ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
На 21.04.2016 г. адвокат Паскал Паскалев, дългогодишен председател на наймасовата и авторитетна обществена организация във Велико Търново – ТД
„Трапезица - 1902“, празнува своята 60 годишнина.
Роден е в гр. Елена през 1956 г. Средното си образование получава в гр. Русе,
а висше - в юридическия факултет на СУ „Св. св. Климент Охридски“. Адвокат във
Великотърновската адвокатска колегия. Петнадесет години от значимата си
обществена дейност отдава на Велико Търново като председател на ТД „Трапезица
- 1902“- от 03.05.2001 г. до днес. В състава на управителния съвет на БТС е от 2003
г.
С неговото ръководство се свързват съвременната визия и мисия на
Дружеството, които съчетават съхраняването и развитието на богатата повече от
вековна туристическа
традиция на Велико Търново и продължението и в
разнообразна и активна дейност днес, ориентирана към актуалните приоритети на
гражданското общество.
Името и присъствието на Туристическо дружество „Трапезица-1902” в
обществения живот на Велико Търново и Българския туристически съюз се свързва
с традицията и развитието в туризма, туристическите спортове и екологичните
инициативи в региона и в национален мащаб. Дружеството е обществена
организация, създадена преди 114 години във Велико Търново. Членува в Български
туристически съюз, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Национална
асоциация за детски и младежки туризъм и българските федерации по туризъм,
алпинизъм, катерене и ориентиране. Пълноценно присъства в обществения живот
на града и страната с инициативи и богата дейност, свързани с развитие и
популяризиране на туризма, туристическите спортове, екологията, културните
традиции, с утвърждаване на идеите за активен живот в хармония с природата.
Макар да не е първото по учредяване в България, през годините много
инициативи тръгват именно от Туристическо дружество „Трапезица“: туристически
благотворителен коледен бал (1903 г.), археологическа секция за проучване
местните старини (1904 г.), безплатна ученическа спалня и отпечатани първи
туристически рекламни материали (1904 г.), общоградски излет до Царевец и
Трапезица (1905 г.), първо изпълнение на туристическия марш „Балкани“ – химн на
туристите и до днес, туристически пътеводител на гр. Велико Търново и околността
му (1907 г.), първата туристическа хижа „Трапезица” на хълма Царевец (1922 г.),
списание „Турист”, първи ученически поход от Тимок до нос Емине (1960 г.), първият
скален заслон в местността Устето (1960 г.), Музей на туризма и туристическите
спортове, Ксилифор (2009 г.)
ТД „Трапезица-1902” е вековната туристическа традиция на Велико Търново,
продължаваща и днес с водеща роля в развитието на пешеходния туризъм,
ориентирането, алпинизма, катеренето, ски-туризма, ученическия туризъм, водните
спортове, планинското колоездене, художествената самодейност.
Сред общественозначимите му дейности още са оформянето, маркирането и
обезопасяването на туристическите маршрути и пътеки в околностите на Велико
Търново. Дружеството се грижи за поддържането и популяризирането в региона на
екопътеки с дължина над 250 км.
Възраждат се и културно-просветните и творчески инициативи, започнати от
първостроителите на туризма в България – печатни издания и документални филми,
организиране на регионални и национални изложби и конкурси, поддържа се
собствена електронна медия – интернет страница. Сред престижните издания на
Дружеството през последните години са сборниците „50 години Алпийски клуб
„Трапезица-1957”, „100 години клуб по пешеходен туризъм и туристически спортове

„Трапезица-1909”, „40 години туристически хор „Еделвайс”, пътеводителите „17
туристически маршрута в област Велико Търново – национална кампания „Опознай
родния край” и „17 туристически маршрута в община Велико Търново”.
От 2011 год. ТД „Трапезица-1902” ежегодно домакинства и партнира на ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий” и община Велико Търново при организиране на Младежка
скулптурна колония „Ксилифор”, в резултат на което в парковото пространство на
спортно-туристическата база за отдих в района са експонирани скулптурни
композиции от дърво, камък и метал. По-мащабните скулптурни проекти сред тях са
„Добрият змей”, „Златната ябълка”, „Къщата на баба Яга”, открита сцена
„Библиотеката”, входен знак към местността Ксилифор” и туристически заслон
„Дълбок дол”.
От членовете на ТД „Трапезица - 1902“!

