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БИЗНЕС КАФЕ ТРОЯН 



 
 

 

Броят на регистрираните безработни лица  към месец  

май е 504, което е с 2 повече от предходния месец. 

Безработицата в област Ловеч запазва нивото си от 7,1 %, 

като в Община Троян този показател е 3,5%.  

 

Входящият поток  от безработни лица през месец май 

е 83, а най-голям процент от тях 49 % - са специалисти. Чрез 

Дирекция „Бюро по труда“ - Троян през месеца са 

постъпили на работа 57 човека. 

Динамика на безработицата за 

Община Троян 
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Брой регистрирани лица в Бюро по труда



През месец май са били включени 4 нови лица по 

програми за заетост, като общо работилите по програми са 

4 лица разпределени както следва: 

- Програма „Старт на кариерата“ – 3 лица; 

- Програма за хора с трайни увреждания – 1 лица. 

Лицата включени в мерки за заетост и/или обучение са 9.  

 

Заявените свободни работни места  са 53, като цяло 

заети са били 32 места, от които 26 от 

първичния пазар на труда, 6 места по програми 

за заетост, а по мерки от Закона за насърчаване 

на заетостта не е било наето нито едно лице. 

Безработните лица с продължителност на 

регистрацията над една година са 20% от всички 

регистрирани. Сред тях се наблюдават следните 

зависимости – 54% са жени, 68% са на възраст над 50 

години и 1% са младежи до 24 г. 

Източник: Бюлетин на Дирекция „Бюро по труда“ – Троян  
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Община Троян стартира онлайн анкета адресирана до 

фирмите от района. Въпросникът са поканени да попълнят 

и работнически организации, както и сдружения на 

занаятчии и други браншови организации.  

Проучването е насочено към затрудненията на 

бизнеса в Община Троян в условията наложени от 

пандемията, войната и прекъснатите вериги за доставки.  

Каним всички фирми извършващи дейност на 

територията на община Троян да се включат в проучването, 

като отговорят на въпросника до 01.09.2022 г. Обратната 

връзка относно състоянието на местните фирми ще 

дефинира и възможността за 

предоставяне на подкрепа от 

страна на Общинска 

администрация. 

Представители на 

троянския бизнес ще 

дефинират нуждите и 

проблемите си в усложнената 

интензивна среда с 

наслагване от извънредни ситуации. Резултатите от 

анкетата ще бъдат анализирани и своевременно 

представени.        Попълнете анкетата ТУК   

Общината пита фирмите 

https://forms.gle/951pv61PoZWYzcW76
https://forms.gle/951pv61PoZWYzcW76
https://forms.gle/951pv61PoZWYzcW76


 

  

Няма да ги чуете да се оплакват, но ще ги познаете 

по делата им.  

Троянската мебелна гилдия начело с координационно 

ядро от трима члена - г-н Христо Йовчевски – управител на 

„Рико стил“ ООД, инж. Иван Тотковски –  управител на 

„Троя стил пласт“ ООД и инж. Владо Хаджийски – 

управител на „Елма 13“ ООД, полагат усилия в 

продължение на повече от година в посока връщане на 

условията за добив на дървесина отпреди заповед РД 49-

196/21.05.2021 г.  на служебния министър на земеделието. 

Заповедта намалява с 30% обема на предвиденото 

средногодишно ползване по горскостопански планове от 

високостъблени гори с възраст над 100 г. 

Как успяват троянските мебелисти 



 Усилията на троянските мебелисти са да се запази 

уравнението, в което български фирми се снабдяват с 

българска дървесина. Допълнителната регулаторна намеса 

не спомага за правилното управление по веригата гора – 

дървесина – потребление. След поредица от срещи на 

местно и национално ниво, сред предприемачите и 

експертите лесовъди назря идеята за научно-

практическата конференция на тема “Проблеми и 

перспективи на горското стопанство, дървообработващата 

и мебелната промишленост в България”. 

 

Хотел „Балкан“ в с. Чифлик бе домакин на провелия се 

форум на 16.06.2022 г., който даде поле за изява на всички 

заинтересовани страни. Събитието бе планувано и 

организирано от представители на троянската мебелна 

гилдия, Браншовата камара на дървообработващата и 

мебелната промишленост, Лесотехническия университет – 

София и подкрепено от Община Троян. 

