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КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 
 

 

 

 

 

РАЗХОДКА ИЗ ТРОЯН 

 

 

Предлагаме ви възможност за разходка из някои от най-любимите ни забележителности в 
самия град Троян. Маршрутът включва посещение на Музея на занаятите, красивата градска 

църква ,,Св. Параскева-Петка“ и  мемориалния комплекс, намиращ се до Вила ,,Ванна“  

Продължителност: около 4 часа 

Основната сграда на музея се намира на  
пл. ,,Възраждане“ № 1, в първата 

следосвобожденска сграда построена в града. 

Маршрутът ни стартира от 
един различен музей -  
традиционен, но и 
модерен, пазещ старините, 
но и отворен към новото – 
като технологии, 
представяне на 
експонатите, отношение 
към посетителите – всичко 
това, а и още много е 
троянският Музеят на 
народните художествени 
занаяти и приложните 
изкуства. 

ЖП гарата и Автогарата в града се намират на около 5 
минути пеша от централния площад ,,Възраждане“. 
Възможности за паркиране има достатъчно – безплатен 
паркинг непосредствено до сградата на Общината, платен 
до сградата на Данъчното (ул. Г. С. Раковски № 55), както 
и зад сградата на Информационно-културния център. 

ТРАНСПОРТНА ОСИГУРЕНОСТ 

 

 

До централната градска част на Троян 

можете да достигнете с личен автомобил 

или обществен транспорт, след което 

обиколката из обектите продължава 

пеша, така че е добре да носите удобни 

обувки.   
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КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 
 

 

Музейните сбирки, подредени в десет зали, 
не просто представят характерните за 
троянския край занаятчийски изделия, но и 
разказват историята на тяхната изработка, а 
макетът на троянската чаршия и 
възстановките на грънчарска и бъкличарска 
работилници и интериор на възрожденски 
троянски дом пренасят посетителя в отдавна 
забравени времена. 
 
Не пропускайте да посетите и експозицията 
на открито ,,Сливовата култура“, която 
разказва историята на емблематичните за 
троянския край поминъци – отглеждането на 
сливи и изваряването на ракия, както и 
изградения към музея лапидариум, в който са 
експонирани епиграфски паметници, 
открити при археологически разкопки в 
Троянско. 

 

 

В намиращата се в непосредствена 
близост реставрирана сграда на 
турския конак, е подредена 
експозиция ,,Възраждане“. Освен, 
че представя историята и участието на 
троянци в освободителното 
движение, експозиция ,,Възраждане“ 
привлича вниманието и с интересни 
макети на няколко емблематични за 
града старинни сгради - Взаимното 
училище, ,,Жълтото училище", 
църквата ,,Св. Параскева“, хана на 
Василчо, където Васил Левски създава 
Троянския революционен комитет.  

Експозиция ,,Възраждане“ 

Тук може да се види и каушът (затворническа 
килия), възстановен по описанието на Захари 
Стоянов в неговите "Записки по българските 
въстания", както и много други интересни 
предмети. 
 
На втория етаж на конака е подредена колекция от 
картини на троянски художници, които показват 
събития и личности, значими за историческото и 
културно развитие на града. 

Освен постоянната експозиция в Музея на 
народните художествени занаяти и 
приложните изкуства се представят и 
временни изложби с разнообразна тематика.  
 
Музеят на занаятите е част от 100те 
Национални туристически обекта на БТС. 
 
Подробна информация за Музей на занаятите 
можете да откриете на сайта на обекта 
www.troyan-museum.com или на https://
www.visit.troyan.bg/turizam/kulturno-
nasledstvo/muzei-na-narodnite-hudozhestveni-
zanayati-i-prilozhnite-izkustva-troyan  

Няма да сбъркате, ако отделите 
време, за да посетите и другите 
два обекта, стопанисвани от 
музея – родната къща на 
социолога Иван Хаджийски 
(ул. ,,Васил Левски“ № 41 и 
галерия ,,Серякова къща“ (ул. 
,,Ангел Кънчев“ № 6). 

