август – Традиционен панаир на занаятите, Орешак 2020 и Занаят-

чийски пленер —НИХЗИ, с. Орешак и пл. ,,Възраждане“, Троян (пред 

МНХЗПИ); 

 13-16 август - Съвместен тренировъчен лагер—сбор на карате клуб ,,Атнес“ 

и НСА ,,Васил Левски“ - м. ,,Айдушко сборище“, с. Балканец; 

 21-22 август -  XIII Международен семинар ,,Специализирана самозащита“ - 

Арена ,,Атнес“, Троян; 

 26 август, 10.30 часа—Състезание по ски бягане с ролкови ски в свободен 

стил за купа ,,Троян 2020“ -гр. Троян, старт от стрелбищен комп-

лекс ,,Вектор“  

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  
на събитията в община Троян 

Очаквайте през септември: 

Български фестивал на сливата 

От 18 до 20 септември 2020 г. 
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,,Банковски скок“ 

Намира се в землището на гр. Троян, северно от шосето 

за мах. Балабанска, на Буков дол. В горната част на 

водопада (встрани от скока) има извор, до който води 

пътека, идваща от гр. Троян. 

Водопад ,,Коман“  

Намира се в землището на с. Терзийско, на р. Команска, 

висок е около 2.5 м. 

,,Бръмбар скок“ 

Троянският водопад Бръмбар скок е регистриран като 

природна забележителност още през 1965 г. Намира се 

на р. Попишка, много близо до гр. Троян, на около 700 

ПРИРОДА НА ФОКУС: 

Водопадите в Троян 

 
Август  е може би най-пододящият месец от 

годината, за да си направите разходка до ня-

кой от троянските водопади. Имаме цели 4 

Водопад ,,Скока“ 
 
Познат още като Ло-
пушница, се намира на 
2 км. западно от село 
Калейца. 
За да стигнете до него, 
трябва да се отбиете за 
село Калейца (между 
Троян и Ловеч). В се-
лото се кара само нап-
раво, докато не го под-
минете. Продължавате 
около 2 километра 
след селото, до моста 
над река Лопучница. 
От моста се продължа-
ва пеш около 10 мину-
ти нагоре по течение-
то на реката до водо-
пада. Водопадът е ви-
сок около 10 м., а в 
подножието му има 
вир, който през лятото 
е много посещаван. 

Ако вече сте стегнали багажа 
за един приятен ден  край ня-
коя от троянските рекички, не 

забравяйте: 

 Бутилирана вода за пиене; 

 Слънцезащитни продукти 
и препарат против насеко-
ми; 

 Уважавайте и пазете дивите 
животни и растения. 

 Когато си тръгвате, нека 
мястото бъде дори по-
чисто, отколкото сте го за-
варили. 
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Традиционен панаир на занаятите, Орешак 
2020 и храмов празник на Троянския 

манастир  

14,15 И 16 АВГУСТ 2020 

Традиционен панаир на занаятите,  
Орешак 2020 

 
Няма да бъде нарушена дълговечната традиция и от 14 до 

16 август ще се проведе Панаирът на занаятите в с. Орешак. 
Акцентът на събитието ще бъде поставен върху традицион-

ните занаяти, като няма да има бирарии и атракциони. 
 

Занаятчийски пленер в Троян 
 

За трета поредна гоодина по същото време, но в Троян
(пред Музей на занаятите) ще се проведе занаятчийски пле-
нер. Тази годинатемата, по която троянските майстори са 

избрали да творят под открито небе, е ,,Занаятчийството и 
новото време“.  

 

Заповядайте и на двете събития! 