Конференцията бе открита от г-жа Донка Михайлова 

кмет на Община Троян, чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев – 

ректор на ЛТУ и г-н Валентин Чамбов - заместник – 

министърът на земеделието. Семинарът протече в 



диалогична форма с теми разгледани в четири панела. В 

изложените научни трудове и доклади беше изтъкнато, че 

в България се увеличава делът на зрели и презрели гори, а 

сечта е синоним на обновяване и здравето на гората. 

Повдигнат бе и въпросът за национална горска 

инвентаризация, която би показала най-точно какво е 

състоянието на българската гора. 

Бяха изразени призиви за рационалното използване 

на дървесина, която е суровината на бъдещето. Ценната 

суровина следва да се използва повторно, да се рециклира 

и след изчерпване на капацитета ѝ да се оползотвори като 

средство за отопление. 

 

В заключителната част се включи г-н Х. Йовчевски. 

След дискусионните панели бяха обобщени резултатите. 

Единодушно се утвърди, че изкуствено създадения 

дефицит на дървесина е в следствие на заповедта от май 

месец миналата година и тя трябва да бъде отменена. 

Договорено беше и провеждането на циклични срещи 

между представители на министерството на земеделието и 

работна група от дървообработвателните и мебелните 

предприятия от троянския район, което ще подобри 

комуникацията между бизнеса и държавната власт.  



 

Преди 50 години, 

откриването на първата изложба в 

Националното изложение на 

художествените занаяти, с. Орешак 

е било събитие за цялата 

занаятчийска общност и за хората 

от Троянския край. 

На 25.06.22 г. /събота/ от 11.30 ч., са поканени всички, 

които ценят народната култура и са съпричастни към 

съхраняването ѝ, отново да съпреживеят срещата с 

творчеството на стотиците народни майстори, съхранили в 

изваяното българския дух, неповторима красота, 

съвършенство от форми, цветове и линии. Очаквайте 

официалното откриване на ретроспективната изложба 

„Традиция с бъдеще“. В експозицията могат да бъдат 

видени образци на традиционните български занаяти и 

дареното от участниците в международните изложби.  

Източник: https://www.fairoreshakbg.com/  

Троянски занаяти 



  

 

 

Троянските 

майстори шекерджии 

ще радват троянци и 

гостите на града с 

изкушения собствено 

производство 

представени в магазин на главната улица.  

На 15.06.2022 г. Шекерджийница – Троян отвори своето 

фирмено представителство на ул. „ Васил Левски“ № 129.  

Производство на изделия от захарен сироп и по-точно - 

ръчно изработени захарни пръчки и бонбони, близалки, 

захаросани плодове и ядки, локум, декорирани бисквити и 

сладки за празненства, събития, фирмени партита и др. 

{индивидуални проекти по тема зададена от клиента}.  

Автентичните захарни петлета и авторски  изкушения са от 

месец юни представени на главната търговска улица в 

град Троян.  

Шекерджийница – Троян 

с фирмен магазин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новост на главната улица в 

Троян е кафе –сладкарница 

„Градината“. Свежото 

попълнение, както 

подсказва името му, е на 

улица „Васил Левски“ № 3 /зад тотото на центъра/. 

Собствениците на сладкарницата 

извършиха подобрения в района 

на кафенето, което за кратко 

време се превърна в любимо 

място за троянци. Приятната 

атмосфера между боровите 

дървета в центъра на града 

предразполага своите клиенти за зареждане с енергия в 

делнични и празнични дни.  

Източник:https://bg-bg.facebook.com/restaurantthegarden/  

Витамини от 

А до Я 

приветства 

своите 

първи клиенти на 13.06.22 г. В менюто на 

новотркития обект ще откриете 

здравословни предложения и гурме кафе от Перу. С други 

думи високопланинско кафе с умерено  съдържание на 

кофеин и вкус на шоколад, ядки и карамфил. Заведението 

очаква своите посетители на улица „ Васил Левски“ №172, 

в близост до паркинга на офиса на кабелна телевизия 

„Оптиспринт“.       Източник:https://www.facebook.com/FreshVitamins7/  

Ново в Троян 

https://bg-bg.facebook.com/restaurantthegarden/
https://www.facebook.com/FreshVitamins7/


 
 

Магазин Sinsay разширява веригата си от търговски 

обекти и през месец юни стъпи в Троян. Откриването се 

състоя на 17.06.22г. в 

търговския парк на 

улица "Акад. Ангел 

Балевски“ №1. 

Марката 

се продава в 16 

страна в 

Европа и е 

известна с 

младежкия дух 

на стоките.  

Магазинът предлага както мода за жени, мъже, 

бебета и деца, така и артикули за дома, гримове, 

аксесоари и продукти за грижа за кожата.  