https://www.visit.troyan.bg/turizam/kulturno-nasledstvo/muzei-na-narodnite-hudozhestveni-zanayati-i-prilozhnite-izkustva-troyan
https://www.visit.troyan.bg/turizam/kulturno-nasledstvo/muzei-na-narodnite-hudozhestveni-zanayati-i-prilozhnite-izkustva-troyan
https://www.visit.troyan.bg/turizam/kulturno-nasledstvo/muzei-na-narodnite-hudozhestveni-zanayati-i-prilozhnite-izkustva-troyan
https://www.visit.troyan.bg/turizam/kulturno-nasledstvo/muzei-na-narodnite-hudozhestveni-zanayati-i-prilozhnite-izkustva-troyan
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КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 
 

 Експозиция ,,Възраждане“ 

На няколко минути пеша от Музея на занаятите, 
се извисява църквата “Св. Параскева - Петка”, 
носеща името на светицата - покровителка на 
града. Построена е през 1835 г. и до днес 
продължава да функционира като храм и 
паметник на културата и архитектурата. 
 
През 1877 година Троян е опожарен, а сред 
малкото оцелели от огъня сгради е и църквата 
(може би благодарение на своите дебели 1.6 м. 
каменни стени). Всички нейни дървени части 
обаче изгорели - светия престол, иконостасите на 
олтара, владишкия трон, църковни книги и много 
летописни бележки, старинни ръкописи.  

С волни пожертвования и труд троянци бързо възстановили своя храм, който и до днес блести 
със своята красота. 
От 2013 г. в троянската църква се пази и една светиня, дарена от архиепископа на Яш и 
митрополита на Молдова и Буковина Теофан – чудодейните одежди на Света Петка Търновска 
(Българска). Повече информация на: https://www.visit.troyan.bg/religiozen-turizam/tzarkva-sv-
paraskeva-petka-gr-troyan 

На около 200 метра от центъра 
се намира мемориалният 
комплекс при 
вила ,,Ванна“ (кръстовището на 
улиците ,,Хр. Ботев“ и ,,Симеон 
Велики“), който увековечава 
героизма и саможертвата на 
троянците от 34-ти пехотен 
полк, изписали едни от най-
достойните страници от 
българската военна история. 

Емблематичната за града сграда, близо до която се намира мемориалът, крие тайната на една 
драматична любов. През първите десетилетия на 20-ти век дипломатът д-р Минко 
Шипковенски се влюбва в артистичната и високообразована ловешка девойка Иванка (Ванна). 
Романтичната им любов завършва с брак, но твърде скоро младата Ванна се разболява от 

туберкулоза и умира. Покрусеният ѝ  съпруг издига в нейна памет къща и я нарича ,,Вила 
Ванна“. 

Достъпност за посещение 

Посещението на Музея на занаятите е платено (справка за работно време на институциите 
и актуални цени на билети и екскурзоводни услуги на стр. 11), посещението в 
църквата ,,Св. Параскева –Петка“ е безплатно, може да се осъществи в часовете между 8.00 
и 18 .00 часа. Отворени са целогодишно. В централната музейна сграда има монтирана 
платформа за хора с увреждания, която осигурява достъп до втория етаж на музейната 
експозиция 

https://www.visit.troyan.bg/religiozen-turizam/tzarkva-sv-paraskeva-petka-gr-troyan
https://www.visit.troyan.bg/religiozen-turizam/tzarkva-sv-paraskeva-petka-gr-troyan
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,,Рок, традиция и още нещо“ 

КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 
 

 Експозиция ,,Възраждане“ 

Туристическа инфраструктура:  

В града има един хотел с категория четири звезди, три хотела с три звезди, както и 
разнообразие от възможности за настаняване в семейни хотели и къщи за гости, а 
множеството ресторанти, кафенета и механи предлагат богато меню. 

Допълнителни услуги:  

За да се потопят напълно в атмосферата на Троян, Музеят предлага на своите гости и 

различни услуги – посещение на грънчарска работилница, демонстрации на иконопис 

и дърворезба, както и услугите ,,Музей в куфар“ и ,,Добавена реалност“, достъпна на 

територията на музея. 

Моля не забравяйте да спазвате необходимите санитарни изисквания при посещение на 
обектите! Все още е задължително носенето на маска в закрити помещения, както и 

изискването за допускане на определен минимален брой посетители! 

