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 Експозиция ,,Възраждане“ 

ЮНИ 2021 

 1 юни, 17.30 часа—Тържествено честване на 50 години от създаването на 

Детски отдел на читалищната библиотека и Ден на детето; 

 1 юни—Международен ден на детето: 

 17.00 часа—с. Борима: Празничен концерт на децата на ЦДГ „Дъга“ и 

ОУ „Васил Левски“ - пред сградата на НЧ „Напредък - 1908 г.“, с. Бори-

ма; 

 15.30 часа - Ден на детето—НЧ „Просвета—1905 г.“, с. Дебнево; 

 2 юни, 12.00 часа—Дена на Ботев: Поднасяне на венци и цвета пред па-

метника на Димитър Икономов—Димитриката; 

 2 юни, 10.00 часа—Поднасяне на венци и цветя на признателност пред па-

метника на Ботевите четници—с. Бели Осъм; 

 3 юни, 19.00 часа—Музикална вечер, посветена на троянската оперета с 

представяне на филм за Лиляна Кисьова - „Родена да лети“  /по отделна 

програма/ - салон на НЧ „Наука—1870 г.“, Троян; 

 3 юни, 14.30 часа—“Една крачка до предела“- театрален спектакъл за уче-

ници за превенция на насилието сред подрастващите—салон на НЧ 

„Наука—1870 г.“, Троян; 

 5 и 6 юни—Фестивал „Здравей, здраве—Троян“ /по отделна програма/ - 

Информационно-културен център, Троян и еко-селище „Азарея“; 

 6 юни—Състезание по тенис на корт за деца—тенис-корт, Троян; 

 7 юни—Концерт на Никол Илиева, СУ „Св. Климент Охридски“ - салон 

на НЧ „Наука—1870 г.“, Троян; 

 7-13 юни– Турнир по тенис за аматьори—Тенис-кортове, Орешак; 

 9 юни , 17.30 часа—Годишен концерт на ЦПРЛ и благотворителна излож-

ба—Информационно-културен център; 

 11 юни 18.00 часа—Поп и джаз концерт на възпитаници на Пловдивския 

университет—Информационно-културен център; 

 14 юни, 19.00 часа—“Търновската царица“ - постановка на Театрално-

музикален център—Разград; 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  
на събитията в община Троян 
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 Експозиция ,,Възраждане“ 

ЮНИ 2021 

 12 юни, 11.00 часа— 7-ми детски спортен празник “Костенурките нинджа“ 

- пл. „Възраждане“, Троян; 

 15 юни, 17.00 часа—Концерт на Детска музикална школа при НЧ 

„Наука—1870 г.“, Троян—пл. „Възраждане“, Троян; 

 15 юни, 19.00 часа—“Животът, макар и кратък“ - постановка на любителс-

кия театрален състав на НЧ „Наука—1870 г.“, Троян—салон на НЧ 

„Наука—1870 г.“, Троян; 

 16 или 17 юни—Представяне на пиесата „Огънят на имането“ на театрал-

ния състав към НЧ „Развитие—1898 г.“, с. Орешак—лятно кино с. Черни 

Осъм; 

 19 юни. 10.00 часа - Кулинарно-фолклорен  празник „Чукан боб с коприва 

и хоро се извива“ - площад на с. Черни Осъм; 

 19 юни—Детски футболен турнир „Спортинг“ - „Спортинг Арена“, кв. 

Хр. Смирненски, Троян; 

 19-20 юни—Републикански шампионат по мотокрос—Мотополигон, Тро-

ян; 

 23 юни, 19.00 часа - Постановка „Смешно отделение“ на Театрално-

музикален център, Разград; - салон на НЧ „Наука—1870 г.“, Троян; 

 24 юни, 19.00 часа—“Жалба за младост“ - танцов спектакъл—салон на НЧ 

„Наука—1870 г.“, Троян; 

 25-26 юни—“Здравей, ваканция без дрога“ - пл. „Възраждане“, Троян; 

 25-26 юни—“Рок в сърцето на Балкана“/по отделна програма/ - пл. 

„Възраждане“, Троян; 

 26 юни—Празник на гъбите—с. Калейца; 

 26 юни—Изложение на български тежковозен кон—НИХЗИ—Орешак; 

 28 юни , 17.30 часа - Концерт на състави и формации на НЧ „Наука—1870 

г.“, Троян—пл. „Възраждане“, Троян; 

 29 юни, 19.00 часа—Постановка „Мъже под чехъл“ на Драматично-

куклен театър, Пазарджик—салон на НЧ „Наука—1870 г.“; 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  
на събитията в община Троян 
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 ФЕСТИВАЛ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ—ТРОЯН“ 

5-6 ЮНИ 2021 

ПРОГРАМА 

 

 10.00 ч. - Откриване на фестивала от кмета на община Троян, г-жа Донка Михай-
лова. Споделяне на опита с отглеждане на екологични зеленчуци и плодове за за-
доволяване на нуждите на детските градини в Троян. 

