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,,Гяур баир“, с. Врабево 

Мястото е подходящо за 
пикник, има обособени кътове 
за палене на огън и за сядане. 

ЛЕГЕНДАТА 

Малко встрани от популярните туристически 
дестинации в общината, на пътя между Ловеч и 
Троян, е скрито с. Врабево. Вниманието на 
пътешественика веднага бива привлечено от 
извисяващия се на близкия хълм метален кръст. До 
горе можете да се изкачите по два начина – пеша по 
дългата около 1,3 км. екопътека, или по малко-по 
дълъг черен път, подходящ и за офроуд. От 
местните хора пък можете да чуете и романтичната 
история, от която хълмът е получил името си ,,Гяур 
баир“. 

Пристигайки горе, ще откриете малкия 
параклис ,,Св. Панталеймон“, красиво изписан от 
художника Красимир Макраса. Ще се изненадате, 
когато намерите там и панорамна площадка за 
наблюдение, от която се открива невероятна гледка 
към околността. 

,,Гяур баир“ пази спомена за 
голямата и трагично завършила любов 
между младите Стоян и Деляна. Според 
местната легенда драмата се развива по 
времето на турското робство в България. 
Когато османлийте завзели селото една 
част от неговите жители избягали в 
Балкана, а други останали да живеят и 
работят съвместно с турците. Те запазли 
своите празници и обичаи, продължили 
да правят сватби и хора. 

Преданието разказва, че на 
Великден млади и стари се събрали да 
празнуват на Пачниковата поляна в 
североизточната част на селото. Там 
били и героите на нашата история. 

Стоян бил безстрашен, силен и 
смел. Турците го ненавиждали, заради 
неговата сила и красота, но не можели 
да сторят нищо, освен да го обиждат 
като го наричат ,,гяур“ (неверник). 
Естествено, Деляна, неговата любима, 
била най-красивата и лична мома в 
селото. Красотата на момичето 
предизвиквала копнеж в сърцата както 
на българи, така и на турци. Пожелал да 
я има и беят  -управител на селото. 

Пръснал се слух, че Стоян ще 
отвлече Деляна от хорото, за да се 
ожени за нея, тъй като двамата млади си 
били дали дума. Беят скоро пристигнал 
със своите хора и за да попречи на това 
излязъл напред и казал, че Стоян ще 
има момата, само ако я изнесе на ръце и 
без да спира на върха на близкия баир. 

Нямало какво да прави момъкът, 
грабнал любимата си и със сетни сили я 
изкачил на върха на стръмния хълм, ала 
там паднал и умрял. След като 
разплаканата Деляна слязла бавно от 
хълма, неговите другари взели тялото му 
и го погребали в подножието на хълма, 
където днес се намира гробището на с. 
Врабево. Споменът за непокорния 
българин остава в името, което мястото 
носи оттогава - ,,Гяур баир“. Легендата 
разказва още, че там където паднал 
млядият юнак покарал люляк – цветето 
на любовта, за да пази спомена за 
любовта и страданието на младежа. 

Не пропускайте да посетите и 
красивата 100 годишна църква на 
селото ,,Св. Архангел Михаил“. 

Ако имате късмет да посетите селото 
в края на лятото, може би ще попаднете и 
на нетрадиционните изложби на картини 

и скулптури на известни наши и 
чуждестранни творци, организирани в 
обновени, но запазили автентичния си 

дух селски дворове и плевни.. 
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 Има целогодишен достъп от м. Беклемето, като през зимата извозването се извършва със 
снегоход-ратрак. Туристически обекти в съседство: х. ,,Козя стена“ ( 5.00 ч.), заслон ,,Орлово 
гнездо“ (1.30 ч.), х. ,,Добрила“ ( 3.00 ч.). Изходни места: с. Кърнаре (3.30 ч.), м. Беклемето (3.00 ч.), гр. 
Сопот ( 4.00 ч. – със седалкова въжена линия и от горната лифтова станция през х. ,,Незабравка“). 

Контакти - тел. 08888 88 20 00; 02/ 491 00 21;  0887 364 543 

Намира се на билото на Стара планина, на 1.30 
ч. източно от м. Беклемето. 

Заслонът представлява масивна едноетажна 
постройка, с капацитет около 20-25 места. Сградата е 
водоснабдена  и електрифицирана. Разполага със 
санитарни възли, трапезария, барбекю и кухня. 
Заслонът е отворен целогодишно. По маркирани 
пътеки може да се стигне до х. "Козя стена" (3.30 ч.) и 
до х. "Дерменка" (1.30 ч.) 

