Доклад за дейността
на Туристическо дружество
"Трапезица 1902" Велико Търново
през 2007 година

Повече от eдновековна е вече традицията на Туристическо дружество
„Трапезица – 1902”- Велико Търново - да осмисля изминалата дейна година
едновременно като равносметка и предизвикателство – пред нас, неговите
членове, хора с разнообразни интереси, търсения и амбиции, решаващи
нелеките задачи на съвременното динамично ежедневие. Най-ценното,това,
което не е подвластно на суетата на преходността се нуждае от малко думи е и
нишката, която ни придържа заедно, въпреки различията и трудностите на
дните – съхраненият дух на приемственост с хората, поставили преди 106
години началото на туристическото дело във Велико Търново. Отговорността
на техни последователи, заедно с уважението към традициите и ценностите на
природата са сред основните мотиви за богатата и многообразна дейност на
нашето дружество днес.
С инициативите и пълноценното си присъствие в обществения живот на
Велико Търново през 2007 година, ТД „Трапезица – 1902” е сред организациите,
чиято мисия се свързва с утвърждаване и популяризиране на идеите за активен
и ползотворен живот в хармония с природата.
През 2007 година членството в ТД «Трапезица – 1902» е разпределено в
15 клуба с общо 773 отчетени членове, както следва:
1. КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
167
2. АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ(2)- “ТРАПЕЗИЦА”/”ТРАПЕЗИЦА – 1957”
58
3. СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954”
35
4. КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ
144
5. КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ И КОЛО-ТУРИЗЪМ
9
6. ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР “ЕДЕЛВАЙС”
38
7. КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ
21
8. КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ
13
9. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ “ТУРИСТ”ЕООД
43
10.КЛУБ ПРИ “В и К”
36
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УЧИЛИЩНИ ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБОВЕ:
11.“ПЛАНИНЧЕ” – ОУ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”
30
12.”ТУР – 2000” – ОУ “БАЧО КИРО”
13. “ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” – ПГЕ “А. С. ПОПОВ”
14. “ЛОТОС” – ДОМ ЗА ДЕЦА “ПЕНЮ И МАРИЯ ВЕЛКОВИ”
15. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”
20

142
7
10

През 2007 година дейността на ТД”Трапезица – 1902” се ръководи от
Управителен съвет в състав: Паскал Паскалев – Председател, Симеон Пенев Зам.председател и членове: Пламен Кънчев, Станчо Русев, Николай Терзиев,
Пламен Петков, Мила Велчева, Александър Апостолов, Светла Пенчева,
Илияна Петрова, Петър Цонев.
В периода 01.01.2007 г. – 26.03.2008 г. са проведени 7 редовни
заседания, в срок и с необходимия кворум, с дневен ред, съответстващ на
изпълнението на Календарния план, на текущи и актуални проблеми на
Дружеството. Взети са 36 решения.
Туристически дом “Трапезица” запазва авторитета си на един от найпопулярните хотели в града. Приоритетно той приема ученически групи. В
семинарната зала на хотела се осъществяват всички организационни и
обучителни срещи на клубовете, свързани с изпълнение на календарните им
планове.
За установяване собствеността на Дружеството по отношение на
Туристически дом „Трапезица”, от Председателя е внесена във
Великотърновския районен съд Искова молба.
Базите на ТД”Трапезица-1902” в местността Ксилифор: Туристически
комплекс “Момина крепост”, хижа Ксилифор и “Езерото” се стопанисват от
“ТУРИСТ”- ЕООД, фирмата на Дружеството.
С цел развитието на района и повишаване на разнообразието от услуги,
предоставяни от тези бази, през 2007 г. някои от решенията на Управителния
съвет бяха свързани с дългосрочни инвестиции там:
– закупуване на прилежащи земи /6 221 кв. м./;
– реиновиране на 45 хотелски стаи, подмяна на отоплителна
инсталация, дограми, оборудване и други в комплекс “Момина
крепост”.
Инвестиционните средства са набрани чрез:
- продажба на земи;
- продажба на базата в местността Каратепе;
- банков кредит.
Наемател на сладкарница “Еделвайс”, сега пицария и механа
“Щастливеца” е “ВИМАР” ЕООД, а на бившия ресторант "Балкан", сега бирария
"Улицата” - фирма “АРБА”-ООД.
Транспортните средства на Туристическото дружество - лицензиран
автобус – 3 звезди и микробус /за служебни цели/ улесняват осъществяването
на планираните прояви.
В “ТУРИСТ” ЕООД, с Управител Георги Димитров, работят 34 души,
чиято дейност в екип допринася за постигане на добри финансови резултати.
Организират се: настаняване на гости и групи в хотелите; обучения, семинари,
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конференции; фирмени и семейни тържества и чествания; учебни екскурзии,
пътуващи семинари и други квалификационни форми; прояви по Календарния
план на Дружеството.
От голямо значение за провеждането на разнообразните прояви на
клубовете и тези, представящи Дружеството в цялост е съответното на целите
им финансово обезпечаване. Средствата за това се набират основно от
стопанската дейност на Дружеството, като се търсят и различни форми за
привличане на спомоществователи - партньори, фирми и институции.
Клубовете от своя страна също имат инициативи по набиране на дарителски
средства в подкрепа на свои представителни прояви.
Съгласно отчета по бюджета на ТД”Трапезица – 1902” за 2007 година
приходите и разходите се разпределят в лв., както следва:
1. Собствени приходи:
- членски внос
1
443
- “ТУРИСТ”ЕООД
59
263
2. Външни приходи:
ОБЩО:

26 840
87

546

КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
Година на учредяване: 22.04.1909
Членове за 2007 г.: 167
Ръководство:
Председател:
Станчо Русев
Зам. председател: Бранимир Рибаров
Секретар:
Румен Манчев
Членове:
Борис Борисов
Стоян Чомаков
Изминалата 2007 година туристите – членове на клуба определят като
плодотворна и безпроблемна.
Успешно проведени 43 прояви с 1106 участници.
Сред тях са:
Традиционни походи по предпочитани маршрути из българските
планини в районите на: хижите „Българка”, „Триглав”, „Русалка”, „Младост”,
„Паскал”, „Узана”, „Рай”, „Мазалат”, „Добрила”, „Момина поляна”, „Соколна”,
„Плевен”, „Чумерна”, „Мадарски конник”.
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Партньорски прояви с други клубове по календарния план на ТД
„Трапезица-1902”: Пролетна и Есенна кампания „Движи се и победи” и Спортнотуристически празници „Ксилифор”; Третомартенски и Осмомартенски походи.
Традиционни походи из високите български планини Рила,
Пирин, Родопи.
Прояви на пешеходния туризъм с опознаване на интересни и
уникални природни и исторически обекти в България: град и язовир Батак,
градовете Девин , Кюстендил и Трън, Първите български столици, пещерите
„Снежанка” , „Ягодинска” и „Дяволското гърло”, м. Цигов чарк, Триградското
ждрело, връх Руен, екопътеките „Река Ерма”, „Хотница” и др.
Палатъчни бивакувания при проявите в околностите на град
Тетевен (под връх Вежен) и в района на Хотнишки водопад.
Участие в дейности по поддържане на туристическите маршрути и
бази: пролетно и есенно почистване на туристически пътеки, опресняване на
маркировка и подмяна на указателни табели; стопанисване и поддръжка на
съоръженията в центровете на предизвикателствата в зоната за спортнотуристически атракции – Ксилифор; стопанисване на заслон „Ледения замък”.
Очаквани с нетърпение и с висок емоционален заряд са утвърдилите
се вече като традиционни регионални срещи с туристи от други клубове в
България – Търговище, Велики Преслав, Шумен, Стара Загора, Пирдоп. На
гостуванията в техните бази, великотърновските туристи отвърнаха
гостоприемно с покана за приятелско туристическо парти и запознаване с
базата на дружеството в района на Ксилифор, забележителностите на
Арбанаси и старопрестолния град.
Представителната международна проява на клуба през 2007 година
беше посветена на отбелязването на 105 годишнината на ТД „Трапезица-1902”
и в изпълнение на предприетата дългосрочна инициатива на Клуба по
пешеходен туризъм – ИЗКАЧВАНЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ПЪРВЕНЦИ НАД 2000
м.н.в. На 08.09.2007 г. – Денят на независимостта на Република Македония
цялата група туристи, включили се в проявата, покориха най-високия
македонски връх Кораб (2 754 м.), заедно с над 1500 туристи от различни
държави и контитенти. Незабравими остават и споделените мигове при
опознаване на историческите градове Битоля, Охрид, Струга и Скопие.
АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ “ТРАПЕЗИЦА” / “ТРАПЕЗИЦА - 1957”