 10.20. -11.10 ч.- Тема: „Здравето не се изписва с рецепта”- д-р Светла Балтова 

 11.10 – 12.00 ч. –Тема: „Тибетската медицина- извор на здраве и дълголетие”- 
проф. Александър Илиев 

 12.00- 12.50 ч - Тема: „Здравословен начин на живот по учителя”- споделя Конс-
тантин Златев  

 13.00 –13.20 ч.  - Демонстрация на бойни изкуства- Таекуондо, Карате, Гън Шун- 
форма с тояга  

Място: Площадката пред информационния център      

 13.20 – 14.00 ч.— Вегетариански обяд за всички, които са го заявили предва-
рително /цена- 10лв/ 

 

 По време на обяда ще се насладим на на 
музиката на дует „Фантазия” - Мариета 
Куцарова- флейта и Амория Маркова - 
йоника 

 14.00-14.50 - „Как се създава ваксина срещу 
ковид” – проф. Андрей Чорбанов 

 15.00-15.50 - „Нова парадигма за мултииз-
мерна трансформация- Шамбала 13Д”- спо-
деля Светослав Вълчев 

 16.00- 16.50 – „Древноперсийската медицина 
и връзката и с българската народна медици-
на ”- д-р Славян Стоилов 

 17.00- 17.50 – „ Що е интегративна медици-
на и има ли почва у нас” -проф. Лъчезар Ав-
рамов 

05 юни /събота/ 
Информационно-културен център 
гр. Троян, пл. „Г. С. Раковски” 103  

  1. В почивките между отделните 
лекции в изложбената зала на ин-
формационния център може да си 
направите превантивна диагностика 
с: 1.„Биоскенер- квантов анализа-
тор” трета генерация апаратура, 
изследваща над 350 показателя на 
човешкото здраве- Петя Жалкова 

2.Ако сте привлечени от майсторс-
твото на троянската керамична 
школа, може да опитате да сътвори-
те произведение от глина заедно с 
майстор грънчар Румен Георгиев 

3.Как да си направим домашен са-
пун, без химикали и вредни съставки- 
споделя и демонстрира Красимира 
Пенева 
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 ФЕСТИВАЛ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ—ТРОЯН“ 

5-6 ЮНИ 2021 

06.06./събота/ 
 19.30 ч. – Пантонимен спектакъл -

комедия„Гротески”, в изпълнение на 
Александър Илиев 

 20.00 ч. – Класически концерт с музи-
ка на учителя Петър Дънов , в ипълне-
ние на Мирослава Димитрова и Мария 
Андреева -цигулка 

         

  06.06./неделя/ 

  8.00 ч.—Паневритмия  с жива музика 
– местноста  Къпинчо- гр.Троян 

  10.00 ч. – Посещение и доброволен 
труд в оранжерии за био зеленчуци на 
община Троян 

Място: Екоселище „Азарея” 

  13.00 ч.—14.30 ч. „Детски празник на 
билките- арт букет” с Елена Митева и 
Здравка Андреева 

5 и 6 юни /неделя/ 
Еко-селище „Азарея“ 

            Фестивала „ ЗДРАВЕЙ ЗДРАВЕ- Троян” няма комерсиална цел. 

 ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН  

/възможност за дарения/ 

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 ва-

шето участие на горния мейл или телефон. 

  14.30 ч.— 16.00 ч. „За важните 
неща в живото” споделя Веселин 
Орешков    

   16.00 ч.—Медитация и закриване 
на фестивала „Здравей здраве 
Троян” 

mailto:info@azareiya.com
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19 юни—пл. „Възраждане“ 

20 юни—Мотополигон 

Поп и джаз концерт на възпитаници на катедра 
„Музика“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

Информационно-културен 
център 

11 юни 2021, 18.00 часа 

На 11 юни (петък), от 18.00 часа очаквайте един 
интересен концерт в Информационно-

културния център на Троян, с разнообразие от 
поп и рок балади, джаз стандарти, евъргрийни, 
диско и соул. Ще ги чуете в изпълнение на та-
лантливите студенти, които следват поп и джаз 
пеене в катедра ,,Музика“ на ПУ ,,Паисий Хи-

лендарски“.  
Входът е свободен!  
Заповядайте! 