Контакти: 0888 00 42 03; 0884 06 37 50; 0887 11 42 42 

МАРШРУТИ МАРШРУТИ 

През хубавите есенни месеци Троянският Балкан все още е достъпен 

и затова ви предлагаме разходка до някои от популярните хижи в района. 

ИЗХОДЕН ПУНК: МЕСТНОСТ ,,БЕКЛЕМЕТО“: 

Заслон ,,Орлово гнездо“ 

Хижа ,,Дерменка“ 

Намира се в едноименната местност, на билото 
на Стара планина, в резерват ,,Стенето“ (на около 
1500 м. надморска височина). Масивната триетажна 
сграда е водоснабдена, електрифицирана и разполага 
с локално парно отопление. Капацитетът за 
настаняване е 110 места, като около 1/3 от местата са в 
хотелската част (разполагат със собствени бани), а 
останалите в туристическата (с общ санитарен възел). 
Разполага с лавка и столова, в която се предлагат бира, 
скара, супи и салати. 

 Всички маршрути изискват подходяща за сезона екипировка, 
планинска застраховка и съобразяване с метеорологичноте условия, 
сезона, продължителността на светлата част на деня, числеността на 
групата и индивидуалните физически възможности на туристите. 

 Обърнете се към планински водач, ако не познавате района 

МОЛЯ , ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! 
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 Съседни туристически обекти: х. ,,Ехо“ (2.00 ч.), заслон ,,Академик“ (2.30 ч.), х. ,,Хайдушка 

песен“ (3.00 ч.),  х. ,,Дерменка“ (4.40 ч.), х. ,,Вежен“ (5.00 ч.). Върви се по маркирани пътеки. 

Изходни точки: с. Розино (4.30 ч.), с. Христо Даново (4.00 ч.), м. Беклемето (2.00 ч.). 

Контакти – тел. 0882 44 07 57 или 0887 07 37 39 или на web site: www.kozyastena.com 

Хижата е с капацитет 70 легла, като 38 са в една двуетажна 

сграда, а 16 в двуместни бунгала, които се използват само 

през летния сезон. Има само външни санитарни възли, но 

разполага с туристическа кухня, столова и лавка. Хижата е 

лесно достъпна – до нея води асфалтиран път, тръгващ от 

с. Чифлик ( 1.30 ч. пеша), има и паркинг. 

Близки обекти – вр. Козя стена (2.30 ч.), х. ,,Козя 

стена“ (2.30 ч.), х. ,,Ехо“ ( 4.30 ч.), Троянски проход (4.30 

ч.), м. Беклемето (4.30 ч.). Пътеките са маркирани. 

Контакти – тел. 0884 60 03 10;0879 68 58 77. 

МАРШРУТИ МАРШРУТИ 

През хубавите есенни месеци Троянският Балкан все още е достъпен и затова ви предлагаме 

разходка до някои от популярните хижи в района. 

ИЗХОДЕН ПУНКТ: СЕЛО ЧИФЛИК 

Хижа ,,Хайдушка песен“ 

Хижа ,,Козя стена“ Хижа Козя стена се намира в Средна Стара планина, в 

Троянския дял на Национален парк “Централен Балкан”. 

В непосредствена близост до нея се разпростира резерват 

"Козя стена", а на около 1.30 ч. пешеходен преход е вр. 

Козя стена (1670 м.).  Хижата е сравнително високо 

разположена (1562 м.) и достъпът до нея е възможен само 

пеша. Сградата на хижата е масивна, с капацитет 92 места 

и общи санитарни възли на всеки от трите етажа. 

Водоснабдена е, отоплява се на твърдо гориво. Добре е да 

се има предвид, че електричеството се осигурява от 

агрегат, така, че е добре да бъдете подготвени с 

фенерчета. Разполага с туристическа столова. 

МОЛЯ , ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! 

 При бедствие използвайте национален номер 112. 

