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Информационен бюлетин 

Февруари 2023г. 

 

  

Туристически информационен център, гр. Троян  

пл. ,,Г.С. Раковски“ № 103; тел. 0670/ 5 20 40 и 

0876 462 901 

e-mail: visit@troyan.bg; www.visit.troyan.bg  
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Темите в броя: 

14 февруари— Ден на любовта и виното 

IT заслон— в Балкана  

Мартенски базар 2023г. 

Културен план на събитията през месец   Февруари 

Театрална школа „Нюанси“ 

Работно време и входни такси на културните институции 

Транспортна Информация 

 Национален крос  „По стъпките на Васил Левски“ 

Тази година се навършват 150 години от гибелта на Васил Левски. Това е повод да си припомним не-

говото дело, завети и идеали. 

Каним всички желаещи да почетем паметта на Апостола по един достоен начин, като изминем част 

от пътя, по който често е минавал. 

Вариантите за участие: 3 км. ; 8 км. ; 12км. 

Очакваме всички желаещи на старт в  11:00 часа на 18.02.2023г в град Троян. Тази година се връщаме 

към класическия  зимен вариант на кроса. Старта ще  бъде до градинката на НУПИ „ проф Венко 

Колев“, където всяка година се дава реалният старт. Секретариата ще работи тук от 9:30 часа 

(42.887451,24.716059) 

Кросът ще се проведе със системата SportIdent. При финиширане отчитате времето си на финална 

SI станция. Организаторите ще предоставят за ползване чипове на участниците, които нямат лични 

(получават се от секретариата по-рано). 

 

Национален крос „По стъпките на Васил Левски“ 

18 февруари  11:00  часа 
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Национален крос „По стъпките на Васил Левски“ 

18 февруари  11:00  часа 

Заявки се приемат до 15.02.2023г. Членовете 

на Българска федерация ориентиране да по-

дават заявки на сайта на  http://

orienteering.bg  За нерегистрирани в БФО, 

заявки по списък с годината на раждане  на 

участниците и предпочитаната дистанция на 

e-mail:  

karidov@gmail.com  или на телефон 

0878/497324 или 0885/469149. На цитираните 

телефони може да получите допълнителна 

информация. 

 

Програма 18.02.2023г. 

Най– малките участници (3 км) се качват на паркирани-

те бусове и автобуси и отпътуват за „малкия старт“. Де-

цата бягат по червена маркировка. Участници, които  

заради зимния сезон преценяват, че подготовката им не 

е на необходимото ниво, но искат да почетат паметта на 

Левски също могат да пробягат това разстояние  в група 

Open Ж и Open М. 

11:20 часа—старт за майстори (жени и мъже 12 км) - 

жълта маркировка. 

По маршрута ще има една контролна точка със стан-

ция. Без да я отчете състезателят ще бъде декласиран.  

11:25 часа– масов старт на девойки и жени от  всички 

възрастови  групи (8 км) червена маркировка 

11:30 часа— масов  старт на юноши и мъже от всички 

възрастови групи  (8 км) червена маркировка 

На старта ще има карти с трасето, от които всеки може 

да се информира. Финалът е пред входа  на Троянския 

манастир. Тук ще получите чай. При финиширане  все-

ки ще получи  възпоменателен медал. Класирането ще 

бъде публикувано  на сайта на БФО и Фейсбук. Желаещите могат да разгледат музея на  “Васил Левс-

ки“ в манастира. 

След това автобусите отпътуват за Троян. Благодарим ВИ! 
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14 Февруари—Ден на любовта и виното. 

14 февруари - ден на любовта и виното. Днес българите имат двоен празник. Това са 

празникът по стар стил на Свети Трифон Зарезан, честван като Ден на лозаря и 

празникът на влюбените - Свети Валентин. 

Трифон Зарезан е един от най-обичаните и почитани празници. Денят на лозаря 

има древни езически корени от времето, когато по българските земи са живеели тра-

ките. Денят на свети мъченик Трифон се отбелязва първоначално у нас на 14 февру-

ари като Ден на лозаря. През 1968 г. след въвеждането на Григорианския календар от 

Българската православна църква датите на църковните празници се изместват. Свети 

мъченик Трифон започва да се отбелязва на 1 февруари, а Денят на лозаря - на 14 

февруари. 

Според народните традиции свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и 

кръчмарите. На този ден се извършва ритуално зарязване на лозята. 

На Трифон Зарезан навсякъде млади и стари не пропускат да се почерпят с хубаво 

вино и да си пожелаят здраве и благоденствие. 
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Празникът— Трифон Зарезан в Туристически  

информационен център, гр. Троян 
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„IT заслон в Балкана“ 

 

 

Услуга в помощ на жителите на града и туристите по инициатива на Община Троян. 