 

Лятно кино: „Диви и щастливи“ 
Автокино: „Привличане“ 

Супер успешните „Диви и щастливи“ и „Привличане“ тръгват отново на екран! Когато 
не можеш да влезеш кино залата, кино залата се премества под звездите. Пандемичната 
ситуация от миналата година, която засегна всички области на живота, не пощади и из-
куството. Кино салоните затвориха, световни премиери на много филми бяха отменени. 
Тогава на група кино творци в България им хрумва да "удължат живота" на филмите си и 
то на голям екран, на живо не онлайн. Така най-успешните български филми за 2018 и 
2019/20, стигат до българите и под формата на Автокино. Двете хитови заглавия са с 
участието на звездите Яна Маринова, Луиза Григорова-Макариев, Александър Сано, Асен 
Блатечки, Калин Врачански, Явор Бахаров, Койна Русева и много други.  
Точно сега, всички ние имаме нужда от „глътка култура“, за разтоварване от изолацията. 
Затова ви каним на кино под звездите. Елате с колите си, а ние ще се погрижим за остана-
лото. Вече над 40 прожекции във Враца, Перник, Берковица, Варна, Горна Оряховица, 
Пловдив, Велико Търново, Провадия, Шумен, Кранево, Бяла, Кюстендил, Септември, 
Ямбол, Раковски, Луковит, Златоград и София преминаха с голям успех.  
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РОК В ТРОЯН 25-26 ЮНИ 
 

 

 

 Музей на занаятите 

ПРОГРАМА: 

25.06 (петък) 

19.30 часа—Откриване от г-жа 

Донка Михайлова - Кмет на 

Община Троян; 

20.00-23.00 часа—Концерт на 

„Диана Експрес“ и „ЕКС“ 

26 .06 (събота) 

20.00—22.00 часа - Концерт на 

група „Кикимора“ и Симфо-

ниета—Видин с диригент Ди-

митър Косев 

Място: пл. „Възраждане“, 

Троян 

Организаторите запазват правото 

си на промяна в програмата 

На 25 и 26 юни Община Троян ще 

предложи едно по-различно преживяване на 

феновете на рока. По утвърдена от години 

традиция в края на месец юни или началото 

на юли Троян се превръща в рок – сърцето 

на Балкана.  

След няколко издания на „Рок-

академия, Троян“ и „Изгрев над Балкана“, 

които доведоха при нас някои от най-

големите български рок-групи и световни 

звезди като Джо Лин Търнър ( “Rainbow“, 

“Deep Purple“) и Джон Лоутън (“Uriah 

Heep“), ще променим малко звученето, 

представяйки пред троянската публика съв-

местния проект между група „Кикимора“ и 

Видинската симфониета. 

През първия ден в програмата на съ-

битието очаквайте изпълнения на групите 

„Диана Експрес и ЕКС .  

За събитието в Троян пристига огром-

на сцена, която ще събере над 30 класически 

музиканти и рокаджиите от „Кикимора“. 
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Салон на НЧ „Наука -  1870 г.“,  Троян  

АФИШ 

Емилиян Станев отново звучи изключително съвременно, да не кажа, че дарбата му е 

пророческа. След „Крадецът на праскови“ и „Антихрист“, той отново ни поднася болез-

нено актуален проблем – „чужденецът“ в собствената му страна. “Отъркал се в лустрото“ 

на Запада, героят на Емилиян Станев трудно понася „ориенталската леност и мърлявост“. 

С това като че ли оправдава своята себичност и надменност. „Цивилизована“ Франция му 

е създала определени навици в любовта, които той не иска да наруши. Бавно, но сигурно 

превръща жената, която го обича и е готова да му бъде прислужница в дома, помощница 

в работата, любовница в кревата, майка на неговите деца – в проститутка, служителка в 

публичния дом „Двата гълъба“. Сякаш, за да се защити от нейната безрезервна любов, 

той се заиграва с богаташката щерка и негова пациентка. Така се сблъскват два морала, 

два свята. Сблъскват се представите за любов в цивилизования свят и простата народна 

етика, говореща с езика на природата. Природата, която е над всички нас. 

Един млад и елегантен мъж се 

връща от чужбина в родния си 

град. „За тоя чорбаджийски син, 

отписан от паметта на търновци, 

се мълвеше, че изхарчил торби 

жълтици в парижките кафе-

шантани и от него не бивало да се 

очаква нищо“.  14 юни, 19.00 часа 

15 

юни, 

19.00 

часа 

С неповторимото си чувство за хумор и с неиз-

менното желание да постави човека и неговата 

лична съдба в центъра на вниманието, Стратиев 

ни поднася историята на архитект Стилянов, кой-

то е твърдо решен да се изправи срещу бюрокра-

цията и да се опълчи срещу безумието в собстве-

ния си живот. В опита си да спре корупцията в 

строителната комисия той среща различни абсур-

дни персонажи от родната действителност, които 

осуетяват намерението му и му попречват да нап-

рави решителната крачка. 
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Салон на НЧ „Наука -  1870 г.“,  Троян  

а

ф

АФИШ 

24 юни, 19.00 часа 

23 юни, 

19.00 

часа 

В България всеки разбира от три 
неща – политика, футбол и ... ме-
дицина! 
И всеки в България неведнъж е 
бил изненадван от абсурдните 
маневри на здравната ни система. 
Но и всеки е успявал неведнъж да 
изненада здравната ни система с 
абсурдните си маневри. 
В спешното отделение на д-р 
Терзийски има трима ключови 
пациенти -  донякъде болни  

(Иван Иванов) донякъде симуланти (Николай Сяров), но със сигурност хипохондрици 

(Евгени Стефанов)! 

