ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
Уважаеми дами и господа,
2017 е поредната успешна година в историята на нашето Дружество, една от обществените
организации във Велико Търново и страната с авторитет и пълноценно присъствие, благодарение на
инициативите и богатата си дейност. Дейност, свързана с развитието и популяризирането на туризма,
туристическите спортове, екологията, културните традиции, с утвърждаването на идеите за активен
живот в хармония с природата.
През 2017 година членството в ТД «Трапезица – 1902» е разпределено
605 отчетени членове, както следва:
1. КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКИ СПОРТОВЕ
„ТРАПЕЗИЦА-1909“
2. АЛПИЙСКИ КЛУБ ”ТРАПЕЗИЦА – 1957”
3. СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954”
4. КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ
5. ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР “ЕДЕЛВАЙС”
6. КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ
7. КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ
8. ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ И КОЛО-ТУРИЗЪМ
„ГОРГОНА“
9. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ “ТУРИСТ”ЕООД

в 16 клуба, с общо

- 92
- 41
- 25
-152
- 32
- 17
- 14
- 13
- 28

и 7 УЧИЛИЩНИ ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБОВЕ, ОБЕДИНЕНИ от КОМИСИЯТА ЗА УЧЕНИЧЕСКИ
ТУРИЗЪМ с общо 191 членове:
10. „ПЛАНИНЧЕ” – ОУ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”
11. ”ТУР – 2000” – ОУ “БАЧО КИРО”
12. “ПАТИЛАНЦИ“ ПРИ СОУ“ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“
13. ПРИ ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”
14. ЦНСТ – 1
15. ПРИ СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА”
16.“ЗДРАВЕЦ“ ПРИ ПГСАГ“А.С.ПОПОВ“