 Проверявайте предварително за актуална информация за планините 
на страницата на Планинска спасителна служба (www.pps-bg.bg) 

http://www.kozyastena.com/
https://www.pss-bg.bg/
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 1 октомври , 19.00 часа - ,,Черното пиле“ - моноспектакъл на Мариус 
Куркински - Салон на НЧ ,,Наука– 1870 г.“, Троян; 

 2 октомври, 17.00 часа—,,Игра на приказки“ - представление за деца 
на Ловешки драматичен театър - Лятно кино в с. Орешак; 

 2 октомври, 20.00 часа - ,,Козият рог“ със специалното участие на 
Филип Аврамов - постановка на Драматичен театър - Ловеч - Салон 
на Н ,,Развитие—1898 г.“, с. Орешак; 

 3 октомври, 12.00 часа - Празник на картофа в с. Чифлик - пред 
НЧ ,,Просвета - 1927 г.“, с. Чифлик; 

 3-4 октомври - Източноевропейски и Републикански шампионати по 
мотокрос - Мотополигон, Троян; 

 5 октомври, 19.00 часа - ,,Животът, макар и кратък“ - постановка на 
любителския театрален състав към НЧ ,,Наука– 1870 г.“ -  Салон на 
НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян; 

 6 октомври, 17.00 и 18.00 часа—Премиера на филма ,,Сестра“ - салон 
на НЧ ,,Наука—1870г“; 

 7 октомври, 17.30 часа - Представяне на книгата на Чавдар 
Ангелов ,,Тайният“ (посветена на ген. Иван Вълков“) - 
Информационно-културен център, етаж 2; 

 10 октомври, 13.00 часа - състезание по ориентиране за купа ,,Троян“ 
- района на с. Орешак; 

 11 октомври, 13.00 часа - маратон по ориентиране ,,Хемус“ - Начало: 
мах. Драшкова поляна, с. Орешак; 

 11 октомври,17.30  и 19.30 часа - Постановка ,,Лъжата“ - Салон на 
НЧ ,,Наука—1870 г.“, Троян: 

 12 октомври—Отбелязване на Деня на българската община 
(доброволчески инициативи на общинска администрация —
градинката при ,,Дъскотина“ и стадион ,,Чавдар“, Троян; 

 12 октомври, 17.00 часа - Официално откриване на реновираната 
сграда на Детска ясла № 1—Троян, ул. ,,Тодор Петков“ № 3; 

 12 октомври, 18.00 часа - Откриване на обновената улица ,,Захари  
Зограф“ в Троян; 

Октомври 2020 КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  
на събитията в община Троян 
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 13 октомври, 11.00 часа - Поднасяне на венци и цветя по повод 113 –
годишнината от рождението на социолога Иван Хаджийски - Пред 
паметниците на Ив. Хаджийски в двора на ОУ ,,Ив. Хаджийски“, 
Троян и на пл. ,,Възраждане“, Троян (пред Конака); 

 13 октомври, 11.30 часа -  Кръгла маса с водещите социолози на 
Института ,,Иван Хаджийски“ проф. Петър-Емил Митев, Първан 
Симеонов и Андрей Райчев на тема ,,За политическата ваксинация: 
от какво боледува България днес? - Информационно-културен 
център, етаж 1; 

 13 октомври, 17.30 часа—Есенен салон: Изложба на Дружеството на 
троянските художници и концерт с участието на Евгения Бауер 
(виола) и Явор Генов (лютня) - Галерия ,,Серякова къща“; 

 13 октомври, 19.00 часа—концерт на студия ,,Гласове“ - пл. 
,,Възраждане“; 

 14 октомври - Празник на град Троян (по отделна програма); 

 14 октомври, 11.0 часа - Откриване на две изложби в МНХЗПИ: 
,,Икони и Иконописци от Троянския край“ и ,,Света Петка 
Търновска - нашата небесна закрилница“ - Музей на занаятите, 
Троян; 

 23 октомври, 18.00 часа - ,,Към безкрая на познанието“ - изложба на 
на архивни фотоси и документи, посветена на 50 години от 
полагането основите на музея в с. Черни Осъм - Природонаучен 
музей, с. Черни Осъм; 

 27 октомври, 18.00 часа - Честване на 100 години от създаването на 
НЧ ,,Св.Св. Кирил и Методий“, Троян - салон на НЧ ,,Наука-1870 г.“, 
Троян; 

 27 октомври, 11 .00 часа—Среща, посветена на 80-годишнината на 
родения в с. Врабево поет, есеист и новелист Николай Заяков - 
Етнографски музей, с. Врабево; 

