ТД „Трапезица – 1902“ благодари на своите партньори:
Община Велико Търново – зам.-кмет Ганчо Карабаджаков
Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – доц. Иван Александров
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – доц. Борис Желев
Областен съвет на Български Червен Кръст с директор Димитър Русев
Държавно предприятие горско стопанство „Болярка“ – инж. Йордан Бобонков
Младежки дом – Велико Търново – Румен Петров
Регионална инспекция по околна среда и води – В. Търново – инж. Елена
Стефанова
Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – Татяна Данчева
Регионален исторически музей – Велико Търново – доц Иван Църов
Програма „Синди“ (Регионална здравна инспекция) - д-р Евгения Недева
На партньрите ни са връчени юблилейни плакети от Дружеството.
За активна спортно-туристическа и възпитателна дейност благодарности към:
Клуба по пешеходен туризъм „Трапезица – 1909“, зам.-председател Бранимир
Рибаров
Алпийски клуб „Трапезица - 1957“ – Юлия Керемедчиева
Спортен клуб по ориентиране „Трапезица - 1954“ – зам.-председател
Александър Апостолов
Клуб на туристите ветерани към ТД „Трапезица - 1902“ – председател Румяна
Цонева
Туристически хор „Еделвайс“ към ТД „Трапезица - 1902“ – председател Иван
Данчев
Училищен клуб по туризъм при Основно училище „Христо Ботев“ – Велико
Търново – директор Петър Петровски
Училищен клуб по туризъм „Планинче“ при Основно училище „Димитър
Благоев“ – Велико Търново –директор Надя Владимирова или Светла Пенчева
Училищен клуб по туризъм „ТУР – 2000“ при Основно училище „Бачо Киро“ –
Велико Търново – председател Емил Витанов
Училищен клуб по туризъм „Патиланци“ при СУ „Емилиян Станев“ – Велико
Търново – председател Величка Мавродиева

УС на БТС удостоява Туристическо дружество „Трапезица 1902” –
Велико Търново с ЮБИЛЕЕН ПЛАКЕТ от БТС

МЕДАЛ „ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ” получава:
Маестро Иван Данчев (на 85 години) – Дългогодишен диригент на
Туристически хор „Еделвайс“ и автор на голяма част от песенния му репертоар. Има
издадени четири сборника с авторски песни. С таланта и активната си творческа
дейност допринася за стабилизирането и израстването на хора на високо
професионално ниво. Под негово ръководство хор „Еделвайс“ отбелязва своя 30, 40
и 45-годишен юбилей. Той е удостоен с наградата „Филип Аврамов“ за 2010 г.
Със ЗНАЧКА „ОТЛИЧНИК НА БТС” са удостоени:
Дена Димитрова Минкова – Дългогодишен член на Туристическо дружество
„Трапезица 1902“ – Велико Търново, избирана и работила в ръководния състав на
Клуба на туристите ветерани и негов дългогодишен секретар. Участиник в Дамски
хор „Света гора“ при дружеството.
Маруся Василева Рашкова – старши учител по математика и физика в ОУ
„Христо Ботев“ – гр. Велико Търново. Дългогодишен туристически деятел,
председател и основател на Клуб „Туризъм“ към училището. Инциатор на множество
походи и екскурзии с ученици.
С ГРАМОТА НА БТС са удостоени:
Станимир Демирев - Активен деятел и корепетитор на Туристически хор
„Еделвайс“ при ТД „Трапезица – 1902“ – Велико Търново;
Георги Янков - Активен деятел и 20 години художествен ръководител на
Дамски хор „Света гора“ при ТД „Трапезица – 1902“ – Велико Търново.
Училищен клуб по туризъм при ПГСАГ „Ангел Попов“ с председател Даниела
Иванова. За активна спортно-туристическа и възпитателна дейност с деца и
младежи, членове на Туристическо дружество „Трапезица – 1902“ – Велико Търново.
Училищен клуб по туризъм „Царевец“ при СУ „Вела Благоева“ с председател
Незабравка Вачкова. За активна спортно-туристическа и възпитателна дейност с
деца и младежи, членове на Туристическо дружество „Трапезица 1902“.
Клуб по туризъм „Лотос“ при център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи - гр. Велико Търново с председател Станка Тодорова За активна спортнотуристическа и възпитателна дейност с деца и младежи, членове на Туристическо
дружество „Трапезица 1902“ – Велико Търново.
Елица Александрова Атанасова - Член на Спортен клуб по ориентиране
“Трапезица - 1954” – Велико Търново. С много призови места от държавните
първенства за девойки. Активно участва в подготовката и провеждането на

състезанията по ориентиране, организирани от клуба.
Боряна Иванова – дългогодишен секретар на клуба по воден туризъм към ТД
„Трапезица – 1902“ за своята активна спортно-туристическа дейност. Тя е и участник
в много туристически регати.
Медал за спортна слава – сребърен се връчва на:
Юлия Красимирова Керемедчиева - Член на Алпийски клуб “Трапезица - 1957”
– Велико Търново. Член на Националния отбор по състезателно катерене за жени. С
много шампионски титли от държавните първенства и купа „България“, в трите
дисциплини – скорост, трудност и боулдър при жените.
Григор Юриев Караиванов - Член на Спортен клуб по ориентиране “Трапезица 1954” – Велико Търново. Член на Националния отбор по ориентиране за мъже. С
много шампионски титли от държавните първенства при мъжете. Участник в
световни и европейски първенства.
Медал за спортна слава – бронзов се връчва на:
Валентин Шишков - Член на Спортен клуб по ориентиране “Трапезица - 1954”
– Велико Търново. Член на Националния отбор по ориентиране за младежи. С много
призови места от държавни и балкански първенства. Участник в европейско и
световно първенство.