Групата - Ел Пи Пи Фешън България 

ЕООД, към която принадлежи марката 

SINSAY, е представител и на добре 

разпознаваемите модни брандове RESERVED, CROPP, 

HOUSE и MOHITO.  

Източник:https://www.sinsay.com/bg/  

Sinsay в Троян! 



 

С розови облаци в небето 

и ухание на розов цвят във 

въздуха стартира дефилето на  

Царица Роза 2022 г. По време 

на обаятелния фестивал 

„Празник на розата 

2022г.“ провеждан по 

традиция в началото на 

месец юни в град Казанлък 

се състоя и известното 

изложение на спиртни 

напитки и вина „Rose Wine Expo”. Дегустационна комисия 

проведе националния конкурс за розе „Златен киликс“. 

За Троян имаше отново 

отличие. Градът ни беше прославен 

със сребърен медал за Розе Ноя 

реколта 2021 Марселан на 

винарска изба Ноя. Наградата 

получи двигателят на Орешашката 

изба г-н Христо Ковачев, който 

представяше на ценители винени 

изкушения. 

Партньор на изложението от 

самото му създаване е „Винпром – Троян“, 

който вдигна градуса на предлаганите 

питиета и изненада почитателите с 

Троянска сливова ракия резерва 12 и 18-

годишни.   

Троян в Розовата долина 



 
 

 

 

 В динамичните условия на 

предлагане и потребление с 

пазарни механизми носещи признаци на 

преориентирането в международните вериги за доставки и 

инфлационно напрежение се извежда на първа линия 

необходимостта от навременно изчисление на разходите, 

както за фирмите така и за домакинствата. 

С приложението на Националния статистически 

институт Калкулатор лична инфлация се извежда 

сравнение на националната (официалната инфлация за 

България) и лична месечна или годишна инфлация за 

избран от потребителя период – във вид на интерактивна 

графика. Анализите могат да бъдат изобразени във вид на 

интерактивна графика или таблица. 

Въз основа на въведените данни ще бъдат показани 

графики и таблица с официалните и с Вашите изчисления 

на месечната и на годишната инфлация и така ще имате 

възможност да видите как различните тегла, дължащи се 

на различните модели на потребление, оказват влияние 

върху общото изменение на цените. Отделна графика 

„Сравнение на разходите” съпоставя Вашия личен модел 

на потребление с модела на потребление на 

средностатистическото домакинство по основни видове 

разходи. Калкулаторът може да бъде намерен на следния 

линк.          Източник: https://nsi.bg/  

Калкулатор лична инфлация 

https://www.nsi.bg/nsipic/
https://www.nsi.bg/nsipic/
https://nsi.bg/


 

 

Проект SCOPE има за цел подобряване състоянието на 

сухопътния товарен транспорт в региона на Балканите и 

Средиземно море. По 

проекта е изработена 

иновативна  

транснационална 

платформа, която улеснява 

споделените услуги в 

товарния автомобилен 

транспорт, чрез ефективно 

свързване на дейностите на 

изпращачи (товародатели) и 

превозвачи. 

SCOPE предоставя следните функции - процес на 

регистрация, интерфейс за товародатели и превозвачи, 

търсене по зададени критерии, управление на 

автомобилни паркове, качване  на специфични товари 

(тегло, дължина, вид) и избор на оферти за превоз на 

товари. 

Новата апликация благоприятства достъпът до 

услугите за товарен автомобилен транспорт на 

изпращачите. За превозвачите, употребата на платформата 

се очаква да доведе до по-добро използване на капацитета 

на автомобилния парк, подобрена ефективност на 

превозвания товар и използваното гориво, намаляване на 

празните курсове (пътуване без товар), подобрени приходи 

и реклама.                 Източник:https://scope-app.net/  

Платформа за транспорт 

https://scope-app.net/


 

 

Продължава приема на проектни предложения по 

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. 

Производствените инвестиции трябва да се 

изпълняват в следните избрани производствени сектори, 

свързани с преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти: 

 мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, 

без наподобяващи/заместващи мляко и млечни 

продукти; 

 месо и месни продукти; 

 плодове и зеленчуци, включително гъби; 

 пчелен мед и пчелни продукти; 

 зърнени, мелничарски и нишестени продукти без  

хляб и тестени изделия; 

 растителни и животински масла и мазнини без 

маслиново масло; 

 технически и медицински култури, включително 

маслодайна роза, билки и памук без тютюн и 

тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; 

 готови храни за селскостопански животни (фуражи); 

 гроздова мъст, вино и оцет. 