14 Август (петък) 

18.00 часа - Празнично вечерно 

богослужение с чина на Опелото 

на Пресвета Богородица; 

15 Август (събота) 

7.00 часа – празнична 

полунощница с Игуменската лития 

8.00 часа – Празнична утреня; 

9.00 часа – Празнична Света 

Литургия 

11.00 часа – Лития с чудотворната 

икона Пресвета 

Богородица ,,Троеручица“ от 

храма до мястото на първото чудо, 

извършено от иконата 

ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНИЯТА НА 

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО  

И тази година на 15 август ще се 

състои тържественото литийно 

шествие с изнасянето на 

чудотворната икона ,,Св. Богородица 

Троеручица“ от Троянската обител 

до мястото на първото чудо, 

извършено от иконата. 

Иконата няма да бъде на обичайното 

си място в манастирската църква –

вярващите ще могат да се поклонят 

пред нея в двора на манастира, за да 

се избегне струпването на хора в 

затвореното пространство. 

Организаторите призовават за 

стриктно спазване на всички  

здравни предписания и 

противоепидемиологични мерки, 

вкл. спазването на необходимата 

дистанция  между поклонниците. 

Повече информация можете да 

намерите на сайта на Троянския 

манастир  www.troyanmonastery.com   

ВАЖНО!!! Поради  извънредната  

обстановка са възможни промени в 

програмата! 
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Режисьор: Невена Митева 

Художник: Лидия Къркеланова 

Музика: Петър Атанасчев 

Пластика: Лилия Иванова 

Вокален педагог: Яница Брънзелова 

В ролите: Детелин Кандев, Диана Кюркчиева, Виктор Терзийски, 

Стефка Златкова, Милен Иванов, Лиляна Иванова, Стоян Борисов, 

Добринка Тосева, Силвия Шекилова и др. 

  

Билети на касата на читалището! (стая 301) 

5 август, 
19.00 часа 

 

 

 ,,Малки троянски истории“ - мобилна из-

ложба на Музей на занаятите  

Информационно-

културен център 

 

НЧ ,,Наука-1870 г.‘‘, 

Троян 

,,Гераците“ по Елин Пелин 

Посетителите на ИКЦ могат да разгледат изложбата ,,Малки 
троянски истории", подготвена през 2016 г. от екипа на Му-
зей на занаятите, Троян.Тя е осъществена с финансовата 
подкрепа на Министерството на културата по проект „Малки 
истории от малкия град – временна изложба, представяща 
малко познати факти и събития“ 
На 10 табла са разказани кратки забавни истории, свързани с 
историята на град Троян. 
Посетителите на изложбата ще могат да прочетат две хипо-
тези за произхода на името на град Троян и да научат къде е 
отсядал Георги Аспарухов при гостуванията си в Троянско, 
коя сграда можем да наречем „троянският Тадж Махал” и как 
завършил референдума за затваряне на кръчмите в село Ло-
мец през 1928 г. Как бил построен „мостът на въздишките”, 
какво се случило с Обувно предприятие „Никола Цонковс-
ки” и кога слон се е къпал в реката под музея.  

И още от любопитните истории: 

,,Дядо Мраз е погребан в 

Троянския манастир, ,,Тъжна 

приказка за обущаря“, ,,С вкус 

на луканка“... 

Ако сте заинтригувани—елате, за да научите 

малко познати факти от миналото на нашия град. 

Вход свободен!  

Постановка на Музикално-драматичен те-

атър ,,Константин Кисимов“,  

В. Търново 
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Работно време и входни такси на културните институции  

Работно време: 

Понеделник-Петък:  

9.00 - 17.30 часа 

Събота и  Неделя:  

10.00 - 18.00 часа 

Входни такси: 

Възрастни - 3.00 лв. 

Учащи, пенсионери - 2.00 лв. 

За групи над 20 души: 

Възрастни - 1.50 лв. 

Учащи, пенсионери - 1.00  лв. 

,,НИХЗИ-Орешак” ЕООД 

Контакти: 

с. Орешак, ул. ,,Стара Планина” № 256 

тел.088 8008411;  06952/2816 
www.fairoreshak.bg 

 

Национално изложение на художествените за-

наяти и изкуствата (НИХЗИ) – Орешак 

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. 

