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КУЛТУРНИ МАРШРУТИ
ВЯРА И ПРИРОДА
Лятото си отива, но е едва септември и все още има време да опознаете някои от най-интересните
кътчета от Троянския край. Предлагаме ви да изследвате няколко малко познати местенца в
общината, които по уникален начин съчетават в себе си история, вяра и природа. Предлагаме ви
три маршрута с различна степен на трудност, за да може всеки да избере този, в чието покоряване
ще се чувства най-уверен.

Троянският манастир ,,Успение Богородично“ е познат из цялата страна, но сигурно малцина са
чували за два други храма, които също попадат под грижите на монасите от Троянската обител –
Зелениковския манастир и скита ,,Св. Никола“. И двата се намират над живописното
балканско селце Черни Осъм, а разходката по сенчестите и зелени пътеки до тях е повече от
приятна.
Любителите на по-екстремните активности могат да се изкушат от прехода до скалния
параклис ,,Св. Св. Петър и Павел“ в подножието на вр. Васильов.

Продължителност: Пътуването с кола от Троян до с. Черни Осъм, което е изходен пункт за

Зелениковския манастрир и скита ,,Св Никола“ трае около 15 минути. Пешеходната разходка до скита е
около 30 минути, а до манастира малко повече—около час и половина.

За да посетите скалния параклис предвидете малко повече време около 40 минути, за да стигнете до
хижа ,,Васильов“ с кола и 15 минути пеша по доста трудна пътека до параклиса.
СКИТ ,,СВ.НИКОЛА“

Местността около храма е много живописна и
изключително подходяща за пикник и разходка.
Скитът е обявен за паметник на културата, а през 2020
г. беше извършена цялостна реконструкция на
сградите.
До края на октомври храмът ще бъде отворен от сряда
до недела, в часовете от 10.00 до 18.00 часа.
За повече информация относно посещенията тел: 0877 326 713—Сашо Игнатовски

В манастирския двор е гробът на хайдут Велко
от Шумен, починал от раните си през 1848 г.

Посещението на скита ,,Св. Никола“ е подходящо и за
сравнитесно неподготвени туристи. До него лесно и
бързо се стига по камениста горска пътека, която сама
по себе си представлява атракция—изпъстрена е с
оригинални табели и забавни надписи върху камъните.
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КУЛТУРНИ МАРШРУТИ
Снимки: @krasiv.troyan

Скитът представлява комплекс от черква, жилищни сгради и
аязмо с лековита вода. Основан е през 1785 г. от игумена на
Троянския Манастир Паисий, а е възобновен в сегашния си
вид през 1812 г. През периода 1794-1869 г. в него се е
помещавало килийното училище на Троянския манастир.

Черквата е
построена през
1812 година, а
новите жилищни
постройки – между
1950 и 1960 г. от
архимандрит
Йосиф Минков.

Скитът притежавал забележителен
фино резбован иконостас, дело на
майстори от Самоковската резбарска
школа, който в момента се съхранява
в Троянския манастир.

ЗЕЛЕНИКОВСКИ МАНАСТИР ,,СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ“

Манастирът „Свети Йоан Кръстител“ е действащ манастир на
Българската православна църква и лятна резиденция на
българския патриарх. Намира се в живописната
местност ,,Зелениковец“ в Троянската част на Стара планина,
на около 8 км. югоизточно от Троянския манастир и на около
5 км. южно от село Черни Осъм.
Представлява комплекс от черква и няколко жилищни и
стопански сгради. Най-старата от тях е от 1872 г. От тук се
разкрива панорама към върховете ,,Левски“ и ,,Голям Купен“.

Манастирът е изходна точка и за х.
,,Плевен“, вр. Ботев, х. ,,Амбарица“
и х. ,,Яворова лъка“.

Манастирът не е водоснабден и
електрифициран. Предлага се нощувка
при скромни условия, които се
компенсират от невероятната красота и
спокойствие на мястото.

Зелениковският манастир е основан през 1832 г. от
тогавашния игумен на Троянския манастир Партений.
Малко след това той е опожарен, а по време на
Априлското въстание е разрушен от турски войски при
преследване на четата на Филип Тотю. През 1913 г.
манастирът е отново възстановен, а през 1914 г. е осветена
новата църква. Интересно е да се види запазеният богато
резбован иконостас, изработен от майстор Филип
Македонеца, представител на Дебърската школа.
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КУЛТУРНИ МАРШРУТИ
СКАЛЕН ПАРАКЛИС ,,СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ“
Доста е екстремен маршрутът до
единствения по рода си скален
параклис ,,Св. Св. Петър и Павел“.
Намира в непосредствена близост до
хижа "Васильов", на 1300 м. надморска
височина, в землището на село
Шипково. Осветеният през 2010 г.
параклис е изграден с дарения и
доброволен труд.
За изграждането на параклиса са
използвани основно дърво и камък, а
вътре се намират и красиво
резбованите икони на светците
покровители.