- 70
- 37
- 41
- 11
- 3
- 3
- 26

През 2017 година дейността на ТД ”Трапезица – 1902” се ръководи от Управителен съвет в
състав: Паскал Паскалев – Председател, Пламен Кънчев - Зам.-председател и членове: Станчо Русев,
Пламен Петков, Мила Велчева, Александър Апостолов, Илияна Петрова, Тошко Рачев, арх. Иво
Терзийски, Боян Димов и Ангел Тодоров.
В периода 30.03.2017 - 29.03.2018 г. са проведени 5 редовни заседания, с необходимия кворум
и дневен ред, съответстващ на изпълнението на Календарния план, с обсъждане на текущи и актуални
проблеми на Дружеството. Взети са 37 решения.
Развитието на туризма в нашия град зависи от проявите, провеждани от Община-Велико
Търново, институциите и обществените организации в града. По този начин се запазва тенденцията
за увеличаване на туристопотока в града.
Анализаторите в туристическия бизнес отчитат, че една от основните причини за
неравномерното разпределение на туристи, е
концентрирането на сериозни инвестиции в
строителството на бази в най-големите наши курорти и съсредоточаването в тях на огромно
количество туристи.
Базите на ТД”Трапезица-1902” в парк Ксилифор: Туристически учебен център “Момина
крепост”, хижа Ксилифор и “Езерото” се стопанисват от “ТУРИСТ”- ЕООД, фирмата на
Дружеството. Именно това домакинство е в основата на все по-разширяващата се популярност на
нашата дружествена дейност, както и утвърждаването на района, като все по-често избиран от
различни институции и организации за база за провеждане на обучения и творчески дейности.
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От 2011 г. бившият ресторант „Балкан“ – собственост на Дружеството е с наемател „ЕГО
КЛУБ“ ООД, с управител Петър Стефанов. Наемът от обекта през изтеклата година подпомогна
осъществяването на календарните прояви на ТД „Трапезица-1902“.
През есента на 2017 г. след преработка на проекта за Ксилифор по новите изисквания той беше
подаден за участие в конкурса по Програма Interreg V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ
Проект: Партньорство за развитие на устойчив туризъм в Източен Дунавски регион
Обект: Трансграничен туристически център „Момина крепост“
Местоположение: Еко-зона „Ксилифор“ , община Велико Търново
Централен ареал на Източен Дунавски регион / Твърд проект/. Очакваме резултатите до края на
месец март.
В “ТУРИСТ” ЕООД с Управител Георги Димитров, работят 29 души. Организират се
настаняване на гости и групи; обучения, семинари, конференции; фирмени и семейни тържества и
чествания; учебни екскурзии и други квалификационни форми; клубни и дружествени прояви.
Към средствата от стопанската дейност на Дружеството се привличат и такива от спонсори,
рекламодатели, дарители, институции и др. Клубовете, от своя страна, също имат инициативи по
набиране на средства в подкрепа на свои представителни прояви, което им осигурява възможност за
запазване на добрата традиция и постигнатите стандарти при провеждането им.
КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
И ТУРИСТИЧЕСКИ СПОРТОВЕ “ТРАПЕЗИЦА-1909”
През 2017 год. са проведени 70 прояви, с общ брой участници 1515.
Сред тях са:
Международни клубни прояви – 3: Най – значимите от които са до Австрия , с изкачаване на
връх Гросглокнер /3798м./ и Изкачването на връх Атон /2033м/. Представители на клуба посетиха и
доста държави от Европа и Непал. Общ‘ брой участници около 60.
В многодневните планинарски прояви в Рила, Пирин и Родопите взеха участие над 70
туристи по трите маршрута, като всеки е имал право да избира подходящия за своята физическа
подготовка, лична екипировка и моментно здравословно състояние.
 Продължиха регионални срещи с планинари от клубовете – партньори от Елена,
Пирдоп, Русе, София, Варна, Шумен, Севлиево, Павликени, Търговище, Силистра, Разград, Добрич,
Бургас, Трявна, и др.
 Продължи обучението на новоприетите клубни членове и всички желаещи по
темите: организация на походи, екипировка, начини за придвижване по различни планински терени,
бивакуване и оцеляване в планината и др.
 Партньорски прояви с други клубове по календарния план на ТД „Трапезица-1902”:
Пролетна и Есенна кампания „Движи се и победи” и Спортно-туристически празници „Ксилифор”;
Третомартенски и Осмомартенски походи; „Денят на билките” на Ксилифор, участие в пролетната и
есенната екоинициативи „Зелена мисия”, в Коледния благотворителен бал и др.
През изминалата 2017 година наред с традиционните прояви успешно се проведоха няколко
нови маршрута, за които не липсваха желаещи:
- „поклоннически“ поход – пътя на мощите на св. Ив. Рилски, от гр. В. Търново до Рилския м-р /по
нов маршрут, водени от Паскал Пиперков, общо 200 участника/;
- Членовете на клуба Дияна Паришева и Сашка Петрова поведоха в националната проява –
Козлодуй, вр. Околчица общо 27 участника – младежи и девойки.
- Преминати бяха маршрути, оито отдавна не са преминавани:
- зимен траверс-з.“Ботев“-х.“Амбарица“ – 17-19.02;
- зимно изкачване на вр.“Мальовица“ и вр.“Мусала“ – 14-17. 04;
- зимно изкачване на вр.“Вихрен“, вр.“Г. полежан“ – в м. 04 и м. 05 /от две групи/;
- х.“Добрила“-х.“Хубавец“ – 16-18.06.;
- пр.“Беклемето“ - х.„Добрила“, през х.“Амбарица“ до м.“Смесито“ – 21-22. 10.;
През 2017 г. членове от КПТ помогнаха на ръководителите на училищните клубове, като
водачи на походите в кампаниите от “Движи се и победи” – пролет и есен бяха Николай
Александров, Паскал Пиперков, Роман Сидоркин, Здравко Георгиев, Станимир Станчев и др.
По време на преходите показваха на участниците начините за придвижване по различните
планински терени и ги запознаваха с:
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- необходимата туристическа екипировка;
- ориентиране в планината;
- начините за оцеляване;
- начините за бивакуване и др.
Благодарим на участниците за активното включване в подготовката и провеждането на
проявите в календарния план на Дружеството.
В коледния благотворителен бал, взеха участие 34 представители на клуба.
За актвино участие в прояви, организирани от ТД „Трапезица - 1902“ и БТС бяха
наградени 15 туристи, от които Димитър Димитров, Сашо Вълчев и Боян Димов за изкачване на
10-те планински върха.
АЛПИЙСКИ КЛУБ “ТРАПЕЗИЦА - 1957”
През 2017 год. общо 128 състезатели във всички възрастови групи взеха участие в състезания
по катерене от официалния календар на ФБАК в дисциплините скорост, трудност и болдър:
В държавни първенства и купи в Стара Загора, София, Казанлък,Велико Търново, Костенец и
спечелиха 6 златни, 16 сребърни и 15 бронзови медала.
Четирима състезатели участваха в международни надпревари в Германия, Швейцария,
Австрия и Румъния.
В националните отбори за жени и мъже имаме двама представители: Юлия Керемедчиева
/държавен шампион и носител на „Купа България“/ и Владислав Ангелов на 2-ро място в „Купа
България“.
През изминала година клубът проведе 14 прояви с изкачвания в България, чужбина и
традиционните ски-походи.
Изкачвания в чужбина осъществиха 14 представители на клуба: Румъния, Италия, Гърция и
Турция.
Осъществени бяха и традиционни траверси и изкачвания в българските планини: участие в
алпиниада "Северен Джендем“. Изкачвания на в. Ботев, в. Мусалата, в. Триглав, в. Вихрен и др. Ски
поход от х. Тъжа, х.Мазалат, х. „Узана“.
Скиалпинистите взеха участие и в стартовете на Мальовица, Банско, Боровец и Витоша. Боян
Димов се класира на първо място в група Б.
Продължи успешното участие на членове на АК в планинската спасителна служба към БЧК,
Велико Търново, които проведоха нагледна демонстрация по оказван на първа помощ пред
участниците в кампанията „Движи се и победи“ на Ксилифор. Охраняваха състезанията по
планинско колоездене в дисциплината спускане „Ендуро Варио“ и походите до Преображенски
манастир.
През 2017 г. ПСС успешно проведе своята атестация в района на хълм „Момина крепост“, където
тратнспортираха пострадал по стръмни склонове и скални бариери.
Със спечелените средства по проекти от Министерството на младежта и спорта и Община
Велико Търново, беше частично подновена материалната база, което осигури по–добра организция и
безопасност в провеждането на тренировъчния процес.
СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954”
Определяме 2017 спортно-състезателна година като една трудна година за клуба поради
няколко обективни причини: намалени финансови средства, преминаване на част от младите
състезатели в по-горна възрастова група и оттам – необходимия адаптационен период към
технически по-трудните маршрути.
Тази година Спортен клуб по ориентиране „Трапезица 1954”e 18-ти в годишната класация на
клубовете за 2017 година, което е поредното отстъпление за последните 5-6 години. Причините за
това отстъпление са комплексни, от липса на средства, до трудното организиране на тренировъчен
процес с все по-натоварените деца в учебен аспект, както и липсата на финансова мотивация за
хората, които се занимават с тренировъчна работа. Надеждата е за едно по-добро представяне през
2018.
СКО „Трапезица-1954” за 2017 г. беше с картотекирани 28 състезатели, 3-ма от които –
ветерани. Ориентировачите участваха в държавни първенства по лятно ориентиране, коло3