Природонаучен музей, с. Черни Осъм 

Работно време: 

Понеделник - Неделя:  

08.00 - 12.00 часа  

13.00 - 17.00 часа 

Контакти:  

с. Черни Осъм, ул. ,,Стара планина” № 132 

тел: 06962 2371 

www.naturalsciencemuseum.eu 

Природонаучен музей—Черни Осъм 

(Museum of Natural Sciences - 

Cherni Osam) 

Музей на народните художествени занаяти и приложни 

изкуства, Троян 

Работно време: 

       Понеделник – Петък:  
09.00 - 17.00 часа 

Събота: 10.00 - 15.00 часа 
 

Неделя: почивен ден 
 

Контакти:  

Троян, пл. 
,,Възраждане”№ 1 
тел. 0670/6 20  63 

www.troyan-museum.bg 

Входни такси: 

Деца до 7 години - безплатно 

Ученици, студенти и пенсионери  – 2.00 лв. 

Възрастни – 5.00 лв.  

Дълга беседа – 10.00 лв. 

Кратка беседа – 5.00 лв. 

Беседа на чужд език - 15.00 лв. 

Семеен билет (с две деца) -  10.00 лв. 

За групи над 20 човека – 50% отстъпка 

Музей на народните  

художествени  

занаяти и приложни из-
куства-Троян @mnhzpi 

Галерия ,,Серякова къща”,Tроян  

Работно време: 

Понеделник-Петък:  

10.00 - 12.00 часа  

14.00 - 18.00 часа 

Събота: 10.00 - 15.00 часа 

Неделя: почивен ден 

Контакти:  

Троян, ул. ,,Ангел Кънчев” № 6 

тел:.0670 6 28 77 и 0887 23 12 50; 

www.seryakovagallery.bg 

 

 Галерия ,,Серякова къща” 

Вход свободен! 
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В сила от 14.05.2020 

Изпълнява ,,Нешев” ООД 

0670/ 6 21 74 

0878 336 499 

В сила от 18.05.2020 г. 

Изпълнява: 

ЕТ ,,Цанко Мичев”:  

0670/ 5 00 86 

Троян – с. Врабево 

7.30 ч. и 12.40 ч.- само в чет-
въртък 

с. Врабево – Троян 

8.05 ч. и 13.15 ч.- само в чет-
въртък 

 

Троян – с. Голяма Желязна 

6.10 ч. и 17.00 ч.  - от понедел-
ник до петък  

12.30 часа - само в четвъртък 

с. Голяма Желязна – Троян 

7.00 ч. и 17.50 ч. - от понедел-
ник до петък 

13.30 ч.- само в четвъртък 

Троян – с. Черни Осъм 

05.30 ч., 6.15 ч., 7.10 ч., 10.10 ч., 14.30 
ч.,16.15 ч.  

и 17.10 ч. - от понеделник до петък    

07.10, ч. 11.00 ч., 16.15 ч. - в събота и не-
деля     

с. Черни Осъм– Троян 

06.00 ч., 07:00 ч., 08:00 ч., 11:00 ч.,16:10 ч., 
17.00 ч.,  

и 18.00  ч.  - от понеделник  до петък  

08.00 ч., 12.00 ч., 17.00 ч. - в  събота и 
неделя 

Троян – с. Балканец 

07.20 ч. и 17.55 ч. - от понеделник до 
петък  

с. Балканец – Троян 

07.40 ч. и 18.35 ч. -  от понеделник до 
петък  

Троян – с. Белиш 

06.30 ч. и 16.00 ч.  - само в четвъртък  

с. Белиш– Троян 

07.00  ч. и 16.30 ч. - само в четвъртък 

Троян – с. Балабанско 

08.00 ч. и 13.45—само в четвъртък  

с. Балабанско – Троян 

08.30  ч. и 14.10— само в четвъртък  

 