Достъпност за посещение
Скит ,,Св. Никола“

Параклисът е осветен и в него могат да се извършват
всички църковни ритуали. Интересен факт е, че в него
вече се е състояла една сватба.

"Свети Никола" е достъпен целогодишно. По асфалтов път се стига от намиращия се на около 10 км.
Троян до мах. Миленча в с. Черни Осъм, от където започва добре поддържаната пътека към скита.

Зелениковски манастир
Зелениковският манастир не е достъпен с автомобилен транспорт. До обителта може да се стигне по
два начина - като се тръгне с кола от с. Черни Осъм по посока Балкана и след около 3-4 км. извън
селото се достига до ВЕЦ ,,Черни Осъм. Друг вариант е да се слезе на последната спирка на автобуса
Троян - Ч. Осъм и да се продължи по асфалтов път до същото място.
От ВЕЦ-а започва много добре маркирана пътека за манастира, която се изминава за около два часа и
половина.

Параклис ,,Св. Св. Петър и Павел“
Посещение на обекта е възможно при липса на заледявания и сняг.От х. ,,Васиьов“ до параклиса се
стига за около 15-20 минути пеша, по оформена и добре обезопасена с въжен парапет екстремна
пътека. Има указателни табели, а наблизо се намира и планинска чешма. Преди да достигнете до
параклиса се минава през т. нар. ,,Чистилище“(ниско двумерово тунелче), през което трябва да се
пропълзи, за да се тръгне отново по пътеката. Според вярванията, който успее да мине през него е
пречистен.

Туристическа инфраструктура
Удобни за настаняване при посещение на скита ,,Св. Никола“ и Зелениковския манастир са многобройните
хотели и къщи за гости, намиращи се в Троян и селата Черни Осъм и Орешак. Ако решите да се се
разходите до скалния параклис не пропускайте да отдъхнете в някое от местата за настаняване в близкото
с. Шипково, което е прочуто и с лечебните свойства на минералните си извори.
.
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Септември 2020

на събитията в община Троян



3 септември , 9.30 часа - Камерен концерт - италиански канцонети и
руски романси - салон на НЧ ,,Просвета– 1920 г.“, кв.Велчевско, Троян;



4-6 септември , 9.30 часа - Държавно първенство по летен биатлон за
ветерани - стрелбищен комплекс ,,Вектор“, Троян;



5 септември, 20.00 часа - Концерт на Веселин Маринов в НИХЗИОрешак;



6 септември, 11.00 часа - 135 години от Съединението на България—
поднасяне на венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов - пл.
,,Възраждане“, Троян;



8 септември, 17.30 часа - Непознатият Балевски: Представяне на
изложба, посветена на 110 години от рождението на академик-инжинер
Ангел Балевски - Информационно-културен център, етаж 1;

Експозиция ,,Възраждане“



8 септември, 18.00 часа - Представяне на книгата ,,Индустриалният
Троян“ на Христо Борисов - Информационно-културен център, етаж 2;



9 септември, 17.00 часа - ,,220 лисини хитрини“ -представление за деца
по мотиви от български народни приказки - гостува Драматичен
театър ,,Невена Коканова“, Ямбол - салон на НЧ ,,Наука - 1870 г.“,
Троян;



9 септември, 19.00 часа - ,,Министрите идат“ по разказите на Чудомир Спектакъл на Драматичен театър ,,Невена Коканова“, Ямбол - салон на
НЧ ,,Наука - 1870 г.“, Троян;



10-13 септември - Тренировъчен лагер със семинар и турнир по джудо спортна зала ,,Чавдар“, Троян;



11 септември - Представление на открито на пиесата ,,Видовден“ по
Васил Василев - лятно кино до НЧ ,,Развитие—1898 г.“, с. Орешак;



12-13 септември, 10.00 часа - Фестивал ,,Здравей Здраве-Троян“ (по
отделна програма)- Информационно-културен център, екоселище ,,Азарея“, парк ,,Къпинчо“;



12 септември, 18.00 часа - Откриване на юбилейна изложба ,,Да
намериш пътя“ на художника Пламен Петров - Галерия ,,Серякова
къща“;



13 септември, 13.00 часа - Екоинициатива ,,Сливи за смет“ на Младежки
съвет, Троян—градинката пред Информационно-културен център,
Троян;
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Септември 2020

на събитията в община Троян



16 септември, 17.30 часа - VI-то градско първенство за деца от детските
градини ,,Костенурките нинджа“ - пл.,,Възраждане“, Троян;