ориентиране и нощно ориентиране, в Национална купа „България” и един подготвителен лагер –
на Ахтопол, както и в няколко регионални състезания.
Въпреки трудностите, състезателната 2017 година не беше лишена от добри класирания. В
държавните първенства, бяха спечелени общо 14 медала – от тях 5 златни, 4 сребърни и 5 бронзови.
Младите медалисти от миналата година потвърдиха своя талант и за поредна година завоюваха
медали от Държавни първенства – в лицето на Мартин Славов, Никола Михайлов, Антон Гушев,
Владимир Друмев, Неда Димоларева, Кремена Савакова.
Равносметката за този състезателен сезон е:
- брой завоювани отличия - 14 медала от държавни първенства;
- представяне на 1 участник на световно първенство
- участие в национални състезания – 12, в регионални състезания – 2;
- в клубни състезания – 1.
СКО „Трапезица-1954” по традиция бе организатор и домакин на Купа „С карта из
Търновград”, включена в празничната програма на Велико Търново през м. март 2017 г., и на
проведената за шеста поредна година международно състезание за купа „Трите хълма”.
За преодоляване на трудностите в тренировъчния процес през годината отново допринесе
предоставения методически кабинет в сградата на ТД „Трапезица-1902“. Тренировките се проведоха
предимно в клубната сграда и районите около нея.
Ще продължи изработването и обновяването на карти в града, около училища и паркове и
крайградски райони.
На клуба предстои да организира един от най-високите спортни форуми по ориентиране в
Европа – Европейско първенство по ориентиране за юноши и девойки 16-18 г. Надяваме се с общи
усилия да превърнем този спортен форум в стъпало за постигане на бъдещи високи спортни успехи и
да върнем клуба в челната тройка в клубната класация.
ЦЕЛИ НА СКО “ТРАПЕЗИЦА 1954” за 2018
- Развитие на масовия и семейния спорт – “Мама , татко и Аз с карта и компас”
- Сформиране на групи за начално обучение в училищата на територията на община В. Търново с
цел масовизиране на спорта ориентиране – чрез обучение на студенти и ангажирането им в
сформиране на групи за начално обучение срещу месечна такса.
- Клубът да си възвърне позициите на водещ съгласно Регламента на Българската Федерация по
ориентиране през 2018 г. за класиране на клубовете по събрани точки от спортно - състезателна
дейност.
- Заниманията по спортно ориентиране – превенция срещу дрогата сред децата и младежта .
- Да се провежда традиционното състезание по ориентиране за купа „С карта из Търновград” и
“THC”
КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ
Добрите снежни условия през зимата на 2017 година, дадоха възможност за успешното
провеждане на следните прояви от календарния план на клуба:
Традиционният ски-поход, посветен на 3-ти март– гара „Кръстец“ – х. „Бузлуджа“ – Шипка –
х. „Узана“ – х. „Партизанска песен“ – х. „Мазалат“ – х. „Тъжа“;
Ски-поход - х. „Тъжа“ – вр. „Триглав“ – х. „Триглав“;
Изкачване на връх Исполин край местността „Узана” в Стара планина.
Ски – поход до вр. Чумерна.
Взеха участие и в алпийско ски-рали Мальовица.
КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ И КОЛОТУРИЗЪМ
Продължиха традиционните прояви на клуба: колопоходи по маршрути с природни и
исторически забележителности; участия в състезания - по спускане с велосипеди, крос-кънтри,
планинско колоездене; високопланински изкачвания; велорали и др.
Членовете на клуба, ежегодно са активни участници в подготовката и провеждането на
състезанието по спускане „Ендуро Варио“ в района на местност Ксилифор и манастир „Света
Троица“.
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Клубът традиционно участва в Спортно-туристическите празници от кампанията „Движи се и
победи“ в парк Ксилифор - пролет и есен, почиства и маркира трасета за крос-кънтри и спускане в
района на Велико Търново.
КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ
През летните месеци на 2017 год. се организираха и проведоха клубни прояви на язовирите
„Йовковци“, „Жребчево“, „Александър Стамболийски” и по река Янтра от гр. Бяла до гр. Русе, където
всеки имаше възможност да се включи в предизвикателството водно-туристически спортове.
Членовете на клуба са активни участници в пролетния и есенния спортно-туристически
празници на Ксилифор, където на младите хора се дава възможност да управляват туристически каяк
и да се приобщят към гребните спортове.
Членове на клуба правят демонстрации в управление на туристически каяци и на групи,
посетители на парк Ксилифор.
КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ
През 2017 г. Клубът има 152 редовно отчетени членове. Новоприетите членове миналата година
са 27. Това ни дава надежда,че клубът ще продължи да развива дейността си. Нужно е само поголямо желание.
Освен от Велико Търново има членове от гр. Килифарево, селата Беляковец, Самоводене и
Козаревец.
Клубът на туристите ветерани провежда разнообразна туристическа и културна дейност, като
един от големите и активни клубове в стараната. От общо 30 туристически прояви, екскурзии, излети
и походи. Общо участниците в туристическите изяви достигна 1060 броя.
Традиция е екскурзиите да се съчетават с пешеходни преходи и с посещения на природни
забележителности и исторически места. През миналата година са посетени общо 27 природни
забележителности, музеи, манастири, крепости и др. По значими от тях – Деветашката пещера, музея
на водата в Ловеч, Преслав – музея и двореца, Попово - историческата местност край с. Светлен /или
така наречената малка „Шипка“/, скалния манастир край с. Кренча, Кюстендил – музея на Вл.
Димитров /Майстора/, манастирите Земенски и Йоаким Осоговски /Македония/, Сливен – музея на
текстила, Казанлък – тракийската гробница и музея на розата, Бяла /Варненско/ - късно античната
крепост, Несебър – музея и средновековните църкви, Поморие – музеите и манастира „Св. Георги“ и
др. Видяхме и няколко големи язовира – Кричим, Доспатски, Баташки, Цанков камък, Копринка и
Въча. Не е възможно да изброим всички обекти. Една част от тях са включени в списъка на 100-те
НТО, което е прекрасна възможност да се поставят печати в книжките за 100-те НТО.
През 2017 г. се навършиха 55 години организирано движение на ветераните туристи към ТД
„Трапезица – 1902“. Част от изявите им бяха свързани с отбелязването на тази годишнина, както и със
115 годишнината от учредяването на ТД „Трапезица – 1902“.
Издадоха диплянка „55 години Клуб туристи ветерани“ с разнообразен снимков материал от
дейността и кратка равносметка за извършеното през последните пет години /между 2012 и 2017/. В
подготовката по честването се включиха активно Анка Борисова, Денка Минкова, Бонка Ножарова.
На 15 ноември се проведе традиционният есенен бал на Юбилярите, който също бе съчетан с
отбелязване на 55 годишнината на клуба. Там, освен поздравителните адреси, на юбилярите беше
връчена и значката ''Турист ветеран“ на удостоените през миналата година.
От 152-ма членове на клуба 20 имат значки – три златни, 15 сребърни и 2 бронзови значки.
Миналата година златни значки получиха Анка Владимирова и Румяна Цонева.
Клубът благодари специално на Иван Обретенов, дългогодишен член на КТВ, който участва със
свои средства при организирането на бала 100.00 лв.
През последните 2 години се организират почивка на море и планина в с. Равда и с. Шипково.
Общо от тази инициатива през миналата година са се възползвали 66 наши членове.
Активно е участието им в мероприятията на Дружеството. Освен в инициативата „Движи се и
победи“ се включиха в трудовия ден „Да почистим България“ с 33 участника. Четиридесет и пет
членове бяха на организирания от дружеството Осмомартенски излет и празника на Ксилифор. На
Еньовден на Ксилифор взеха участие 14 души.
Миналата година беше 140 годишнина от началото на Руско – турската Освободителна за
България война. На 3-ти март и 7 юли положиха цветя пред паметника на хълма „Света гора“ на
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загиналите руски войни за освобождението на града ни. На 17 февруари проведоха рецитал
възпоменание за 144 годишнината от обесването на В. Левски.