Троян – София:  

6.30 ч. - от понеделник до събота 

13.00 ч.  - само в неделя 

 

София – Троян: 

13.00 ч. - от понеделник-до събота 

17.00 ч. - само в неделя 

Троян – Ловеч: 

6.00 ч., 8.00 ч. и 16.00 ч. - от понеделник до петък 

 

Ловеч -  Троян: 

7.00 ч., 9.00 ч. и 17.00 ч. - от понеделник до петък 

0670/5 50 50 - Сити такси 

0670/6 24 24 -  Дeя такси 

0670/5 00 00 - Хит такси 

0670/ 6 30 20 - Еко такси 

0670/5 55 55  - Дим такси 

0670/60 06  - Перфект такси 

0670/6 60 60 - Елит такси 

 

 ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Разписание за движение на автобусите в община Троян 

Междуградски транспорт 

Таксиметрови превозвачи 
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Троян – с. Балабанско:           

8.00; 13.45 (Четвъртък); 

с. Балабанско – Троян 

8.30; 14.10 (Четвъртък); 

 

Троян – с. Балканец 

7.20; 17.55 (Понеделник – Петък) 

с. Балканец – Троян 

7.40; 18.35 (Понеделник – Петък) 

 

Троян – с. Белиш 

6.30; 16.00 (Понеделник – Петък) 

с. Белиш – Троян 

7.00; 16.30 (Понеделник – Петък) 

 

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; 12.30; 17.15 (Понеделник – Петък);  

8.30; 16.20 (Събота и Неделя);  

7.00; 14.30 (през учебно време); 

с. Голяма Желязна – Троян 

6.50; 13.30; 18.0 (Понеделник – Петък); 

9.30;17.20 (Събота и Неделя);  

8.30; 15.30 (през учебно време); 

 

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) 

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 

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Разписание за движение на автобусите в община Троян 

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 – Петък); 
16.00 (Събота и Неделя) 

с. Чифлик – Троян 

7.25 (Всеки ден); 13.15; 6.15 (Понеделник – Петък); 
16.35  
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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: 

16.30 (Петък и Неделя) 

* линията се изпълнява 

само в четвъртък 

РАЗПИСАНИЕ  ЗА  ДВИЖЕНИЕТО  НА  ВЛАКОВЕТЕ 

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 

   Вл № 
24220  

 Вл.№ 
24222  

 Вл.№ 
24224  

 Вл.№ 
24226  

Тръгва от 
Троян  

 5.20 8.20  14.20  17.20  

Калейца   5.29 8.29  14.29  17.29  

Добродан  5.34 8.35  14.34  17.34  

Ломец  5.38 8.39  14.38  17.38  

Лешница  5.44 8.45  14.44  17.44  

Абланица  5.51 8.52  14.51  17.51  

Ловеч  6.14 9.15  15.14  18.14  

Левски  7.18 10.13  16.18  19.10  

Плевен  8.39 12.15  17.05  …… 

Свищов  …… 11.25  17.27  ……. 

   Вл № 
24221 

 Вл.№ 
24223 

 Вл.№ 
24225 

 Вл.№ 
24227 

Свищов 4.40 8.00 12.15 17.40 

Плевен  5.00 9.49 14.02 18.16 

Левски  6.05 10.40 15.05 19.30 

Ловеч 7.11 11.45 16.10 20.39 

Абланица  7.34 12.08 16.33 21.02 

Лешница  7.41 12.16 16.41 21.09 

Ломец 7.47 12.22 16.47 21.15 

Добродан 7.51  12.26 16.51 21.19 

Калейца 7.56 12.31 16.56 21.24 

Пристига 
в Троян 

 8.05 12.40 17.05 21.33 
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Чрез и ПВ  