Докторът (Робин Кафалиев) разполага с една старша сестра (Росица Кехайова), една мно-
гофункционална стажантка (Анна-Мария Николаевна) и около 90 минути на сцената 
(сред създадения от Теодор Даскалов декор), за да успее физически и психически да изле-
кува тримата болни и евентуално... да успее да ги изгони... Извинете - изпише! 
Накратко диагнозата е: Спешно нещо да се направи, за да не бъде българското здравео-
пазване толкова.... смешно! 

Танцово студио "Бордо" Ви кани 

да се пренесете в едно недалечно 

минало, когато естрадната музика 

беше неделима част от българската 

култура и душевност. За Вас украсе-

ни и визуализирани чрез танц ще 

бъдат поднесени песни от 60-те, 70

-те, 80-те и 90-те години. В програ-

мата на спектакъла ще бъдат вклю-

чени естрадни класики като: Емил 

Димитров- Ако имах чук; Лили 

Иванова-Радио; Васил Найденов-

Всичко ми е наред и много други. 

 

*МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!!! 

БИЛЕТИ: 7лв за възратни и 5лв за деца и пенсио-

нери. В деня на каса или на телефон: 0887344399, 

също така на л.с. или на място в Танцово студио 

"БОРДО". 
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а

ф

АФИШ 

Ако един оправдан след погрешна при-

съда затворник внезапно се завърне при 

разведената с него жена? Ако, понеже ня-

ма къде да отиде, поиска да живее в апар-

тамента, който отчасти му принадлежи и 

който тя обитава с новия си съпруг? Ако 

новият прояви разбиране и каже, че няма 

нищо против? Ако учениците и (защото 

тя е учителка) започнат да и се подигра-

ват, че живее с двама мъже по (казано на 

техния език) “системата сандвич”? Ако 

двамата неочаквано сприятелили се мъже 

толкова я вбесяват, че ги изгонва да спят 

заедно на дивана, а тя остава сама в брач-

ното ложе?  

24 юни, 

19.00 

часа 

Ако внезапно се появи още една жена и заедно с това неудържим пристъп на ревност? И 

ако никой от четиримата вече не знае кого повече обича? 

Всички тези въпроси трябва да си зададе великолепната комедийна актриса АЛБЕНА 

КОЛЕВА в звездното обкръжение на ТОНЧО ТОКМАКЧИЕВ и КИРИЛ ЕФРЕМОВ. 

Юни е чудесен месец да се отправите по стъпките на рим-

ляните и да проучите останките от древната крепост 

„Состра“ и римския път „Виа Траяна“ 
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НИХЗИ—Орешак 

26 юни 

„ЧУКАН БОБ С КОПРИВА И ХОРО СЕ ИЗВИВА“ 
Кулинарно-фолклорен празник 

С. Черни Осъм 
19 юни 2021, 10.00 часа 

Кулинарно-фолклорният празник "Чукан боб с 

коприва и хоро се извива" се провежда в цен-

търа на селото през месец юни. Празникът за-

почва на площада, където се готви, има богата 

музикална и танцова програма. В него участват 

клубове, ансамбли, състави, формации, изуча-

ващи български хора, танци и песни. Целта на 

празника е да разнообрази и обогати културни-

ят живот не само в селото, но и в общината и 

региона. 

 

Национално изложение на български  
тежковозен кон 

    Не е случайно, че представянето на българския тежко-

возен кон се случва в парка на една културна институ-

ция, като  Националното изложение на художествените 

заняти и изкуствата – Орешак. Грижата за опазване на 

богатите културни традиции на района и тяхното ожвя-

ване и популяризиране са един от основните приори-

тети на Националното изложение.  Настоящето съби-

тие кореспондира и с един от най-старите занаяти – ки-

раджийството. 

В древността пренасянето на товари през Балкана е ставало предимно с коне. Така с тече-

ние на времето кираджийството се  е превърнало  в едно специфично занимание, даващо 

поминък на много хора от двете страни на Стара планина. 

Не пропускайте и празника на 

гъбите в с. Калейца на 26 юни! 
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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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Изпълнява ,,Нешев” ООД 

0670/ 6 21 74 

0878 336 499 

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 



 17 

 

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/