16-22 септември - Спортни състезания и инициативи, посветени
на ,,Европейска седмица на мобилността“ - градинката пред
Информационно-културен център, Троян:



17 септември - Отккриване на фотоизложба ,,Природата в един миг“ на
Красимир Балински - Природонаучен музей, с. Черни Осъм:



17 септември, 20.00 часа - ,,Където улиците нямат имена“ - спектакъл на
открито на любителския театрален състав към НЧ ,,Наука-1870 г.“,
Експозиция
,,Възраждане“
Троян– пл.
,,Възраждане“, Троян (вход свободен);



18 септември - Честване на 10-та годишнина от създаването на
регионален клон ,,34-ти Троянски пехотен полк“ Троян-СевлиевоАприлци на НД ,,Традиция“ (по отделна програма) - МНХЗПИ, пл.,,
Възраждане“, Информационно-културен център, НЧ ,,Наука-1870 г.“;



18-20 септември - Български фестивал на сливата (по отделна програма) пл. ,,Възраждане, Троян и НИХЗИ-Орешак;



18-20 септември, 9.30 часа - Държавно първенство по летен биатлон за
юноши и девойки младша и старша възраст - стрелбищен
комплекс ,,Вектор“, Троян;



21-22 септември - Състезание по колоедене МТБ за юноши и мъже градинката пред Информационно-културен център, Троян;



22 септември - 112 години от обявяване Независимостта на България;



22 септември, 18.00 часа - Прожекция на филма ,,100 години Дойранска
епопея“ - салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян;



23-30 септември - Пленер по керамика ,,Вода, земя и огън“ - с. Дълбок
дол;
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Представяне на книгата ,,Индустриалният
Троян“ на Христо Борисов

Информационнокултурен център
8 септември,
18.00 часа

На 8 септември, от 18.00
часа писателят и историк
Христо Борисов ще
представи своята пета
поредна
книга ,,Индустриалният
Троян“ в
Информационно-културен
център, Троян.

музей в Ловеч (1978-1988
г.), както и като учител по
история в СОУ ,,Панайот
Пипков“ в Ловеч от 1994
до 2008 г.

Редактор е на
двутомника ,,Дарителствот
о в Ловеч“, с автор
Геновева Шейтанова.
Христо Борисов е роден Автор е на книгите ,,Под
на 23 септември 1945 г. в с. щастлива звезда“ (2013 г.) ,
Бели Осъм. Завършва
,,Троянска популярна
ВТУ ,,Св.Св. Кирил и
банка“ (2015 г.), ,,Троян
Методий“ през 1971 г. със светна“ (2016 г.), ,,Влакът
специалност история.
дойде в Троян“ (2018
Работил е като младежки г.). Съставител е и на
ръководител, директор на сборника „Ангел Тончев
ОД ,,КултурноБалевски. Академикът
историческо наследство“ и инженер“ (2018 г.)
на Окръжния исторически

9 септември
17.00 и 19.00 часа

НЧ ,,Наука-1870 г.“
Троян

Драматичен театър „Невена Коканова“,
Ямбол гостува на гр. Троян

В Народно читалище „Наука-1870“
от 19:00 ч. Ще бъде представен спектакъла
„Министрите идат“ по разказите на
Чудомир.
Чувството за хумор на автора,
прекрасната работа на талантливия
режисьор Пламен Панев и всеотдайността
на актьорите, правят „Министрите идат“
едно от любимите представления на
зрителите. Актуалността на темата, нашите
герои – симпатични или не толкова,
любопитните ситуации, в които само автор
като Чудожмир може да ги постави,
определят успеха на „Министрите идат“.
Цена на билетите: 8 и 10 лв

За малките жители на гр. Троян от 17:00 ч. в НЧ
„Наука-1870“ ямболските актьори са подготвили
незабравима среща с героите от български народни
приказки.
Забавен и поучителен разказ на няколко
истории за Кума Лиса. В представлението са
включени най-популярните и обичани приказки от
българския фолклор, с които са израснали
поколения деца: „Косе Босе“, „Кумчо Вълчо рибар“,
„ Двеста и двайсет хитрини“, но представени през
гледната точка на Кума Лиса, пресъздадени с много
хумор, с песни и интересни решения и неочаквани
обрати. Героите ще отведат малките зрители в
самобитния и колоритен свят на народното ни
творчество.
Цена на билета: 5 лв
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,,Да намериш пътя“ - юбилейна изложба на
художника Пламен Петров

Галерия ,,Серякова
къща“
12 септември,
18.00 часа

Пламен Петров е роден на 23.11.1958 в гр. Троян, България.
През 1976 завършва СХУПИ гр. Троян, специалност
керамика.
През 1983 завършва скулптура във Великотърновския
университет.
От 1983 до 1993 г. преподава в троянското художествено
училище скулптура и рисуване.
От 1993 г е художник на свободна практика. Занимава се с
живопис, скулптура, колаж, инсталации, мебелен дизайн.
Като основател и собственик на фирма Тера Арт, Пламен
Петров развива и създава в рамките на един дълъг креативен
процес постоянно все нови и нови мебелни идеи.
През 2007 г. художникът става собственик на самостоятелна
галерия в Дюселдорф, а през 2011 изгражда свой артхотел и
галерия “Casa Art” в с. Орешак.