Троян  8.20 

Левски: пр. 10.13 – зам. 10.18 

Г. Оряховица: пр. 10.58 

Русе: пр. 13.15 – зам. 18.30, 

Самуил: пр. 20.18 – зам. 21.10 

Пристига: Дулово 22.30 

Силистра 23.57 

През Каспичан чрез  БВ  

Троян  8.20 

Левски: пр. 10.13– зам. 10.18 

Шумен: пр. 12.49  – зам. 19.05 

Каспичан: пр. 19.21—зам. 
19.37 

Самуил: пр. 20.32 – зам. 21.10 

Пристига: Дулово 21.52 

Силистра 23.57 

Влакове от Троян за някои направления 

Влакове за Варна /Г. 
Оряховица,   

Търговище, Шумен/ 
Чрез БВ 

Троян 5.20 

Левски: пр. 7.18 - зам. 7.30  

Пристига: Г. Оряховица 8.07 

Търговище 9.33 

Шумен 10.03 

Варна 11.45 

Чрез БВ със запазени 
места  

Троян 8.20 

Левски: пр. 10.13 - зам. 10.18 

Пристига: Г. Оряховица 10.58 

Търговище 12.19 

Шумен 12.49 

Варна 14.25 

Чрез БВ  

Троян  14.20 

Левски: пр. 16.18 – зам.16.23 

пристига: Г. Оряховица 17.05 

Търговище 18.33 

Шумен 19.03 

Варна 20.45 

Влакове за Видин /Враца, Мон-
тана,  

Берковица, Лом/ 

Чрез ПВ и БВ 

Троян 5.20 

Левски: пр. 7.18 - зам. 7.57,        

Ч. Бряг: пр. 9.35– зам.10.12,                  

пристига: Мездра: пр. 10.47 –  

зам. 11.00 

Враца 11.17 

Монтана 12.35            

Чрез  БВ  

Троян 8.20 

Левски: пр.10.13 – зам. 11.48 

Мездра: пр. 13.27 – зам.13.49 с БВ 
до Видин,  

пристига: Враца 14.03, Монтана 
15.03^ 

Берковица 15.42^, Лом 16.02^ 

Видин 17.00 

Чрез БВ в понеделник, сряда, 
петък и неделя 

Троян  14.20 

Левски: пр.16.18 – зам.16.53 

Мездра: пр.18.36 – зам.18.49 

пристига: Враца 19.03, Монтана 
20.05^ 

Берковица 20.44^, Лом 21.03^ 

Видин 22.00 

Влакове за Добрич и Кар-
дам 

Чрез  БВ и ПВ 

Троян 5.20 и 14.20  

Левски: пр. 7.18 – зам. 7.30;  

пр. 16.18 - зам. 16.23 

Повеляново: пр. 11.20 – зам. 
12.50; 

пр. 20.20 - зам. 20.51 

Пристига: Добрич: 14.10 и 
22.10 

Кардам: 18.30 

 

 Чрез БВ и ПВ 

Троян 17.20 

Левски: пр. 19.10 – зам. 2.17 

Влакове за Русе /Полски  

Тръмбеш, Бяла/ 

Чрез БВ и ПВ 

Троян 5.20 

Левски: пр. 7.18 – зам. 7.30 

Г. Оряховица: пр.8.07 – зам. 8.25 

пристига: П. Тръмбеш 9.09 

Бяла 9.24 

Русе 10.45 

Русе Разпр. 10.55  

! Чрез международен БВ ! 

Троян 8.20 ,  

Левски:  пр.10.13 – зам.10.18, 

Г. Оряховица: пр.10.58  

пристига: Полски Тръмбеш 11.48 

Бяла 12.02 

Русе  13.15 

Русе Разпр. 14.22 

Чрез БВ и ПВ 

Троян 14.20 

Левски: пр.16.18– зам.16.23 

Г. Оряховица: пр.17.05 – зам. 
17.25 

пристига: П. Тръмбеш 18.07 

Бяла 18.22 

Русе 19.56 

Русе Разпр. 20.06 

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Влакове за Дулово и Силистра 