 29 октомври, 18.00 часа - Представяне на втория алманах ,,Гласът на 
душата“ на литературен клуб ,,Орфей“ към Дружеството на 
троянските писатели - Зала ,,Форум“ на НЧ ,,Наука - 1870 г.“, Троян 

Октомври 2020 КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  
на събитията в община Троян 
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13.00 ч. – Доброволчески инициативи на общинската администрация – стадион 
„Чавдар“ и градинката на „Дъскотина“ 

17.00 ч. – Откриване на реновираната сграда на Детска ясла №1 

18.00 ч. – Откриване на обновената улица „Захари Зограф“ 

ПРОГРАМА  ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ  НА ПЕТКОВДЕН -

ПРАЗНИК НА ТРОЯН 

12 Октомври—Ден на българската община 

13 Октомври—113 години от рождението на Иван Хаджийски 

11.00 ч. –  Поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Иван Хаджийски – в двора на 
ОУ „Иван Хаджийски“ и на пл. „Възраждане“ (пред Конака) 

11.30  ч. – Кръгла маса с водещите социолози на Института „Иван Хаджийски“ проф. 
Петър-Емил Митев, Първан Симеонов и Андрей Райчев на тема „За политическата 
ваксинация: от какво боледува България днес?“- Информационно-културен център-ет.1      

14 октомври—Петковден  

9.00 ч. – Света Божествена Архиерейска литургия – църква „Света Параскева - Петка“ 

11.00 ч. – Откриване на изложби „Икони и иконописци от Троянския край“ и „Света 
Петка Търновска – нашата небесна закрилница“ – Музей на занаятите  

12.00 ч. – Тържествено издигане знамето на град Троян и връчване на наградата „Ламар“ 
– площад „Възраждане“  

12.30 ч. – Тържествена сесия на Общински съвет – Троян – салона на Община Троян 

13.30 ч. – Засаждане на дърво по случай 150-годишния юбилей на НЧ „Наука-1870 г.“ – 
около сградата на Община Троян 

15.00 ч. – Представяне и награждаване на отборите от състезанието „Селфи с Европа“ по 
инициатива „Европа в моя град: промяната в Троян – Информационно-културен център      

16.30 ч. – Децата на Троян празнуват - спортни демонстрации на карате, Табата и Зумба– 
градинката пред ИКЦ  

18.00 ч.  – Концерт на Представителен Общински младежки духов оркестър с мажоретки 

19.00 ч. – Празничен концерт на група „Фондацията“ – сцената на площад „Възраждане“ 

20.00 ч. – Пиротехнически спектакъл – площад „Възраждане“  
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Есенен салон в Галерия ,,Серякова къща“ 

Изложба на Дружеството на троянските художници и концерт 
с участието на Евгения Бауер (виола) и Явор Генов (лютня)  

13 октомври, 17.30 часа 

Както обикновено  Есенната изложба на  Дружеството на 
троянските художници ще бъд открита в навечерието на Петковден -
празника на града. В нея членовете на дружеството ще представят 
своите най-нови творби в различни жанрове: живопис, керамика, 
дървопластика и др. 

Събитието ще е съпътствано от концерт с класическа музика. 
Този път гости ще бъдат известните музиканти Евгения Бауер 
(виола) и Явор Генов (лютня). 

Евгения Бауер завършва класа по цигулка на музикалния 
колеж в гр. Кемерово (Русия) и виола в консерваторията в 
Новосибирск. След участие в концерт с Ема Къркби, Евгения развива 
своя интерес към историческите изпълнителски практики.  

Паралелно свири на барокова и модерна виола. Застъпва широк 
диапазон от оркестров, оперен, камерен и солов репертоар от Барока 
до съвремеността. Тя е дългогодишен концертмайстор в оркестър 
musicAeterna.   

Явор Генов е сред добре познатите лютнистите от своето поколение. Неговите три соло диска - 
“Orpheus Anglorum” (2018), “Zamboni – lute music” (2014) and “Kapsberger – Libro primo di lauto” получават 
висока оценка от международната критика.  

 Свири с музиканти като Ема Къркби, Нуриа Риал, Андрю Лоуранс-Кинг, Ларс Улрик Мортенсен. 
Участва в съставите на ансамбли и оркестри като  EUBO, Cordevento, MusicAeterna, Valetta International Ba-
roque Ensemble и др., с които концертира на някои от най-значимите подиуми в Европа. 