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат 

подадени на следния адрес: 

http://eumis2020.government.bg/. Краен срок за 

кандидатстване е 17:30 часа на 17.08.2022 г.  

ВАЖНО! Финансиране на 

селскостопански продукти 

http://eumis2020.government.bg/


 
 

На 29 и 30 юни 2022 г. Fininfo.BG организира 

информационно 

събитие по всички 

ключови теми от 

интерес за бизнеса 

в България, за 

които се очаква европейско финансиране. 

На срещата-дискусия ще се представят възможностите 

за навременно информиране за предстоящи покани за 

кандидатстване, публични покани за оферти или 

обществени поръчки, кога да се потърси експертна 

подкрепа, както и отговори на конкретни въпроси от 

утвърдени професионалисти. 

Форумът е подходящ за бизнеса - производители, ИКТ 

компании, технологични фирми, строители, инсталатори, 

земеделци, търговци на материали и оборудване, 

доставчици на услуги и др. 

Събитието е със свободен достъп, ще се проведе в 

преди обедните часове на два последователни дни: 29 и 30 

юни. Разделено е на отделни тематични панели При 

проявен интерес за участие се изисква регистрация, която 

можете да направите  тук.  Линк за достъп ще получите след 

регистрация. 

Предварителни въпроси могат да се зададат при 

попълване на формуляра за участие или по всяко време на 

електронна поща info@fininfo.bg. 

Източник:https://fininfo.bg/  

Предстоящо европейско финансиране 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjcRXoNMs6VcJJaXCqEk8NfBlBKOOSpm0Xi8a_ukGUuoxhGw/viewform
mailto:info@fininfo.bg


  

 

 В периода 01-07.08.2022 г. 

Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и 

средните предприятия 

организира участието на 

български малки и средни 

предприятия в Търговска мисия 

в няколко града на СР Виетнам с провеждане на 

двустранни срещи и посещение на Международно 

специализирано изложение EWEC Da Nang 2022. Поканени 

за участие в търговската мисия са български малки и 

средни предприятия от следните сектори на икономиката: 

машиностроене, машини за ХВП, електроника и 

микроелектроника, мехатроника, автоматизация и 

роботика. Краен срок за кандидатстване -  30.06.22 г. При 

интерес посетете следния ЛИНК. 

ИАНМСП организира търговска мисия с посещение на 

специализирано изложение Тechno Frontier 2022, 18-

23.07.2022 г. в гр. Токио, Япония. Поканени за участие в 

търговската мисия са български малки и средни 

предприятия, производители на електроника, 

мехатротика, елекротехника, електричеството 

индустриални процеси и машини, технологии, материали и 

продукти за топлинно управление, промишлено 

оборудване, автомобилостроенето, логистиката, машини 

за ХВП, транспортни системи, роботика и др. 

Кандидатстване до 28.06.22 г. на следния ЛИНК. 

Източник:https://www.b2bconnect.bg/   

 За участие в търговски мисии 

https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/119
https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/117


 

За търсещите работа е на разположение платформа 

към официалния сайт на Агенция по заетостта. За пряк 

достъп до обявените свободни работни позиции натиснете 

ТУК.  
 

 

Свободни позиции обявени от началото на месец май: 
 

 

Наименование на длъжността Основни отговорности 

Сервитьори и бармани Сервиране на храни и напитки в 
ресторанта на хотела. 

Занаятчии Отливар на керамични фигури- 
градинска керамика. 

Работници по обработка на дърво, 
мебелисти и сродни на тях 

Работи на дървообработваща машина. 

Касиери и продавачи на билети Извършване на парични, обменни и 
разплащателни операции. 

Друг персонал, зает с търговия Извършва продажба на горива. 
Извършва приемане и зареждане на 
МПС. 

Работници по обработка на дърво, 
мебелисти и сродни на тях 

Боядисва изделия от дърво 

Машинни оператори в текстилното, 
шивашкото и кожарското 
производство 
 

Оператор на машини за текстилно 
производство /апретурист/ 

Други оператори на стационарни 
машини и съоръжения 

Машинен оператор 

Готвачи Приготвяне на ястия. 

Работници по обработка на дърво, 
мебелисти и сродни на тях 

Изработка на мебели от дърво-масив и 
др. 

Машинни оператори в химическото 
производство и производството на 
фотографски продукти 

Работа на машина за производство 
медикаменти. 