Пламен Петров е имал 15 самостоятелни изложби и е участвал в многобройни групови изложби в
България, Полша, Чехия, Белгия, Швейцария, Германия, Франция. Негови творби притежават
Националната художествена галерия, различни галерии в България и чужбина, както и много частни
колекционери.
В предстоящата изложба в галерия „Серякова къща” в рамките на месец ще видим живопис, скулптура,
колажи и др.

Природонаучен
музей—Черни Осъм

Фотоизложба ,,Природата в един миг“ на
Красимир Балински

17 септември

Изложбата "Природата в един миг“ в залите на
Природонаучен музей – с. Черни Осъм, ще представи
уловени мигове от красотата на флората и фауната на
България.
Красимир Балински е роден на 8 септември 1986 в гр. Троян.
По професия е Агроном. Завършил е Тракийския
университет в Стара Загора, специалност „Производство на
посевен и посадъчен материал“. Фотографията го увлича от
дете. Член е на фото клуб "На Фокус" в към читалище
„Наука“ Троян.
През свободното си време се занимава с пейзажна
фотография.
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Фестивал ,,Здравей Здраве – Троян“
ПРОГРАМА
12.09./събота/
Информационно-културен центъргр.Троян, пл.” Г.С.Раковски” 103
- 10.00ч. - Откриване на фестивала от
кмета на община Троян
- 10.10. -11.00ч.- Тема: „Цялостна
концепция за здравето”- споделя д-р
Пламенка Томова
- 11.10 – 12.00ч. –Тема: „Жената, водата,
паневритмията” – споделя Алексей
Скворцов
- 12.10- 13.00ч.- Тема: “Здравето- от
Фестивала „ЗДРАВЕЙ ЗДРАВЕ- Троян” няма
траките до наши дни”- споделя Иван
комерсиална цел.
Лишков
ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН!
- 13.00 –13,20 - Цикъл упражнения
„Хармония и здраве”- водещ Светослав
Вълчев
Място: Площадката пред
информационния център
13.20 – 14.00ч. Вегетариански обяд за
всички, които са го заявили
предварително
По време на обяда ще се насладим на на
музиката на дует „Фантазия” - Мариета
Куцарова- флейта и Амория Маркова йоника
Фестивалът се организира от
този път да се научи да поема
- 14.00-14.50- „ Новият човек и новата
няколко години в
отговорност за собственото си
земя. Кризите на реалността и Ерата на
партньорство между еко
здраве, спазвайки чистота
Водолея. Практики „- д-р Румен Стоилов
селище "Азарея" и Община
на мислите, думите, действията - 15.00-15.50- „Здравето- неговите
Троян. Той е част от поредица си.
дълбини и успехи ”- Стойчо Иванов
подобни некомерсиални
-16.00- 16.50 – „Как да развием силна
дихателна система= лекция и практика”фестивали, които стартират от Лекторите, подбрани от
организаторите, са
споделя Живко Стоилов
Пловдив, а в момента
специалисти
в
областта
на
-17.00-17,50- Тема:” Ролята на Сахаджа
фестивали под този надслов се
здравословния
начин
на
живот.
йога
за менталното здраве и преодоляване
провеждат в няколко български
на стреса"- Марика Георгиевска и д-р
Това са хора с
града.
Магдалена Иванова
енциклопедични познания в
Място: Екоселище Азарея
Целта на "Здравей здраве" е
своята област, но в същото
- 19,30ч. – Пантонимен моноспектакъл
чрез лекции, практики и
време и практици, прилагащи „Лакомия” в изпълнение на Филип Дончев

интерактивни мероприятия,
предвидени от организаторите,
да се разкрият различните
пътища за постигане на добро
здраве - физическо, духовно и
емоционално. И най важното,
всеки един човек тръгнал по

наученото в живота си.

Освен лекциите има и
практически занимания по
йога, паневритмия, концерти и
други мероприятия.

За допълнителна информация и записване :
info@azareiya.com; 0888214466. С цел по добра

организация на фестивала и с оглед спазване
изискванията на Министерството на здравеопазването,
моля да заявите предварително вашето участие на
горния имейл или телефон.