Част от клубната им дейност е и хор „Света гора“с художествен ръководител Георги Янков.
Предназначението на хоровия състав е да популялизира хубавата, мелодична българска патриотична и
туристическа песен. Ето защо репертоарът е съобразен с тези изисквания. В него са включени песни
по композитора и диригента Филип Аврамов, създателя на хор “Планинска песен“. Изпълняват и
песни на съвременни композитори за Родината, за планината, за красотите на България като Борис
Стрински от Самоков, Стефка Карапенева от Габрово, Иван Данчев-диригент на търновския
хор“Еделвайс“ и др. Участват редовно в изявите, организирани от туристическото дружество:
Пролетния концерт за 115 годишнината на дружеството и Зимния коледно-новогодишен концерт.
Включват се и в концерта на 24 март, организиран от ръководството на КПИ “Втора младост“ в
салона на читалище „Искра“. Нашият хор е редовен член на Националното сдружение на
туристическите хорове към БТС. Ежегодно сдружението организира Преглед на туристическата
песен. Миналата година 29–тия Национален песенен празник се проведе на 17 юни в гр.Плевен,
където участваха с четири песни. В момента участниците са изпълнителни и редовни на репетициите.
Остава да пожелаем здраве на хористите и на художествиния ръководител г-н Янков.Благодарим и на
ръководсктвото на КПИ за предоставената възможност за репетиции в малката зала.
Клубът е член и активен участник в дейността на БФТВ. Редовно участва в общите събрания, в
националните и някои регионални прояви на Федерацията. Членството в БФТВ осигурява
възможност за контакти с други клубове в страната, облекчава при организиране на ексурзии, помага
за разнообразяване на мероприятията.
За 2018 г. Абонатите на вестник „Ехо“ се увеличи със 7 души.
Членове на клуба участват и в съвместна дейност със СП-2004 и с КПИ “Втора младост“. С
ръководството на СП 2004 организират ежегодно пенсионерски туристически събор на 6 -ти
септември. Миналогодишният, шести поред, беше посветен на 140 години от началото на РускоТурската война, 132 год от Съединението на България и 122 години от първото масово изкачване на
Черни връх. Традиционно в този събор участват клубове на пенсионери от Общината с програма от
туристически песни.
Ръководството на клуба на ТВ винаги се е стремяло да се съобразява с интересите на членовете
си. И през изтеклата година се постараха да организират дейността според желанията на членовете
си и приетия календарен план. Членовете на клубния и контролния съвет работиха активно и
всеотдайно.
ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР «ЕДЕЛВАЙС»
Туристически хор „Еделвайс“ при Туристическо дружество „Трапезица – 1902“ В. Търново с
диригент маестро Иван Данчев и корепетитор Станимир Демирев провеждат редовни репетиции в ОУ
„Патриарх Евтимий“.
Новият сезон на хора е характерен с участието му в традиционните коледни концерти във В.
Търново и Г. Оряховица. Песните на България в град Плевен и празника на меда град Шумен. Хорът
всяка година изпълнява нови туристически песни. Заедно с гостите от гр. Варна, Плевен, Шумен, Г.
Оряховица, Ст. Загора и други участваха в богат концерт по случай празника на града и рожденния
ден на ТД „Трапезица – 1902“.
Представянето на хор „Еделвайс“ и през този сезон е на виско художествено ниво, но има
голяма нужда от нови членове хористи мъже и жени.
Организационният и културният живот на хора тази година бяха богати и емоционални:
Посещение на Панорамата гр. Плевен, музея в гр. Плиска, Мадарския конник.
В празничния си календар и през тази година хорът не пропусна да отбележи дружески весело
празниците на жената, Бабинден, Нова година, на лозарите и винарите, както и на своите рожденици.
По традиция хорът участва в общите прояви от календара на ТД „Трапезица-1902”: Ден на
производителя, Осмомартенски женски поход, кампанията „Движи се и победи” и др.
КОМИСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
През 2017 година училищните клубни туристически образователни и възпитателни дейности с
деца и младежи бихме определили като не масови, но организирани и проведени с ентусиазъм и
силен емоционален заряд. Именно положителните емоции на спорта, отдиха и обучението на открито
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приобщават младите хора към природата и възпитават в любов и отговорност към нея. Такива
дейности през 2017 година са:
- Излети, походи, състезания и надпревари по календарните клубни планове.
- В програмите на организирания ученически отдих – екскурзии до тракийски култов комплекс
„Старосел“, Карлово, Калофер, „Батошевски манастир“, с. Кръвеник, Трявна, пещерата „Бачо Киро“
и др.
- Част от училищните летни и есенни ваканционни лагери с учениците са проведени в
планински райони – парк Ксилифор с ръководител Нели Селимска, Дряновски манастир с
ръководител Величка Кутева, с. Мийковци с ръковидител Силвия Николаева, Средна гора –
ръководители Мила Велчева и Иван Мешеков. Такова съчетаване на отдиха с обучителни
туристически дейности сред природата дава възможност да се постигнат по-пълно разнообразни
образователно-възпитателни цели, сред които, и приобщаването на децата към туристическата идея.
- През 2017 г. членовете на клуба по пешеходен туризъм Сашка Петрова, Дияна Паришева и
класният ръководител Галина Асенова организираха 25 младежи и девойки от ПГСАГ „Ангел Попов“
гр. Велико Търново, които взеха участие в 71-вия поход „От Козлодуй до Околочица“.
- Продължи използването на базата за отдих и спорт на Ксилифор от училищата във Велико
Търново за спортни празници и лагери в крайградския район, като от инструктори на ТД се
представят възможностите на центровете на предизвикателствата.
- Ученическият туризъм участва в конкурси - литературни и за изобразително изкуство от
Националния календар на Министерството на образованието на природозащитни теми: „Водата –
извор на живот”,”Морето, морето...”, „Аз природата и светът” и др.
- Като част от културния календар на ТД „Трапезица-1902”, с концертна дейност и участие в
училищни и други празници, се включва ДВГ „Патиланци” при СУ „Емилиян Станев”.
- Продължиха и дейностите в партньорство с други клубове на Дружеството и включването в
прояви от календарния му план – КПТ и ТС (походи); СКО „Трапезица-1954” (обучителни и
състезателни проектни дейности); Пролетна и есенна кампания „Движи се и победи”; Коледен
благотворителен бал; Ден на производителя; „Еньовден на Ксилифор“, културни събития на
Дружеството.
- Традиционният есенен практически семинар на ТД „Трапезица-1902” с учители се проведе
през м. ноември 2017 г. в Стара планина по маршрут: х. „Узана” – х. „Партизанска песен“. В
програмата му беше включено и посещение на географския център на България, както и представяне
на възможностите на информационния туристически център в района на Узана и забележителностите
на природен парк „Българка”.
КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ при „ТУРИСТ” ЕООД
Обединени от девиза на дружеството „Живейте пълноценно”, членовете на фирма „Турист”
активно участват във всички представителни прояви от календара на Дружеството през 2017 г., както
като туристи, така и като организатори и координатори на дейностите при провеждането на Деня на
производителя, Осмомартенския женски поход, Еньовден, Пролетната и Есенната кампании „Движи
се и победи”, Пролетния и Коледния концерти на туристическите хорове, Коледния благотворителен
бал, Екоинициативата «Зелена мисия» и др.
Представители на «Турист» участват в културни събития, свързани с членове и приятели на
Дружеството – откриване на изложби, посещение на концертни, театрални спектакли и др.
По Календарния план на Туристическо дружество “Трапезица-1902” за 2017 година бяха
проведени 19 инициативи на регионално, национално и международно ниво.
І. ИНИЦИАТИВИ, ПРОЯВИ И ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ
ТД „ТРАПЕЗИЦА – 1902” И ПАРТНЬОРИ:
Проява
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„Ден на производителя“ –
кулинарен конкурс и дегостация
на напитки