и   „Икони и иконописци от Троянския край”  

Музей на занаятите, Троян 14 октомври 
11.00 часа 

„Света Петка Търновска – нашата небесна 
закрилница” 

ОТКРИВАНЕ НА ДВЕ ИЗЛОЖБИ: 

Колекцията от икони на Музея на народните художествени занаяти и 
приложните изкуства – Троян се състои от творби на големите и 
известни тревненски родове – Захариевци, Витановци, Венковци. 
Иконите представят делото на зографските ателиета от Трявна от края 
на XVIII и началото на XIX век, както и домашни икони от втората 
половина на XIX век. Сред другите образци са икони на братята Наум и 
Ненчо Илиеви от Дебърско, на Янаки Ненчов, на батошевския зограф 
Атанас Минчов, на троянеца Пенчо х. Найденов.   
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Музей на занаятите, Троян 

В двете изложби са включени икони от фонда на Музея на 
занаятите, който са реставрирани през 2020г. с финансовата подкрепа 
на Община Троян. Реализирането на проектите се осъществява по 
проект към Министерство на културата.  

Част от колекцията на Музея съставят 
домашните икони диптиси и триптиси. Запазените 
образци показват, че преобладаващо в средната част се 
изобразява пресв. Богородица с Младенеца. В 
колекцията присъстват образите на св. Петка 
Търновска, Архангел Михаил, св. Георги, св. Димитър.  

Изложбата, посветена на небесната закрилница 
на гр. Троян, включва икони от фонда на Музея на 
занаятите. Изображенията представят образци от 
началото на XIX в. до края на XX в. Място е отделено 
на развитието на почитта към св. Петка на Балканите, 
образът й в иконографията, аспекти от народния култ.   

23 октомври 
18.00 часа 

"Към безкрая на познанието"  

Природонаучен музей -  
с. Черни Осъм 

За човек 50 години са възраст сериозна и 
стабилна. За пеперудите са възраст недостижима. За 
някои костенурки петдесетте им години са началото на 
тийнейджърски лудории, докато дърветата с блага 
снизходителност поглеждат към тези мимолетни 
проблясъци от висотата на стотиците си години. Но 
докато дърветата в гората се стремят към слънцето, 
дървото на познанието засадено с първата копка на 
Музея се стреми към безкрая.  

Екипът на Природонаучния музей в с. Черни Осъм кани гражданите и гостите на града на 
откриването на изложба с архивни фотографии и документи "Към безкрая на познанието" - 50 
години от полагането на основите на Природонаучен музей, с. Черни Осъм.   

Отвъд Слънцето и звездите. За знанието 50 години са и ужасно много, но също така и са едва 
началото на чудесно пътешествие. Нека тези 50 години за Природонаучния музей в с. Черни Осъм, да 

са това време, в което корените на дървото на познанието да са се захванали здраво, а клоните му 
достигат вече звездите.  Изложбата в ретроспекция ни връща назад, за да помним началото и да се 

гордеем с него, като в същото време ни вдъхновява да вървим уверено напред, с поглед в бъдещето -
 "Към безкрая на познанието"  
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,,Гяур баир“, с. Врабево 

Информационно-културен център 

Представяне на книгата ,,Тайният“ на  
д-р Чавдар Ангелов 

7 октомври,  
17.30 часа 

Регионален клон ,,34-ти Троянски пехотен полк“ на на 
НД ,,Традиция“ организира представяне на новата 
книга на д-р Чавдар Ангелов, директор на 
НПМ ,,Шипка-Бузлуджа“, в Троян. Домакин на 
събитието ще бъде Информационно-културния 
център в града.  

Монографията описва живота на генерал Вълков, 
който е бил министър на войната в правителствата на 
Цанков и Андрей Ляпчев, един от организаторите на 
Деветоюнския преврат, участвал е в потушаването на 
Септемврийското въстание и по-късно е считан от 
комунистическа власт за идеолог на т.нар. „Бял 
терор“, последвал атентата в църквата „Света Неделя“ 
през 1925 г.  

Заглавието на книгата е инспирирано от името на 
досието с активната разработка за Иван Вълков от 
агентите на ДС. Досега представяния на книгата е 
имало в Казанлък и София. 

Заповядайте! 