13.09./неделя/
8.00ч.- Паневритмия с жива музика –
местноста Къпинчо- гр.Троян
10.00 – „Тайният код на думите” – споделя
Алексей Скворцов- местноста Къпинчослед края на Паневритмията
Място: Екоселище „Азарея”
13,30ч.-14.30ч. „Смехотерапия и радостта
от живота” – водещ Александър
Александров
14,30ч- 16,00ч. – „Предизвикателствата в
живота на съвременния човек” споделя
Веселин Орешков
16,00ч.- Медитация и закриване на
фестивала „Здравей здраве Троян”
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Честване на 10 години от създаването на
регионален клон ,,34-ти Троянски пехотен полк“
Троян – Априлци—Севлиево на НД ,,Традиция“

ПРОГРАМА







18.09.2020
12.30 часа—откриване на изложба ,,150 години Българска Екзархия“, предоставена от

Велички епископ Сионий—Информационно-културен център, етаж 1;
13.00 часа - Научна конференция ,,150 години Българска Екзархия, държавността и
националния идеал“ - ИКЦ, етаж 2;
17.30 часа - ,,Минало и настояще“ - 10 години РК на НД ,,Традиция“ с участието на
гвардейска част и гвардейски духов оркестър - пл. ,,Възраждане“;
19.00 часа - Връчване на награди по повод 10-та годишнина - МНХЗПИ, Троян;
20.00 часа - Премиера на филма ,,100 години Дойранска епопея“ - НЧ ,,Наука - 1870 г.“
20.30 часа - Концерт на Володя Стоянов - пл. ,,Възраждане“;

19.09.2020 г.
 10.30 часа - Възстановка на тема ,,Троянецът - войник и сливопроизводител“ - пл.

,,Възраждане“

Национално дружество "Традиция"
е доброволна, непартийна
патриотична организация, имаща
за цел да популяризира и съхранява
родолюбивите традиции за
воински символи и ритуали,
националните ценности, оръжието
като родова памет, да организира и
участва във възстановки на събития
и битки от българската история.

Сдружението упражнява обществен
контрол по поддържането в
достоен вид на войнишките
паметници и тези на военни дейци,
национал революционери и
исторически личности.
Поради големия интерес към филма „100 години Дойранска
епопея” и ограниченията, наложени от епидемиологичната
обстановка в страната, се организират три прожекции на
филма в салона на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян съответно
на:
 18.09.2020 г. (петък), 20.00 часа
 22.09.2020 г. (вторник), 18.00 часа
Посещението на филмите става с безплатен талон, който
предварително трябва да си вземете от читалището, стая 301 –
счетоводство, след 08.09.2020 г. (вторник).
За повече информация тел. 0879571083

Национално дружество ,,Традиция"
в последните години се явява
организатор на значими масови
исторически възстановки и
инсценировки, сред които и
мащабната реконструкция на
Дойранската епопея, направена в
Троян през 2019 г.
Поради сложната епидемиологична обстановка
са възможни промени в програмата !!!
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ,
ДЪРЖАВНОСТТА И НАЦИОНАЛНИЯ ИДЕАЛ”

ПРОГРАМА
18 септември 2020 г.
Официално откриване на научната конференция
Зала на Информационно-културен център – Троян, ет. II
Пленарно заседание
Председател проф. Пламен Павлов
 13.00-13.15 часа

проф. Димо Чешмеджиев: Култовете на българските светци през Средните векове.
 13.15-13.30 часа

Тотка Григорова: Бележки към възрожденската иконография на Кирил и Методий

 13.30-13.45 часа

проф. Пламен Павлов: Иларион Макариополски –
Тоз, който пръв ни поведе в народния живот.
 13.45-14.00 часа
проф. Пламен Митев: Георги Золотович като
участник в църковно-националното движение.
 14.00-14.15 часа
Йордан Минчев: Участие на Иларион Ловчански и Кюстендилски
в църковно-националното движение.
 14.15-14.30 часа
проф. Вера Бонева Екзарх Антим Първи и българският църковен суверенитет.
 14.30-14.45 часа

проф. Христо Темелски Султанският ферман и схизмата;
Българската Екзархия, Патриаршията и Османската държава
(По случай 150 години от издаването на фермана)
 14.45-15.00 часа
проф. Петко Петков 1878 година като граница в развитието
на Екзархията (българската протодържава)
 15.00-15.15 часа
Милен Михов Националното дело на Екзарх Йосиф в Македония.
 15.15-15.30 часа