срок на
провеждане
14.01.2017 г.
- събота

Партньор
ПГТ „Д-р Васил Берон“ и Асоция на
енолозите в България
7

2

3

4

5

6

7

Ски и пешеходен поход в Стара
планина. Посветен на
Националния празник на
България - Трети март
Празничен мартенски поход на
жените в околностите на Велико
Търново
Честване 115 години от
основаването на ТД „Трапезица –
1902”
Концерт на художествените
състави на дружеството и гости
от: Плевен, Шумен, Варна, Стара
Загора и Горна Оряховица,.
Фотоизложба пред ФИИ
Купа „Трите хълма“
състезание по спортно
ориентиране
Пролетна еко-инициатива
„Зелена мисия”: Почистване и
частично обновяване на
туристическите маршрути в
околностите на Велико
Търново.Засаждане на дръвчета
Ден на предизвикателството и
Пролетна кампания
„Движи се и победи”

3-5 март
11 март

18 март

24-26 март

01 - 15 април

29 април
13 май
27 май

8

9

ХVI - Национален турнир по
водно спасяване
„ЛЮБЕН КАНТАРДЖИЕВ 2017“
Ксилифор – център за културен,
екологичен и
спортноатракционен туризъм –
„Младежка скулптурна колония
КСИЛИФОР-2017“
“ПРИКАЗНИ ГЕРОИ“

13-14 май

5-17 юни

12

13

Община Велико Търново
Сдружение на туристическите хорове
в България
Художествени състави на ТД
“Трапезица – 1902”