През Каспичан чрез БВ и 
ПВ  

Троян  14.20 

Левски: пр. 16.18 – зам. 16.23 

Каспичан пр. 19.22 – зам. 19.37 

Самуил: пр. 20.32 – зам. 21.10 

Пристига: Дулово 22.30 

Силистра 23.57 

Чрез директен  БВ от Левс-
ки 

Троян 19.30 

Левски: пр. 19.10 – зам. 23.46 

Русе: пр. 2.26 

Пристига: Дулово 5.48 

Силистра 7.12 

Легенда: 

^ - с прикачване 

ПВ—Пътнически 
влак 

БВ—Бърз влак 
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Влакове от Троян за някои направления 

Изпълнява ,,Нешев” ООД 

Влакове за София /
Плевен, Ч. Бряг,  

Мездра/ 
Чрез ПВ и БВ 

Троян 5.20 

Левски: пр. 7.18 - зам. 7.57 

пристига: Плевен 8.39 

Червен Бряг: пр. 9.35– зам. 
10.12 с БВ за София 

Пристига: София 12.18 

Чрез БВ   

Троян  8.20 

Левски: пр. 10.13 - зам. 11.48, 

пристига: Плевен 12.15 

Ч. Бряг 12.55 

Мездра 13.27 

София 14.55 

! чрез ПВ !       

Троян 14.20, 

Левски: пр.16.18 - зам.16.30 

пристига:  Плевен 17.21 

Ч. Бряг 18.01  

Мездра 18.36 

София 20.07 

Чрез БВ  

Троян  14.20 

Левски: пр. 16.18 - зам. 16.53, 

пристига: Плевен  17.21 

Червен Бряг 18.01 

Мездра 18.36 

София  20.07 

Чрез БВ 

Троян  19.30 

Ловеч: пр. 21.20 - зам. 21.54 

пристига: Плевен  22.21 

Връзки за  Южна  България  през Г. Oряховица 

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Легенда: 

^ - с прикачване 

ПВ—Пътнически 
влак 

БВ—Бърз влак 

През Дъбово чрез БВ  

Троян  5.20 

Левски:   пр. 7.18 - зам. 7.30 

Г. Оряховица: пр. 8.07 – зам. 8.30 до Стара Загора  

Дъбово: пр. 10.48 – зам. 10.59 с БВ до Бургас 

пристига: Сливен 12.04, Бургас 13.32;  

Тулово: пр. 10.55 – зам. 11.05 

пристига:  Павел Баня 11.38,  Карлово 12.18,  Баня 14.24^, Хисар 27 

Ст. Загора: пр. 11.38 – зам. 12.00 с БВ до Ямбол, 

пристига:  Нова Загора 12.30, Ямбол 13.15, Чирпан 13.40,  

Пловдив 14.48, Димитровград 15.10, Хасково 15.52, Кърджали6,  

Момчилград 18.06, Подкова 18.30  

През Дъбово чрез ПВ  и БВ  

Троян  8.20,  

Левски:   пр. 10.13 – зам. 10.18, 

Г. Оряховица:  пр.10.58 – зам.11.30 с ПВ до Ст. Загора, 

Дъбово:  пр. 13.53 - зам.13.58 с ПВ до Карнобат,  

пристига:  Сливен 15.10, 

Карнобат: пр. 16.02 – зам. 16.22 с ПВ до Бургас 

                                    пристига : Бургас 17.25 

   

Ст. Загора: пр. 14.34 – зам. 14.55 с БВ до Варна  

Карнобат: пр. 16.17  – зам. 16.22 с ПВ до Бургас 

                                    пристига : Бургас 17.25 

Ст. Загора:                - зам. 14.54 с ПВ до Пловдив 

                                    пристига : Чирпан 15.46, Пловдив 16.58 

 