Теодор Тончев „В памет на ЛОВЧАНСКИТЕ борци за
черковната ни независимост 1848 – 1872 г.”
 15.30-15.45 часа
Десислава Вутова Спомен от едно пътуване до Цариград и
освещаването на църквата „Св. Стефан”.
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19-20 септември
БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА
ПРОГРАМА- ТРОЯН

19.09.2020 г. (събота)
пл. ,,Възраждане“, Троян
10.00 часа—Традиционно празнично дефиле (тръгване от спирката срещу кафе ,,Тифани“);

10.30 часа—Възстановка на Дружество ,,Традици“ на тема ,,Троянецът-войник и
сливопроизводител“;
11.30 часа—Официално откриване на фестивала от Кмета на Община Троян;
11.45 часа—Изпълнение на Химна на фестивала от вокалната група към НЧ ,,Изгрев 1926 г.“, с. Бели Осъм и Младежки духов оркестър –Троян;
12.00 часа—Запалване на казана за изваряване на ракия;
12.15 часа—Концерт на ФА ,,София-6“;
13.00 часа—Конкурс за най-добра домашна сливова ракия (пред НЧ ,,Наука-1870 г.“);
16.00 часа—Детски празник—градинката пред ИКЦ;
17.15 часа—Представяне на арт-инсталацията на Център ,,АЛОС“ - на пешеходния мост;
17.30 часа—Награждаване на победителите от конкурсите ,,Сливи за смет“ и ,,Най-добра
домашна сливова ракия“
18.00 часа—TRIGAIDA - КОНЦЕРТ НА Иван Шопов;
19.00 часа—Изпълнения на ВС ,,Гласове“;
19.30 часа—Концерт на Дони и Нети;

20.09.2020 г. (неделя)
10.30 часа—Открита сцена—общо изпълнение на читалищни състави от НЧ ,,Наука1870 г.“ във връзка със 150-годишнината на читалищната дейност в общината;
11.30 часа—Теглене на томболата за голямата награда на фестивала;
11.35 часа—Закриване на фестивала със спектакъла ,,От мегдана“ на Северняшки
ансамбъл ,,Иван Вълев“ -Плевен;

Всеки ден:
 ,,Улица на занаятите“ - демонстрации на традиционни занаяти
 Традиционни кулинарни изкушения, приготвени от местни майстори
 Арт ателиета
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19-20 септември
БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА
П Р О Г Р А М А - ОРЕШАК

19.09.2020 г. (събота)
Национално изложение на художествените
занаяти и изкуствата—с. Орешак
13.00 часа - Изпълнения на Представителен общински младежки духов оркестър с
мажоретки—Троян;
13.15 часа - Приветствие от Кмета на Община Троян;
13.30 часа—Концерт на Стефан Вълдобрев;
15.00 часа—Кулинарно шоу, организирано от Местна инициативна група—Троян, Априлци
и Угърчин;
15.30 часа—Открита сцена с изпълнения на читалищни състави от общината;

20.09.2020 г. (неделя)
10.30 часа—Концерт на Дидо Дишев и Николай Стойчев;
11.30 часа—Закриване на фестивала с участието на ансамбъл ,,Възраждане“ при
НЧ ,,Развитие—1898 г.“, с. Орешак;

На 19 и 20 септември от 10.30 до 17.00 часа:
 Демонстрация на традиционно изваряване на сливова ракия
 Арт работилници
 Базар на традиционни сливови производи и предмети, свързани с употребата на сливата

и троянската сливова ракия

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ БУТИЛКИ 2020 във „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД
Каним Ви на своя празник на 19 и 20 септември 2020!

Специално за Вас сме подготвили:
 Екскурзия в производствените помещения на завода със специалист

от фирмата – надникнете в тайните на производството на прочутата
Троянска сливова ракия;
 Сляпа дегустация на ракии - ще успеете ли да разпознаете различните
видове плодови ракии?
 Специален подарък за всеки посетител над 18 години;
Веселие, празнично настроение и незабравими изживявания!

Вие пиете, ние караме!

Адрес: гр. Троян,
ул. “Акад. Ангел Балевски“ 16
(възможно e паркиране
пред завода)

Организиран транспорт от центъра на Троян до завода и обратно:
В събота и неделя в 09:45, 11:45, 13:45 и 15:45 часа пред централния
Тото пункт.
Начало на екскурзиите от портала на завода:
В събота и неделя в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 часа
Вход: 4 лева
Безплатен вход за посетители под 18 години

Станете част от нашия празник!
Очакваме ви!
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Работно време и входни такси на културните институции
Национално изложение на художествените
занаяти и изкуствата (НИХЗИ) – Орешак
Работно време:

Входни такси:

Контакти:

Понеделник-Петък: Деца до 7 г. и хора с увреждания – с. Орешак, ул. ,,Стара Планина” № 256
безплатно
9.00 - 17.30 часа
тел.088 8008411; 06952/2816
Възрастни – 4.00 лв.
Събота и Неделя:
www.fairoreshak.bg
Ученици и групи – 2.00 лв.
10.00 - 18.00 часа
Цена на беседа – 10.00 лв.
,,НИХЗИ-Орешак” ЕООД

Природонаучен музей, с. Черни Осъм

Входни такси:

Работно време:

Контакти:

Възрастни - 3.00 лв.
с. Черни Осъм, ул. ,,Стара планина” № 132
Понеделник - Неделя:
Учащи, пенсионери - 2.00 лв.
тел: 06962 2371
08.00 - 12.00 часа
За групи над 20 души:
www.naturalsciencemuseum.eu
13.00 - 17.00 часа
Възрастни - 1.50 лв.
Природонаучен музей—Черни Осъм
Учащи, пенсионери - 1.00 лв.
(Museum of Natural Sciences Cherni Osam)

Музей на народните художествени занаяти и приложни
изкуства, Троян
Работно време:

Входни такси:

Понеделник – Петък:
09.00 - 17.00 часа
Събота: 10.00 - 15.00 часа
Неделя: почивен ден

Контакти:

Деца до 7 години - безплатно
Троян, пл.
,,Възраждане”№ 1
Ученици, студенти и пенсионери – 2.00 лв.
тел. 0670/6 20 63
Възрастни – 5.00 лв.
www.troyan-museum.bg
Дълга беседа – 10.00 лв.
Кратка беседа – 5.00 лв.
Музей на народните
Беседа на чужд език - 15.00 лв.
художествени
Семеен билет (с две деца) - 10.00 лв.
занаяти и приложни
За групи над 20 човека – 50% отстъпка
изкуства-Троян @mnhzpi

Галерия ,,Серякова къща”,Tроян

Вход свободен!

Работно време:

Контакти:

Понеделник-Петък:
10.00 - 12.00 часа
14.00 - 18.00 часа
Събота: 10.00 - 15.00 часа
Неделя: почивен ден

Троян, ул. ,,Ангел Кънчев” № 6
тел:.0670 6 28 77 и 0887 23 12 50;
www.seryakovagallery.bg
Галерия ,,Серякова къща”
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ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Разписание за движение на автобусите в община Троян
В сила от 14.05.2020

В сила от 18.05.2020 г.

Изпълнява ,,Нешев” ООД

Изпълнява:

0670/ 6 21 74

ЕТ ,,Цанко Мичев”:

0878 336 499

0670/ 5 00 86

Троян – с. Врабево

Троян – с. Черни Осъм

с. Балканец – Троян

7.30 ч. и 12.40 ч.- само в
четвъртък

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

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

с. Врабево – Троян

и 17.10 ч. - от понеделник до петък

Троян – с. Белиш

8.05 ч. и 13.15 ч.- само в
четвъртък

07.10, ч. 11.00 ч., 16.15 ч. - в събота и
неделя

06.30 ч. и 16.00 ч. - само в четвъртък

с. Черни Осъм– Троян
Троян – с. Голяма Желязна
6.10 ч. и 17.00 ч. - от
понеделник до петък
12.30 часа - само в четвъртък
с. Голяма Желязна – Троян
7.00 ч. и 17.50 ч. - от
понеделник до петък
13.30 ч.- само в четвъртък

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

с. Белиш– Троян
07.00 ч. и 16.30 ч. - само в четвъртък

и 18.00 ч. - от понеделник до петък

Троян – с. Балабанско

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

08.00 ч. и 13.45—само в четвъртък

Троян – с. Балканец
07.20 ч. и 17.55 ч. - от понеделник до
петък

с. Балабанско – Троян
08.30 ч. и 14.10— само в четвъртък

Междуградски транспорт
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

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
0670/ 6 30 20 - Еко такси
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ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Разписание за движение на автобусите в община Троян
Троян – с. Балабанско:

Троян – с. Голяма Желязна

8.00; 13.45 (Четвъртък);

6.00; 12.30; 17.15 (Понеделник – Петък);

с. Балабанско – Троян

8.30; 16.20 (Събота и Неделя);

8.30; 14.10 (Четвъртък);

7.00; 14.30 (през учебно време);
с. Голяма Желязна – Троян

Троян – с. Балканец

6.50; 13.30; 18.0 (Понеделник – Петък);

7.20; 17.55 (Понеделник – Петък)

9.30;17.20 (Събота и Неделя);

с. Балканец – Троян

8.30; 15.30 (през учебно време);

7.40; 18.35 (Понеделник – Петък)
Троян – с. Горно Трапе
Троян – с. Белиш

9.00; 13.00 (Четвъртък)

6.30; 16.00 (Понеделник – Петък)

с. Горно Трапе – Троян

с. Белиш – Троян

9.15; 13.15 (Четвъртък)

7.00; 16.30 (Понеделник – Петък)
Троян – с. Калейца
Троян – с. Врабево
7.30; *12.40; 16.30 (Понеделник – Петък)
с.