Българска федерация по ориентиране
Община Велико Търново;
Спортен клуб по ориентиране
“Трапезица-1954”
Община Велико Търново
Клуб по пешеходен туризъм
Училищни туристически клубове

Общински съвет – Велико Търново
Община Велико Търново
Програма “Синди”
Младежки дом – Велико Търново
Областен съвет на БЧК-В.Търново
Община Велико Търново
ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий“
Плувен клуб „Етър“
ТД“Трапезица-1902“
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
Община Велико Търново-Програма
„ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“,

Еньовден на Ксилифор
„Ден на билките“

24 юни

Алпийско изкачване в планината
Алтай
Участие в прояви по повод
отбелязване Деня на туризма и
БТС – 122 години

Юли/ август

ПГХРТ „Д-р Васил Берон“, ТД
„Трапезица - 1902“, Училищни
клубове по туризъм,
КПТ и КТВ
АК „Трапезица - 1957“

25 – 27
август

Български туристически съюз
Община Велико Търново
Клуб по пешеходен туризъм

Изкачване на връх Гросглокнер
/3798 м./
Австрийски алпи

Август –
септември
2017

Клуб по пешеходен туризъм
“Трапезица-1909”

10

11

Български туристически съюз
Община Велико Търново
Клуб по ски-туризъм
Клуб по пешеходен туризъм
Община Велико Търново
Клуб по пешеходен туризъм

8

14

15

16

17

18

Събор на туризма Ксилифор
2017

6 септември

Есенна еко-инициатива „Зелена
мисия”: Почистване и частично
обновяване на туристическите
маршрути в околностите на Велико
Търново. Засаждане на дръвчета

Септември октомври
2017г.

Спортно-туристически празник
„Ксилифор 2016”
Есенна кампания „Движи се и
победи”
Държавно първенство по
състезателно катерене за мъже и
жени
Семинар с учителитеръководители на туристическа
дейност във великотърновските
училища
(Поход и обучителни дейности
сред природата)
Коледен концерт на
художествените състави на
Дружеството и гости

- 07.Х
- 14.Х.
- 21.Х.
27-28
октомври
17-19
ноември

ТД „Трапезица - 1902“,
Клуб на туристите ветерани, Съюз на
пенсионерите 2004
Община Велико Търново
Клуб по пешеходен туризъм
Училищни туристически клубове
Общински съвет - Велико Търново
Община Велико Търново
Програма “Синди”
Младежки дом – Велико Търново
БФКА, Община Велико Търново,
АК“Трапезица1957“
Комисия за ученически туризъм при
ТД „Трапезица-1902”
Община Велико Търново