 През Дъбово чрез БВ и международен БВ 

Троян  14.20,  

Левски:   пр. 16.18 – зам. 16.23, 

Г. Оряховица:  пр.17.05 – зам.17.30, 

Дъбово:  пр. 19.43 – зам.19.48 с БВ до Бургас, 

                                   пристига:  Сливен 20.43, Бургас 21.57; 

 

Дъбово:                  – зам. 20.01 с ПВ до Зимница, пр. Зимница 21.36; 

 

Тулово: пр. 19.49 – зам. 19.55 с ПВ до Карлово 

                                  пристига:  Павел Баня 20.35, Карлово 21.23;  

Ст. Загора: пр. 20.21 – зам.20.36 с БВ до Пловдив, пр. Пловдив 22.10; 

Димитровград: пр. 21.50 – зам. 22.40 с МБВ, пристига: Свиленград 23.30; 
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УКАЗАТЕЛ: 

Медицинска по-

мощ: 

Спешни телефони: 112  

Многопрофилна болница 
за активно лечение 
(МБАЛ)  

,,Д-р Стоев- Шварц“- 
Троян 

ул. "Радецки" № 30 
www.mbal-troyan.com 
тел.: 0670/ 6 20 21,  

6 20 22, 6 49 36 

Специализирана болница 
за активно лечение на бе-
лодробни болести 
(СБАЛББ) – Троян 

ул. "Васил Левски" № 253 
www.sbalbb-troyan.com 
тел.: 0670/ 6 27 01, 6 27 02 
 

 

Институции: 

Община Троян 

пл. “Възраждане” № 1 

www.troyan.bg 

тел.: 0670/ 68 050 

(портал, информация) 

 

РУ ,,Полиция“  - Троян 

ул. ,,Захари Стоянов” № 4 

www.mvr.bg 

0670/ 6 22 18 
0670/ 6 22  51 

 

Районна служба 
„Пожарна безопасност и 
защита на население-
то” (РСПБЗН) - Троян 

гр. Троян, ул. „Георги С. 
Раковски” № 1 

www.mvr.bg  
тел.: 068668642 (дежурен), 
0888 835 469, 0884 336 839 

 

Планинска спасителна 
служба – Троян (ПСС) 

ул. ,,Спас Бояджиев“ № 10 

www.pss-bg.bg 

тел.: 0888/621 275 

 

Транспорт: 

Автогара Троян:  

ул. ,,Димитър Икономов”№ 21 

www.avtogara-troyan.com 

0670/ 6 21 72  

. 

ЖП гара Троян: 

0885 011 685 

Денонощна информация: 064 83 11 
33 и 0885 39 76 94 

02/ 931 33 33 
www.bdz.bg 

 
"Нешев" ООД:  

www.neshevbg.com 

0670/ 6 21 74 

0878 336 499 

 

ЕТ ,,Цанко Мичев”:  

0670/ 5 00 86 

 
Фирма "Юнион Ивкони":  

www.union-ivkoni.com 

02/ 813 31 50 
02/ 931 33 33 

 

Телефони за въпроси и отговори 
относно COVID-19 

 
РЗИ- Ловеч: 
тел. 068/69-94-36—д-р С. Иванова; 068/69-94-28 

—д-р Д. Дочева (в работни дни) 

http://www.rzi-lovech.bg/ 

Министерството на здравеопазването 
 
тел. 02 /807 87 57 (денонощна информационна 
линия) 

Община Троян 

0670 6 804 1— за консултация относно услуги, из-
вършвани от общинска администрация, вкл. и та-
кива по електронен път  

0670/ 6 80 50—за възрастни, нуждаещи се от подк-

репа 

Информационно–културен  

Център, Троян  

Работно време: 

 

Понеделник  - петък 

8.00 - 12.00 ч. 

13.00 - 17.30 ч.  

 

Събота и неделя:  

Почивни дни 

 

Информационно-

културен Център, Троян  

krasiv.Troyan 

http://www.rzi-lovech.bg/