Врабево – Троян

8.15; *13.25; 17.15 (Понеделник – Петък)

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

Троян – с. Шипково

7.45; 12.20 (Четвъртък)
с. Ломец – Троян

8.30 (Всеки ден); 5.45; 14.00; 15.45; 17.00
(Понеделник – Петък; 12.15 (Четвъртък); 16.30
(Събота и Неделя)

8.15; 12.55 (Четвъртък)

с. Шипково – Троян

Троян – с. Черни Осъм

9.15 (Всеки ден); 6.15; 14.45; 17.00 (Понеделник –
Петък); 13.00 (Четвъртък); 17.30 (Събота и Неделя)

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

Троян – с. Чифлик

с. Черни Осъм – Троян

с. Чифлик – 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)

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

*линията се изпълнява само в работни и учебни
дни

6.50 (Всеки ден); 12.30; 17.10 (Понеделник – Петък);
16.00 (Събота и Неделя)
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ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Междуградски транспорт
Троян – София:

Ловеч - Троян:

6.30; 16.00; 17.15 (ПонеделникСъбота);

*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)

10.00 (Понеделник – Петък); 13.00
(Неделя);

Троян – Велико Търново:
София – Троян:

14.00 (Петък и Неделя)

8.30; 12.30; 13.00 (ПонеделникСъбота);

Велико Търново – Троян:

15.30 (Понеделник – Петък);

16.30 (Петък и Неделя)

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)

* линията се изпълнява
само в четвъртък

РАЗПИСАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ
Вл №
24220

Вл.№
24222

Вл.№
24224

Вл.№
24226

Вл №
24221

Вл.№
24223

Вл.№
24225

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

Абланица

5.51

8.52

Ловеч
Левски

6.14
7.18

Плевен
Свищов

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

17.44

Лешница

7.41

12.16

16.41

21.09

14.51

17.51

Ломец

7.47

12.22

16.47

21.15

9.15
10.13

15.14
16.18

18.14
19.10

Добродан

7.51

12.26

16.51

21.19

Калейца

7.56

12.31

16.56

21.24

8.39

12.15

17.05

……

8.05

12.40

17.05

21.33

……

11.25

17.27

…….

Пристига
в Троян
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ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
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 Добрич и
Кардам
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
Легенда:
^ - с прикачване

ПВ—Пътнически
влак
БВ—Бърз влак

Влакове за Видин /Враца,
Монтана,
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 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

Влакове за Дулово и Силистра
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

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
Левски
Троян 19.30
Левски: пр. 19.10 – зам. 23.46
Русе: пр. 2.26
Пристига: Дулово 5.48
Силистра 7.12
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Влакове от Троян за някои направления
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
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:

Легенда:
^ - с прикачване

ПВ—Пътнически
влак
БВ—Бърз влак

– 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:
Институции:

Транспорт:

Община Троян

Автогара Троян:

пл. “Възраждане” № 1
www.troyan.bg
тел.: 0670/ 68 050
(портал, информация)

ул. ,,Димитър Икономов”№ 21
www.avtogara-troyan.com
0670/ 6 21 72
.
ЖП гара Троян:

РУ ,,Полиция“ - Троян

0885 011 685
Денонощна информация: 064 83 11
33 и 0885 39 76 94
02/ 931 33 33
www.bdz.bg

ул. ,,Захари Стоянов” № 4
www.mvr.bg
0670/ 6 22 18
0670/ 6 22 51

Районна служба
„Пожарна безопасност и
защита на
населението” (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)

Медицинска
помощ:

"Нешев" ООД:

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
белодробни болести
(СБАЛББ) – Троян

www.neshevbg.com
0670/ 6 21 74
0878 336 499

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

ЕТ ,,Цанко Мичев”:
0670/ 5 00 86
Фирма "Юнион Ивкони":
www.union-ivkoni.com
02/ 813 31 50
02/ 931 33 33

ул. ,,Спас Бояджиев“ № 10
www.pss-bg.bg
тел.: 0888/621 275

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,
извършвани от общинска администрация, вкл. и
такива по електронен път
0670/ 6 80 50—за възрастни, нуждаещи се от
подкрепа

Информационно–културен
Център, Троян
Работно време:
Понеделник - петък
8.00 - 12.00 ч.
13.00 - 17.30 ч.
Събота и неделя:
Почивни дни

Информационнокултурен Център, Троян
krasiv.Troyan