29 октомври 
18.00 часа 

Зала ,,Форум“ в НЧ ,,Наука - 1870 г.“, Троян 

Представяне на втори том на 
алманаха ,,Гласът на душата“ 

Творците от литературен клуб „Орфей” с ръководител Лина 
Борджиева ще представят продължението на издадения миналата 
година алманах „Гласът на душата” в Народно читалище „Наука 
1870 г.” – Троян.  Книгата е посветена на големия юбилей на 
читалището—150 години от неговото основаване. 

Алманахът съдържа множество поетични и белетристични 
произведения, философски есета, исторически статии. Всички 
текстове и илюстрациите към тях са дело на учениците от 
НГПИ ,,Венко Колев“, които влагат в тях много духовност, смисъл и 
желание. 
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ТЕАТРАЛЕН  И КИНО АФИШ 

В ТРОЯН (Салон на НЧ ,,Наука—1870 г.“):   

В ОРЕШАК: 

2 октомври, 17.00 часа—,,Игра на приказки“ - представление за деца 
на Ловешки драматичен театър - Лятно кино в с. Орешак 

2 октомври, 20.00 часа - ,,Козият рог“ със специалното участие на Филип 
Аврамов - постановка на Драматичен театър - Ловеч - Салон на 

НЧ ,,Развитие—1898 г.“, с. Орешак; 

Всичко започва с „имало едно време…“, три необикновени пораснали деца и необятния свят на приказките. 
Потънали в света на въображението, трима млади герои пътуват през познати образи като Жабокът Цар, 
Принцеса Турандот, Цар Дроздобрад, Пепеляшка и ги предават на нов, съвременен и атрактивен за детската 

аудитория език. „Игра на принцеси“ е театрално пътешествие през най-запомнящите се истории от 
Андерсен до Братя Грим: една същинска игра, пресъздадена с професионализъм и хумор, ярки костюми и 
запомнящи се актьорски присъствия, която има за цел да припомни, че стига да повярваш, доброто 
наистина може да промени света… 

Козият рог“ е едно от най-важните произведения от българското кино и това е неговата първа сценична 
реализация. Разказът се връща към българската история в периода на турското робство, трудни времена, в 
които народът живее в страх, несигурност, недоимък и най-вече е жертва на своеволията на 
робовладетелите. Със средствата на театъра безсмъртната творба на Хайтов оживява за първи път на 
българска сцена, пренасяйки паметта за миналото на българския народ в една незабравима история за 
несправедливост и отмъщение, любов и загуба, чест и възмездие.Ролята на Караиван е поверена на 
известния театрален и филмов актьор Филип Аврамов, а на Караиваница и Мария на Янислава Линкова.  

11 октомври,17.30  и 19.30 часа - Постановка ,,Лъжата“ 

Асен Блатечки е в дует с изгряващата Моника Найденова в новата продукция на Светла Цоцоркова 
„Сестра“. Филмът на Цоцоркова е за семейния живот и сестринството, за малките уж невинни лъжи, които 
споделят членовете на едно семейство, и за начина, по който могат да бъдат преодолени противоречията 
между близки хора – теми, които са познати на всеки от нас“, пише списание Variety. ,,Сестра“ е втора 
пълнометражна продукция за режисьорката и има завидна  колекция от награди от наши и чужди филмови 
фестивали. 

6 октомври, 18.00 и 20.00 часа—Премиера на филма ,,Сестра“  

VIVA ARTE представя на троянска сцена ,,Лъжата“ с участието на Асен Бллатечки, Койна Русева, Стефан 
Иванов, Милена Маркова. В центъра на действието са две семейни двойки, който непрекъснато си 
изневеряват. Те са от средната класа и по свой начин се борят с проблемите на средната възраст, не 
оставяйки възможност на зрителя да симпатизира на когото и да било от тях. А вътре в него остават, 
оплетени за пореден път всички човешки слабости, недостатъчности, осъществени и неосъществени 
желания, а също и смешно-тъжната практика да се прехвъря вината върху другите. 
Всичко в това представление е на мястото си - добри актьори в добри роли, ясно и точно във внушенията 
си режисьорско решение, позволяващо привидно лековатите проблеми в пиесата да звучат съвременно и 
актуално, което ще рече всичко необходимо за прекарването на една приятна вечер.  

1 октомври , 19.00 часа - ,,Черното пиле“ - мноноспектакъл на Мариус Куркински  

5 октомври, 19.00 часа - ,,Животът, макар и кратък“ - постановка на 
любителския театрален състав към НЧ ,,Наука– 1870 г.“  



   

   

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/