Година на учредяване: 17.09.1957 г. / 2006 г.
Членове за 2007 г.: 58
Ръководство:
Председатели:
Калин Гърбов / Боян Димов
Зам. председатели: Ангел Тодоров / Веселин Стефанов
Секретар:
Снежана Милкова
Членове:
Илияна Петрова / Ясен Долчинков
Трифон Калфов /Румен Георгиев
2007 година е бележита в историята на Алпийски клуб „Трапезица – 1957”
и на организираното алпийско движение в България. Преди 50 години – на 17
септември 1957 г. във Велико Търново 12 ентусиазирани младежи, пленени от
очарованието на скалите край родния град и предизвикателствата на близки и
далечни планинските върхове, създават Алпийски клуб към ТД „Трапезица”.
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Много от инициативите и проявите на алпийския клуб през юбилейната 2007
година бяха посветени на тази бележита годишнина.
І. Инициативи на АК „Трапезица – 1957”, посветени на отбелязване 50
годишнината от създаването му:
Традиционна катерачна среща "Янтра”- 9 - 10 юни 2007 г.- по
маршрутите в околностите на манастира „Света Троица”. В нея участваха 51
катерачи от 11 клуба в страната. При организацията и, на клуба партнираха
Българската федерация по състезателно катерене - 2006, Федерацията на
българските алпийски клубове, Община Велико Търново. Сред девойките Юлия
Керемидчиева зае второ място.
Алпийска експедиция „Монблан 2007”, успешно извела на 26 юли
2007 година седем от десетте участници - великотърновски алпинисти на найвисокия връх в Алпите.
Издаване на сборник „50 години Алпийски клуб „Трапезица”,
представен в деня на създаването на клуба -17 септември в пресклуба на БТА
във Велико Търново и на 21 септември - пред многобройните гости на
Юбилейна експозиция в Изложбени зали „Рафаил Михайлов”. В деня на
откриването, на изложбата бяха показани и ценни снимки от архива на
Алпийския клуб и Туристическото дружество, живописни платна на художници –
алпинисти, алпийско оборудване и екипировка от различни периоди на клуба,
награди, завоювани през годините на развитието му. Тържествено бяха
връчени медали на заслужили спортисти и дейци на клуба и специален
юбилеен плакет на БТС.
Провеждане на Открито първенство по състезателно катерене за
деца, девойки и юноши (Спортен комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”), в
дисциплините „скорост” и „трудност”, на 14 октомври 2007 г.Организирането му
се осъществи с партньорството на Община Велико Търново. В надпреварата,
освен представители на клуба се включиха и състезатели от клубовете АК
"Еделвайс 74" Килифарево, АК "Вертикален свят" Севлиево, АК "Чумерна"
Елена, АК "Вертикал" Русе, АК "Varna Climbing" Варна, КСК при Частно езиково
училище "Еспа" - София.
Ректорът на ВТУ проф. Пламен Легкоступ и председателят на
Туристическо дружество "Трапезица - 1902" Паскал Паскалев дадоха старт на
нелеката надпревара в различните възрастови групи, в която състезателите от
АК „Трапезица – 1902”заеха множество призови места.