Юли 2020 

 1 юли, 17.30 часа - Концерт на преподавателите от детска музикална 

школа - НЧ ,,Наука - 1870 г.“, Троян; 

 6 и 7 юли, 19.00 часа - Премиера на постановката на читалищния 

театър ,,Животът, макар и кратък“ - НЧ ,,Наука - 1870 г“, Троян; 

 10 и 11 юли - ,,Рок, традиция и още нещо“ - събитие за откриване на 

туристичския сезон с ,,Улица на занаятите“ и концерти на Милена 

Славова, Дони и Нети – пл. ,,Възраждане“, Троян; 

 18 юли—спектакъл на Нешка Робева -  с. Чифлик; 

 23 юли, 18.00 часа - ,,Ритъм“ - Изложба на Иван Шопов и Георги 

Маринов - Галерия ,,Серякова къща“, Троян; 

 28 юли, 18.00 часа - ,,43 години след това“ - Изложба на Валентин 

Щинков и Иван Хаджийски - галерия ,,Серякова къща“, Троян; 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  
на събитията в община Троян 
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Паметника на Иван Хаджийски пред 

Mузея на занаятите 

Визитката на троянските занаятчии зад Mузея 

Цветната стомна и шевицата срещу 

Информационно-културния център 

Цветния калкан до паркинга на 

общината 

За още идеи за красиви 
снимки последвайте ни на:  

https://www.visit.troyan.bg/kade-

da-se-snimam-v-troyan 

Не пропускайте възможността да се снимате на 

някое от знаковите за Троян места: 

https://www.visit.troyan.bg/kade-da-se-snimam-v-troyan
https://www.visit.troyan.bg/kade-da-se-snimam-v-troyan
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Язовир "Сопот" се 
намира в с. Голяма 
Желязна, на 4 км. 
от с. Лесидрен и на 
около 30 км. 
северозападно от 
Троян. Той е 
ч е т в ъ р т и  п о 
г о л е м и н а  в 
България (дължина 
7 км, широчина 2 
км, дълбочина 28 
м). Основният му 
п р и т о к  е 
река Калник, която 
е  приток на 
река Вит. 

 

 

МЯСТО ЗА ВОДНИ СПОРТОВЕ И РИБОЛОВ 

До язовира можете да стигнете с личен транспорт, 
както и с междуградски автобус по линията Троян 
– с. Голяма Желязна до центъра на селото и от там 

да повървите, докато стигнете самия бряг. 

Язовирът е чудесно място за отдих, плаж, водни 
спортове и туризъм. В региона има отлични условия за 
къмпинг за любителите на природата, но на метри от 
брега функционират и съвременни къщи за гости, 
които предлагат уют,  комфорт и изглед към 

Мястото е рай за любителите рибари, а в уютните 
заведения наблизо можете да си поръчате прясна, току 
що уловена риба. 

Съвсем наблизо се намира и пещерата ,,Топля“, 
която е защитен исторически обект – в нея са 
открити артефакти от края на късния палеолит, 
както и от желязната епоха (посещенията са 
разрешени в периода от 1 август до 31 май). 

ПРИРОДА НА ФОКУС: 

Язовир ,,Сопот“ 
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,,УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ“ - ПЛ. ,,ВЪЗРАЖДАНЕ“,ТРОЯН 

На 10 и 11 юли Община 
Троян организира събитие, 
с което да постави начало 
на летния туристически 
сезон, след епидемичната 
обстановка, в която 
страната ни се намираше 
през последните месеци. С 
музика и много настроение 
ще се проведе събитието 
под надслов „Рок, 
традиция и още нещо“.  

В рамките на събитието в Троян 
отново ще видим Улица на 

занаятите – запазена марка на 
Български фестивал на сливата. 
Този път в редиците на улицата 
жителите и гостите на града ще 

видят произведения само на 
троянски майстори и ще могат 

да си закупят за спомен от 
автентичните им произведения. 
Участие в улицата на занаятите 

ще вземат майстори на 
керамиката, дърворезбата и 

ножарството.  

През първата вечер гостите на събитието ще се радват на концерт на Дони и половинката 
му Нети, а през втората рок-лъвицата Милена Славова ще събере почитателите на рока на 

централния троянски площад. 