Сдружение на туристическите хорове
18 декември
в България
Община Велико Търново
Худ. състави на ТД “Трапезица –
1902”
ІІ. ИНИЦИАТИВА НА ТД „ТРАПЕЗИЦА-1902”, ОБВЪРЗАНА С БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ –
НАПРАВА НА ПЕШЕХОДНА ТУРИСТИЧЕКА АЛЕЯ ОТ КВ. АСЕНОВ, ПРЕЗ КСИЛИФОР ДО С.
АРБАНАСИ И С. ШЕРЕМЕТЯ.
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Продължават станалите вече традиционни за Дружеството и добри практики на
партньорство с:
 Общински съвет и Община Велико Търново
 Български туристически съюз
 Сдружение на туристическите хорове в България
 Българска федерация по ориентиране
 Българска федерация по катерене и алпинизъм
 Българска федерация на туристите ветерани
 Национална асоциация за детски и младежки туризъм
 РЗИ и Програма СИНДИ
 Младежки дом
 Областния съвет на БЧК
 ДПГС „Болярка“
 ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 Професионални гимназии, училища и др.
За 10-та поредна година, съвместно с ПГТ „Д-р Васил Берон“ и Съюза на енолозите в
България проведохме кулинарния конкурс „Ден на производителя“ с повече от 100 почитатели на
добрите домашно приготвени храни и напитки.
Своята 115 годишна история Дружеството отбеляза с няколко престижни инициативи:
1. Тържествен концерт на туристическите хорове, който се състоя на 18 март в голямата зала на
Община-Велико Търново с участието на малките акордеонисти от класовете на Станимир
Демирев и детската вокална група „Патиланци“ при СУ „Емилиян Станев“, туристическите
хорове от Велико Търново - дамски хор "Света гора" и смесен хор "Еделвайс" на ТД
"Трапезица 1902", смесен хор "Камчийска лилия" на ТД "Родни балкани" - Варна, смесен хор
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"Кайлъшко ехо" на ТД "Кайлъшка долина" - Плевен, дамски хор "Божур" на ТД "Камъка" Горна Оряховица и хор "Средногорски звуци" на ТД "Сърнена гора" гр. Стара Загора.
Концертът е съвместна инициатива с Община Велико Търново.
2. Фотоизложба, представяща историята и съвременнната дейност на Дружеството –
позиционирана пред факултета по „Изобразително изкуство“ /18 табла/.
3. На 19 март в Двореца на културата и спорта "Васил Левски" се проведе кръг от състезанията
по боулдър.
4. От 18 до 20 март бяха проведени състезанията по спортно ориентиране купа „Трите хълма“ и
"С карта из Търновград".
"ЗЕЛЕНА МИСИЯ" - Туристическо дружество „Трапезица - 1902“. Ежегодно през месец
април, членове на ТД „Трапезица-1902” участват в почистването на туристическите маршрути в
околностите на Велико Търново от клони, храсти, камъни, битови отпадъци. Подновяват се лентовата
маркировка и указателните табели. Маршрутите са част от кампанията „Движи се и победи“ /пролет и
есен/. В тазгодишната инициатива се включиха: ученици от СУ „Емилиян Станев“ с ръководител
Величка Кутева, като почистиха централната част на парк Ксилифор от битови отпадъци и засадиха 5
дръвчета и 3 храста. Доброволците от клуба по пешеходен туризъм, с ръководител инж. Станчо
Русев, почистиха следните маршрути. Велико Търново – манастир „Света Троица“ – х. Божур – с.
Самоводене; Велико Търново – Преображенски манстир – с. Беляковец - с. Самоводене; Велико
Търново – Ксилифор – с. Арбанаси – манастир „Св.Св. Петър и Павел“. Представителите от клуба на
туристите-ветерани, почистиха от битови отпадъци подхода от Мавриков и разклона за с. Арбанаси
към Ксилифор. Общо бяха събрани над 25 чувала битови отпадъци.
„Движи се и победи” стартира през есента на 2001 година в рамките на програма СИНДИ с
партньори: Община Велико Търнов, Регионална Здравна Инспекция, Младежки дом и ТД «Трапзица
- 1902». Оттогава досега са проведени 33 кампании, с общ брой участници 18 016 деца, ученици и
възрастни хора, в т.ч. и 378 семейства. Най-голяма активност е регистрирана при учениците на
възраст до 14 години.
Кампанията „Движи се и победи“ – пролет и есен 2017, се осъществи с шест похода в
околоностите на Велико Търново с общ брой участници -1101 /хиляда, сто и един/.
Благодарим на всички съдийски екипи за успешното провеждане на проявата, която е в
партньорство с Община и Общински съвет В. Търново, Програма Синди и Младежки дом.
На 12-14 май 2017 г. в гр. Велико Търново се проведе 16-ти юбилеен турнир по водно
спасяване за купа "Любен Кантарджиев". В проявата участваха както млади спасители - деца, така и
състезатели от Националните отбори и ветерани .
В надпреварата участваха над 140 водни спасители от плувните центрове София, Варна,
Бургас, Благоевград, Враца, Севлиево, Ловеч, Павликени и домакините от област Велико Търново.
В първия състезателен ден, на басейна във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", се състояха
дисциплините: плуване под препятствия, хвърляне на спасително въже, 100 м. спасяване със
спасителен буй и плавници “СУПЕР СПАСИТЕЛ”, извличане на манекен.
Вторият състезателен ден протече на езерото в парк "Ксилифор" с дисциплините, спасяване с
гребна лодка, плажни флагове и хвърляне на спасителна топка в цел. Състезателите показаха завидни
умения в този атрактивен спорт с приложно значение.
16-тият юбилеен турнир по водно спасяване за купа "Любен Кантарджиев" беше организиран
от Областния съвет на БЧК гр. Велико Търново и Национален комитет на Водно спасителната
служба с подкрепата на Плувен клуб "Етър", Община Велико Търново, ВТУ "Св. Св. Кирил и
Методий" и Туристическо дружество "Трапезица-1902".
През месец юни 2017 год. в района на комплекс „Момина крепост”, Ксилифор за седми
пореден път се проведе, пленерът по дървопластика “Младежка скулптурна колония „Ксилифор“ –
„Светът на приказките в скулптура“ с подкрепата на програма „Изкуство и култура към Община
Велико Търново” по проект на Дружеството и ВТУ. В рамките на студентската си практика, млади
скулптори от класа на проф. Стефан Лютаков при Факултет за изобразително изкуство на ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий”, работиха по индивидуални творчески задачи, като създадоха 13 скулптури на
познати приказни геори.
В последните 7 години парк „Ксилифор” се превърна в любимо място за отдих сред природата
и изкуството. Паркът е скулптурна галерия на открито, събрала талантливи пластични решения на
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младите скулптори, студенти и възпитаници на Великотърновския университет. Паркът привлича все
повече посетители, а много от тях избират да достигнат до него пеша, разхождайки се сред
природата. Проект „Светът на приказките в скулптура” постави началото на една нова творческа
намеса по пешеходната алея от кв. „Асенов” до парк „Ксилифор”. Този проект за пръв път
концентрира таланта и креативността на младите скулптори от Великотърновския университет за
създаване на скулптурни творби адресирани изцяло към детската публика и вдъхновени от света на
приказките. Проектът предизвика широк обществен интерес. Проект „Светът на приказките в
скулптура”- 2017г. за първа година беше с международно участие (художничка от Полша).
Реализиран беше предвиденият уъркшоп с ученици от Велико Търново. През цялото време в
творческия процес участваха ученици от училище „Емилиян Станев”, които изучаваха изкуството на