Нашата философия е да предлагаме офис пространство за безвъзмездно ползване от 

туристи и жители на Община Троян с възможност за дистанционна работа. Споделе-

ният офис се намира в сградата на Туристически информационен център на пл. „Г.С. 

Раковски“ № 103, в самото сърце на град Троян. Ако се чудите как да комбинирате ра-

ботни задачи, социален живот и културно-развлекателни дейности, IT заслон в Балка-

на е  перфектната локация за вашия работен ден. Предлагаме Ви, уютно фоайе и тера-

са с панорамна гледка за кафе пау-

зи, работни бюра с естествена днев-

на светлина и нестандартна работна 

атмосфера, която ще   увеличи про-

дуктивността ви и ще ви помогне да 

реализирате всяка поставена цел.     

Можеш да работиш отвсякъде стига 

да има WI-FI връзка?  Услугата е  с 

предимства и без задължения. Ба-

лансирай свободното си време и ра-

ботата на мястото, на което искаш 

да бъдеш! Прекарай времето дадено 

ти от работодателя за работа от  

вкъщи в центъра на Троян! 

Конферентна зала, Кафе машина с капсули и диспенсър за топла и студена вода са на 

разположение за използване при определени условия. Удобен и лесен за използване 

процес за резервиране. Провери за свободните офис места при нас и си запази своя 

офис кът. Възползвайте се от споделеното офис пространство ! 

 
ОЧАКВАМЕ ВИ! 
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По повод  предстоящия празник 1 март, Община Троян организира базар за продажба на мартени-

ци, който ще бъде обособен в пешеходната зона на площад „Възраждане“. Базарът ще се проведе в 

периода 21.02.2023 г. – 03.03.2023 г. Всеки участник подава заявка за участие по образец, в срок до 

17:00 ч. на  16.02.2023 г. в Информационния център на Община Троян. Таксата за участие е в размер 

на 18 лв. на ден, за терен с размер 3 х 3 м. Заплащането на таксата за участие се извършва след пот-

върждение на посочения от заявителя телефон. Настаняването се извършва само в работно време на 

20.02.2023 г. в присъствието на служители на Община Троян. До участие се допускат само участници 

със собствена шатра, с размер 3х3 м., като всеки участник може да заяви само едно място с посочени-

те размери. 

Търговци, които не са спазили обявените условия няма да се допускат и ще бъдат отстранявани от 

събитието. 

Продажбата на мартеници ще се разрешава само на определените от Община Троян места и при оп-

ределените условия.  

Съгласно българското законодателство всеки участник е длъжен да притежава касов апарат и Общи-

на Троян не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците. 

Повече информация търговците може да получат в Община Троян, при мл. експерт „Търговия и ту-

ризъм“ (ет. 1, стая 36, тел. 0670/68037; 0876 462 901 ). 

 

Община Троян организира базар 

за мартеници за предстоящия 

празник 
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Културен план на събитията в Община Троян 

Дата Начален 
час 

Събитие Място на провеждане 

1 февруари 18.00 ч. 
Зарезан в Троян – дегустация на вина 

Вход 5 лв. 
Туристически информационен 

център 
2-3 

февруари 
10.00 ч. 

Прожекция на филм 
 „Приключенията на патока Тото“ 

Природонаучен музей – 
село Черни Осъм 

през месец февруари „Научи се да караш ски 2023 г.“ 
Курортен комплекс 

„Беклемето“ 

Трифон Зарезан 

14 февруари 
11.00 ч. 

Конкурс за най-добро домашно  
приготвено вино 

Клуб „Надежда“ – 
село Врабево 

11.00 ч. „Вино и шоколад“ Село Старо село 

15 февруари 
14.00 ч. 

Поход по стъпките на Левски 
през махала Райковска 

СУ „В. Левски“ – 
село Черни Осъм 

  
Откриване на благотворителен  

мартенски базар 
Площада в село Врабево 

16 февруари   
Пътуващата изложба „Дишай разумно“ 

на художничките Емилия Богданова,  
Илза Христова и Десислава Генева 

Природонаучен музей – 
село Черни Осъм 

150 години от гибелта на Васил Левски 

16 февруари 18.00 ч. Концерт, посветен на Васил Левски 
Малката зала на 

НЧ „Знание-1906 г.“ – 
село Черни Осъм 

17 февруари 

12.00 ч. 

Патронен празник на СУ „Васил  
Левски“ – град Троян 

Художествено-историческа и музикал-
на програма 

Двора на СУ „Васил  
Левски“ - град Троян 

17.30 ч. 