Със свои щандове ще се представят и местни 
производители на храни и напитки - посетителите ще 

имат възможност да опитат разнообразие от сладки 
изкушения, избрани ракии от местния ,,Винпром“ , 

вино от нова троянска изба, месни деликатеси 
на ,,Родопа Троян“ и био продукти от ,,Арония Алайв“. 
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Откриване: 

28 юли 18.00 часа 

 
,,Рок, традиция и още нещо“ 

Изложба : ,,Автомобилът и художникът“ с 

картини от колекцията ,,D’ Earth” 

АФИШ: 
Галерия ,,Серякова 

къща“ 

До 25 юли 2020 г. 

 
 

 

Можем да заявим, че изложбата в галерия 
„Серякова къща” засега е единствена по рода си в 
България.  
 
Колекция „D’Earth” (Д’Ърт) започва да се създава 
почти на шега в края на 2017 г. Нейният 
собственик, адвокат от София, просто решава да 
набави няколко картини за апартамента си.  

Някак естествено стремежът да се набавят няколко 
хубави картини за дома еволюира в тематика, 
свързана с автомобилите и накрая се превръща в 
колекция от около сто произведения на автори от 
цял свят и това означава само едно – разнообразие 
на техники, стилове и авторски похвати в пълния 
смисъл на думата. 

Можете да видите творба с графит от 1945 г., 
гипсова отливка, картина върху кожа, 
пирография, акварел, акрил, масло и всякакви 
варианти на смесени техники, включително 
употребата на кафе и вино в съставките на боите.  

,,43 години след това“ - Изложба живопис и графика на 

Владимир Щинков и Иван Хаджийски 

Галерия ,,Серякова 

къща“ 

Първата си съвместна изложба художниците 
Валентин Щинков и Иван Хаджийски са 
нарекли „43 години след това”. Те не са само 
колеги, но и добри приятели. Преди 43 
години е началото на тяхното пътуване от 
приятелството към творческата 
безкомпромисност и естетическото 
съвършенство в съзиданието.  

Пътуване в една посока: към експеримента, духовната независимост,  личната социална и 
творческа свобода. За тях изкуството и творческия процес са висша форма на съществуване. Те 
притежават безкомпромисна критичност, а към стиловото безвкусие, имитацията и повторяемостта 
са непреклони.   

Голяма част от картините са закупени от 
публични аукциони, онлайн галерии или 
директно от авторите. Немалка част са 
нарисувани по поръчка или пък 
брандирани с надписа D’Earth, като 
брандирането е извършено от самите 
автори върху вече готови техни творби.  
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Комедия от Станислав Стратиев 

 

Режисьор: Теодор Лука 

В ролите: Ивайло Стефанов, Владислав Попов, 

Маруся Найденова, Катя Ютерова, Нина 

Димитрова, Венцислав Вълков, Теодора 

Вачкова, Полина Иванова-Дичевска, Емил 

Янков, Стела Мавродиева 

 

6 и 7 юли, 
19.00 часа 

,,Животът, макар и кратък“ 

Премиерна постановка 

Откриване:  

23 юли,18.00 часа,  

етаж 1 

РИТЪМ - изложба графика  на Иван 

Шопов и Георги Маринов 

Галерия ,,Серякова 

къща“ 

Иван Шопов определя себе си като многолик 

артист – художник, музикант, продуцент, 

композитор, естет и новатор. Завършил е 

графика в Националната художествена 

академия, работи в графиката, илюстрация, 

обложки и плакати, за своите и други 

музикални проекти. Има осем самостоятелни 

изложби.  

Георги Маринов (Хорхе) също 

завършва графика в Национална 

художествена академия. Като 

график работи най-вече в областта 

на високия печат и ксилографията. 

Участва в много колективни 

изложби и една самостоятелна.  

Изложбата Rhythm представя двама автори, които работят с изкуството не 
само като художници. И двамата са успешни и интересни музиканти с 
художествено образование и висока визуална култура. 

НЧ ,,Наука-1870“г., 

Троян 
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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 

занаяти 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 
изкуства-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 
четвъртък 

с. Врабево – Троян 

8.05 ч. и 13.15 ч.- само в 
четвъртък 

 

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 

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 
неделя     

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, 
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 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 

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 
Левски 

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 

помощ: 

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 

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 
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) 

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, 
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 

 

Информационно-

културен Център, Троян  

krasiv.Troyan 

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