дървопластиката и си сътрудничиха с участниците. И през тази година всеки участник проектира и
създаде своя индивидуална творба. Създадени бяха 13 скулптурни творби от дърво пресъздаващи
любими детски герои и сюжети от приказки – с три пластики повече от предвидените в проекта.
Творбите бяха ситуирани компактно и трайно в предвидената зона. Отново като основен скулптурен
материал беше използвана твърдата и устойчива във времето акация. Приказният кът - свят на
любими герои, скулптурни форми и цветове бързо стана място за активен отдих по алеята.
Композицията от приказни скулптурни персонажи е важно ядро на бъдещото доизграждане на тази
част от пешеходната алея, където се предвижда построяване на беседка, приказна къщичка, пейки
барбекю и др. Проектът затвърди ролята на Туристическо дружество „Трапезица-1902” и неговата
база като център за екологичен, културен и спортно-атракционен туризъм. Създадените условия и
възможности на младите скулптори и студенти за реализация на монументални проекти е от
неоценима полза за бъдещото им развитие като творци.
За шеста поредна година празнувахме „Ден на билките на Ксилофор“. В най-ранните часове
на Еньовденското утро започна бране на билки в местността Ксилифор. Туристи, ученици, любители
на природата и билковия чай се събраха, за да изплетат най-хубавия венец. В празника се включиха и
младите екскурзоводи - краеведи и танцовата формация от ПГТ “Д.р Васил Берон“, партньор на
дружеството в провеждането на празника. Актрисата Стефка Петрова запозна всички гости на
празника с обичаите и обредите, които се изпълняват на този магически ден. Тази година, освен
еньовденските венци и билковия чай от липа, свирчовина, цветове от къпина и мащерка, беше
извършен и ритуалът за огнено пречистване „опушване“. В празника взеха участие и група холандски
туристи, които се запознаха с лечебните свойства на билките от Ксилифор, като сплетоха и празнични
веници.
В края на август туристите от ТД „Трапезица 1902“ отбелязаха Деня на туризма.
Представители на клубовете по туризъм, изкачиха вр. Ботев и направиха излет в района на гара
Кръстец, като почетоха делото на основателя - Алеко Константинов. Посланието му “Опознай
родината, за да я обикнеш!” е вдъхновявало и ще вдъхновява поколения българи. Верни на
завещаните от Щастливеца ценности, туристи от цялата страна всяка година ни припомнят 28 август
1895 г. – деня, в който е направено първото масово туристическо изкачване (300 души на Черни връх)
– след публикуването на фейлетона-покана „До софийските любители на българската природа”.
На 13.12.2017 г. се проведе единадесетия поред коледен благотворителен бал, средствата от
който ще бъдат използвани за изграждането на въжена градина в парк Ксилифор.
Съоражението с размери 24/9 м. и височина от 6 м. е дарение от фирма „Walltopia“, за което
благодарим на Ивайло Пенчев и Метин Мусов.
Благотворителната кампания на ТД „Трапезица - 1902“ през 2017 г. беше насочена към
изграждането на един от кътовете за отдих по пешеходната туристическа алея от кв. Асенов, през
парк Ксилифор за с.Арбанаси и с. Шереметя. Той е разположен в близост до комплекс „Момина
крепост“ и е тематично насочен към децата и техните приказни герои. По програма „Изкуство и
култура“ на Община Велико Търново, Дружеството в партньорство с катедра скулптура към
Факултета по изобразителни изкуства на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ реализираха направата на
13 скулптури на приказни герои.
Доброволците на Дружеството, с подкрепата на дарителите от ТП Държавно горско стопанство
„Болярка“, „ТИМ“ ООД, ЕТ „Ганчев“, борса „Фрутас“, реализираха останалата част от този кът,
включваща почистване и подравняване на мястото; засадиха се храсти, дръвчета и затревяване,
изградиха се беседка и барбекю.
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Присъстваха 150 души/хора от бизнеса, банкови служители, лекари, учители, юристи и
представители от всички клубове към Дружеството. Водещ на вечерта беше актристата Стефка
Петрова. Специален гост беше и певицата Стелияна Христова, спечелила за първи път „Гласът на
България“ 2011 г. С богата музикално-артистична. Гости на събитието бяха общинските съветници:
Мария Илчева – председател на комисията за туризма, маледежта и спорта и д-р Даниела Андреева.
Метин Мусов, представител на фирма „Walltopia“ и дарителите ТП Горско стопанство „Болярка“ –
инж. Йордан Бобонков, Фирма „ТИМ“ – Тодор и Милена Дамянови. програма с игри и забавления
премина благотворителната вечер.
Събраните средства 4636.00 лв. са от:
- куверти – 2250.00 лв.
- томбола – 454.00 лв.
- аксесоари – 100.00 лв.
- фотоси – 385.00 лв.
- малки пластики и картини – 1037.00 лв.
- дарителница – 410.00 лв.
Фотосите дарение от фотографите: Георги Георгиев /Гецата/, Йорданка Йорданова, Петър
Крусев, Иван Мутафов, Антония Тодорова, Никифор Тодоров, Емил Тодоров.
Малките пластики и картини са предоставени от студентите на ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ – катедра скулптура към факултета по изобразително изкуство. Биляна Генова – „Двама“ и
„Мъдростта на вековете“ Веселин Аврамов – „Елемент“ Даниел Иванов – „Свещник 1“ и „Свещник
2“ Елин Георгиев – „Мадона от Рафаело“ Мартин Митев – „Преди полет“ Николай Чемберски –
„Влюбени“ и „Торс“ Сергей Печинов – „Пластика камък“ Александър Филев – живопис - „Зимна
приказка“, „Търновска панорама“ и „Царевградтърнов“ – графика
Съвременните визия и мисия на ТД „Трапезица – 1902” са в посока на развитие и
популяризиране на туризма, туристическите спортове и екологията, като с това допринасяме за
утвърждаване на мястото на Велико Търново сред най-атрактивните съвременни туристически
центрове с уникално съчетание на природни и културно-исторически дадености.
Анализът на многообразната дейност на нашата организация фокусира вниманието ни както
върху осъществените вече цели, така и върху налагащите се в практиката приоритети и идеи за
дългосрочно развитие, сред които:
√ Обучение и квалификация на кадрите, приоритетно на децата и младежите, при
взаимодействие с образователни институции, обществени организации, културни институти и др.
√ Обогатяване на спортно-туристическата материална база и тази на художествените
колективи, което да позволява разширяване на дейността на клубовете.
√ Разработване и защита на проектни идеи, участие в партньорски проекти в направленията:
- СПОРТ. Инициативи за развитие на спортната, тренировъчната и състезателната дейност;
организация, провеждане и популяризиране на представителни състезания от регионален,
национален и международен характер.
- ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ. Организация и провеждане на форуми, популяризиращи
дейността на ТД “Трапезица – 1902”: научно-практически конференции и семинари в областта на
развитието на спорта и туризма; изяви на художествените състави на Дружеството; тематични
представяния на автори, чиято дейност и творчество са свързани с тази на ТД “Трапезица – 1902”.
- КОМПЛЕКСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ
ПРОДУКТИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ,
ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ
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