Откриване на документална изложба 
на Национален музей „Васил Левски“ в 
град Карлово и представяне на книгата 
"Васил Левски - по спомени на Васил 

Караиванов - първи братовчед на  
Апостола" 

Туристически информационен 
център - Троян 

17 февруари 18.00 ч. 
Патронен празник на 

ОУ "Васил Левски" с. Борима 

НЧ "Напредък-1908 г." – 
село Борима 

18 февруари 

8.00 ч. 

Поход до връх Амбарица (Левски)  
*Походът ще се състои при подходящи 
метеорологични условия с нощувка на  

хижа Амбарица 

СУ „В. Левски“ – 
село Черни Осъм 

9.00 ч.  Панихида за йеродякон Игнатий 
Църква „Св. Пакаскева -  

Петка“ - град Троян 

10.30 ч. 
Поднасяне на венци и цветя на призна-

телност пред делото на Апостола 
Паметна плоча при хана на  

Васил Спасов 

11.00 ч. 
Национален крос и поход 

„По стъпките на Васил Левски“ 

Градинката при НУПИ „Проф. 
Венко Колев“ – град Троян 

20 февруари 9.30 ч. 
Отбелязване на годишнина от 

гибелта на Апостола 
Клуб на пенсионера в 

село Чифлик 

25 февруари 19.00 ч. 
Сцена за екстремна музика с групите 

„Deadscape“ и „Deadhead“ 
Бар-вариете „Нюанси“ 

26 февруари 

15.30 ч. 

Сирни Заговезни – Ден за прошка 

Поляната пред блок „Капинчо“ 
- град Троян 

16.00 ч. 
НЧ „Светлина-1902 г.“ – село 

Шипково 

18.30 ч. 
В двора на НЧ „Просвета-1927 

г.“ – село Чифлик 
28 февруари 

19.00 ч. 
„Провинциални истории“  -

моноспектакъл по „Чудомир“ 
Бар-вариете „Нюанси“ 
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Сцена за екстремна музика с групите 

„Deadscape“ и „Deadhead“  

Deadscape е петчленна мелодична дет метъл група, ос-

нована в края на 2015 г. и базирана в София, България. 

Първоначално солов проект на водещия китарист 

Иван Братоев, той се трансформира в група с присти-

гането на басиста/чист вокалист Александър Трифо-

нов. 

 

„Провинциални истории“  -

моноспектакъл по „Чудомир“ 

 

 

Запознайте се с необятния океан от ха-

рактери, които Чудомир така умело е 

описал в своите разкази. Образи на ми-

налото, които са тъй актуални и днес, 

ще намерят път към спомените и пре-

живяванията на всеки човек.  

Изпълнените със смях, страст и дина-

мика комични ситуации, ще накарат  

публиката да се развесели и същевре-

менно замисли за малките и важни не-

ща в живота.  

25 февруари 28 февруари 
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Работно време и входни такси на културните институции 

Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата 

(НИХЗИ) – Орешак 

       Работно време: 

Понеделник - Петък: 9.00 – 

17.30 часа 

Събота и Неделя: 10.00 – 18.00 

часа 

Цени за вход 

Възрастни – 5.00 лв. 

Ученици и студенти – 3.00 лв. 

Пенсионери - 3.00 лв. 

Деца до 7 г. и хора с увреждания 

– безплатно 

       Контакти: 

с. Орешак, ул. ,,Стара 

Планина” № 256 

тел.088 8008411;  

06952/2816 

www.fairoreshak.bg 

 

Природонаучен музей, с. Черни Осъм 

 

Работно време: 

 

Понеделник: -  Неделя 

08:00ч. – 12:00ч. 

13:00 -  17:00 ч. 

Входни такси: 

Учащи и пенсионери  2,00лв. 

Възрастни             3,00лв. 

Семеен билет             8,00лв. 

Групи деца, учащи и пенсионери 

над 20 души - 1,00лв. / човек 

Групи възрастни над 20 души

 1,50лв. / човек 
Контакти:  

с. Черни Осъм, ул. ,,Стара планина” № 132 

тел: 06962 2371 

www.naturalsciencemuseum.eu 

   Природонаучен музей -Черни Oсъм/  

   Museum of Natural Sciences - Cherni Osam 
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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 

Входни такси: 

Деца до 7 години - безплатно 

Ученици, студенти и пенсио-

нери  – 2.00 лв. 

Възрастни – 5.00 лв.  

Дълга беседа – 10.00 лв. 

Кратка беседа – 5.00 лв. 