За търсещите работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.az.government.bg/bg/ejobs


Готвачи Помощник-готвач 

Други неквалифицирани работници Общ работник 

Друг обслужващ персонал Товаро-разтоварни дейности на 
дървен материал. 

Ветеринари Грижи за здравето на приетите за 
лечение животни. 

Готвачи Помощник-готвач 

Помощници при приготвянето на 
храни 

Извършва предварителна и 
последваща обработка на продуктите. 

Други неквалифицирани работници Обща работа в текстилното 
производство 

Занаятчии Сортира амбалаж 

Сервитьори и бармани Обслужване на клиенти, сервиране на 
храна и напитки. 

Работници по обработка на дърво, 
мебелисти и сродни на тях 

Работа на пендело, обрязва детайли 
по размер 

Машинни оператори в химическото 
производство и производството на 
фотографски продукти 

Управлява и наблюдава машина за 
производство на фармацевтични 
продукти. 

Работници в добивната 
промишленост и строителството 

Oбща работа в строителство 

Работници в добивната 
промишленост и строителството 

Общ работник, строителство на сгради 

Сервитьори и бармани Сервитьор 

Чистачи и помощници в домакинства, 
хотели и учреждения 

Подържа постоянна чистота в 
определени помещения и 
прилежащите им части. 

Сервитьори и бармани Обслужване на гостите, продаване на 
асортиментите в заведението. 

Друг обслужващ персонал Почистване на стаи, смяна на спално 
бельо, зареждане с консумативи 

Машинни оператори в текстилното, 
шивашкото и кожарското 
производство 

Работа на шевна машина. 

Чистачи и помощници в домакинства, 
хотели и учреждения 

Почистване на градината, салона на 
ресторант с нац. кухня. 



Помощници при приготвянето на 
храни 

Извършва предварителна и 
подследваща обработка на 
продуктите. 

Помощници при приготвянето на 
храни 

Първична обработка на хранителни 
продукти. 

Работници по производство на 
облекло и сродни на тях 

Шие тапицерии за мебели 

Помощници при приготвянето на 
храни 

Извършва предварителна и 
последваща обработка на продуктите. 

Други квалифицирани работници и 
сродни на тях занаятчии 

Да извършва анализ и измервания на 
материалите и готовата продукция. 

Общи административни служители Водене на документация и архив. 

Друг обслужващ персонал Извършва почистване и подреждане 
на хотелски стай и общи помещения. 

Друг обслужващ персонал Почистване на стаи, подмяна на 
спално бельо. 

Машинни оператори в 
дървообработващата и хартиената 
промишленост 

Пресьор, фурнир 

Персонал, осигуряващ защита и 
сигурност 

Охрана на обекти 

Машинни оператори в хранително-
вкусовата промишленост 

Работи на машини за обработка на 
месо. 

 

*Данни за работодателите и контакти за връзка с тях, могат да 

получат регистрираните в ДБТ търсещи работа лица по удобен за тях 

начин: от своя трудов посредник; на телефон 0670/60304, 0670/63167; на 

място в Дирекция „Бюро по Труда“ – гр. Троян, ул. „Добруджа” № 5, ет. 1 

  



 

 

Във връзка с намерение на Община Троян да създаде 

електронен бизнес каталог, в помощ на бизнеса и 

гражданите, приканваме всички фирми, осъществяващи 

дейност на територията на общината,  да се включат в 

безплатната услуга - Бизнес каталог на Община Троян.  

Желаещите фирми е необходимо да попълнят кратка 

анкетна карта като кликнат на следния адрес. 

 

 
 

Очакваме Вашите фирмени истории ,начинания и 

постижения, бизнес отличия и изобретения, с които да 

популяризираме фирмите от Община Троян.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIKXc2hQW1IesFN9PING-r9b-cqFaY2ncWkawSxm9Nzlsomw/viewform?usp=sf_linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFuOd38X0iDEP-JV9AmTmdmK08XBdFqfjMYNtcpoz_3HncQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIKXc2hQW1IesFN9PING-r9b-cqFaY2ncWkawSxm9Nzlsomw/viewform?usp=sf_linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFuOd38X0iDEP-JV9AmTmdmK08XBdFqfjMYNtcpoz_3HncQg/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

 

 

Община Троян 

Адрес: град Троян, площад "Възраждане" №1 

 

За контакт: 

Телефон: 0670 / 68 056 

Електронна поща: kapounova@troyan.bg 

 

 

 

Свържете се с нас 

mailto:kapounova@troyan.bg