Беседа на чужд език - 20.00 

лв. 

Контакти:  

Троян, пл. ,,Възраждане” № 1 

тел. 0670/6 20  63 

www.troyan-museum.bg 

 Музей на народните  

  художествени  занаяти 

и приложни изкуства-Троян  

Галерия ,,Серякова къща”,Tроян  

Работно време: 

понеделник – петък:   

10:00-12:00 / 14:00-18:00 

събота: 10:00-15:00 

неделя: почивен ден 

Контакти: 

ул. „Ангел Кънчев“ 6, 

5600 Център, Троян 

тел:.0670 6 28 77 и 0887 23 12 50; 

www.seryakovagallery.bg 

    Галерия ,,Серякова къща” 

Вход свободен. 

Народно читалище "Наука - 1870 г." - Троян 

Работно време: 

8:30—18:00 ч. 

Почивни дни:  

Събота и неделя  

 НЧ-Наука-1870– гр. Троян 

https://www.naukatroyan.org 

 

Контакти: 

гр. Троян 5600, пл. Възраждане  

билети и информация: 087 

9571083, 0670 62060 

библиотека: 087 9571082,  

e-mail: biblioteka@naukatroyan.org 
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ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 

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 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. Ломец 

7.45 ч. и 12.20 ч. - само в четвъртък 

с. Ломец – Троян 

8.15 ч. и 12.55 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 пе-
тък  

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 поне-
делник 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., 10.00 ч. и 14.00 ч. - от понеделник до пе-

тък 

8.00ч. 12.00ч 16.00 ч. –от понеделник до  

неделя 

 

Ловеч -  Троян: 

7.00 ч., 9.00 ч. и 17.00 ч. - от понеделник до пе-

тък 

 

МЕЖДУГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 
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ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗВАЧИ 

 0670/5 55 55  - Дим такси 

 0670/60 06  - Перфект такси 

 0670/6 60 60 - Елит такси 

 0670/5 50 50 - Сити такси 

 0670/6 24 24 -  Дeя такси 

 0670/5 00 00 - Хит такси 

 0670/ 6 30 20 - Еко такси 

Разписание за движение на автобусите в община Троян 

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) 

 

 



 14 

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 

 

Разписание за движение на автобусите в община Троян 

Троян – с. Шипково 

8.30 (Всеки ден); 5.45; 14.00; 15.45; 17.00 (Понеделник – Пе-

тък; 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  

РАЗПИСАНИЕ  ЗА  ДВИЖЕНИЕТО  НА  ВЛАКОВЕТЕ 

   Вл № 

24220  

 Вл.№ 

24222  

 Вл.№ 

24224  

 Вл.№ 

24226  

Тръгва от 

Троян  

 5.15 8.15 14.20  17.20  

Калейца   5.24 8.24 14.29  17.29  

Добродан  5.29 8.29 14.34  17.34  

Ломец  5.33 8.33  14.38  17.38  

Лешница  5.39 8.39 14.44  17.44  

Абланица  5.46 8.46 14.51  17.51  

Ловеч  6.09 9.09 15.14  18.14  

Левски  7.16 10.09 16.20 19.19  

Плевен  8.45 11.57 17.10  20.21 

Свищов  …… 12.25 18.15 20.50 

   Вл № 

24221 

 Вл.№ 

24223 

 Вл.№ 

24225 

 Вл.№ 

24227 

Свищов 4.35 ….. …... 18.30 

Плевен  5.00 9.52 14.01 19.08 

Левски  6.00 11.45 15.05 19.45 

Ловеч 7.01 12.46 16.08 20.46 

Абланица  7.24 13.09 16.31 21.09 

Лешница  7.32 13.17 16.39 21.17 

Ломец 7.38 13.23 16.45 21.23 

Добродан 7.42 13.27 16.49 21.27 

Калейца 7.47 13.32 16.54 21.32 

Пристига 

в Троян 

 7.56 13.41 17.03 21.41 
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УКАЗАТЕЛ 

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 

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 

 

Медицинска помощ: 

Спешни телефони: 112  

Многопрофилна болни-

ца 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 болни-

ца за активно лечение на 

белодробни болести 

(СБАЛББ) – Троян 

ул. "Васил Левски" № 253 

www.sbalbb-troyan.com 

тел.: 0670/ 6 27 01, 6 27 02 

 

 

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 подк-

репа  
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                 Работно време: 

Туристически информационен 

център  гр. Троян 

Понеделник  - петък 

8.00 - 12.00 ч. 

13.00 - 17.00 ч.  

Събота и неделя:  

Почивни дни 

Информационно-

културен Център, Троян 

krasivtroyan  