ІІ. Проведени през 2007 г. дейности по календарния план на АК
„Трапезица - 1957”, участия в състезания и в партньорски инициативи,
постижения :
Състезателно катерене:
На 17 и 18 февруари 2007 г. – участие в Третата годишна боулдър
среща на закрито в залата на Софийския Университет, с участници - катерачи
от България, Гърция, Румъния, Сърбия и Македония.
Резултати мъже: първо място - Мариян Георгиев от АК "Трапезица 1957" - В. Търново.
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Резултати жени: Петя Гърбова от АК "Трапезица - 1957" – второ място,
Мила Гордеева – четвърто място. Big Jump - първа при жените е Петя Гърбова.
Открита боулдър среща в гр. Аахен /Германия/ - Ина Джамбазова –
трето място.
Открито държавно първенство на Румъния по боулдър – Букурещ –
класиране на нашите състезатели: Мариян Георгиев - първо място; Калин
Гърбов - второ място. При жените - Петя Гърбова - второ място.
28-29-ти април – град Хал (Австрия) - III кръг от Световната
купа по състезателно катерене, дисциплина "Боулдър" - отлично представяне
на Мариян Георгиев - 19-то място в конкуренция с 57 мъже в дисциплината.
28 април 2007 год. - в Частно средно езиково училище “Еспа”,
София - състезание за деца, девойки и юноши под надслов “Партито на
гущерите”. В двете дисциплини - скорост и трудност, от нащия АК участваха
над 30 деца във всички възрастови групи и заеха 14 призови места.
5 май 2007 г. – Русе - Първи кръг за Купа “България” по
състезателно катерене за жени и мъже в дисциплината боулдър.
Състезателите на АК “Трапезица-1957” и АК “Еделвайс’74” се представиха
отлично.
Стефан Аврамов от АК “Еделвайс’74” стана победител при мъжете, а
второто и третото място заеха съответно – Илиян Михайлов и Петър Гавраилов
от великотърновския клуб.
При жените сребърна медалистка стана Снежана Михайлова, а четвърта
– Мила Гордеева, и двете представителки на Велико Търново.
Открито състезание за Купа “Елена” на Българката федерация по
състезателно катерене-2006 се проведе в навечерието на Празника на гр.
Елена. В дисциплините скорост и трудност участваха над 30 деца от АК. Отново
много призови места за нашите състезатели.
На 26 и 27 май 2007 година 6 от най-младите състезатели на АК
взеха участие в Цветния фестивал на катеренето в австрийския град Имст. Те
мериха сили със 136 свои връстници от 13 страни.
Трети кръг от Националния турнир по състезателно катерене за
деца, юноши и девойки - 23 - 24 юни 2007 г. – Ловеч. Състезателите на клуба
завоюваха 14 медала.
На 16 и 17 юни 2007 г. - Кюстендил - Купа "Велбъжд" – открито
състезание по боулдър с международно участие и състезание в дисциплината
скорост за деца, девойки и младежи.
Първо място - Мариян Георгиев, трети е Петър Гавраилов.
При жените първа е Ина Джамбазова, втора - Петя Гърбова, трета - Мила
Гордеева – всичките състезатели на АК.
Изкачвания, партньорски прояви, обучение и квалификация:
Изкачвания: вр. Марагидик, в района на вр. Мусала – подготовка за
експедиция „ Монблан 2007”.
11 партньорски прояви – ски походи, съвместно с Клуба по ски туризъм.
Обучение и квалификация:
- прием на 6 нови членове – от Велико Търново, Казанлък, Габрово;
- обучителен курс по алпинизъм – м. октомври – м. декември с 13
участници.
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СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954”
Година на учредяване: 1954г.
Членове за 2007 г.: 35
Ръководство:
Председател:
Пламен Легкоступ
Зам. председател: Петър Цонев
Секретар:
Благой Стефанов
Членове:
Марияна Атанасова,Красимир Рашков
За 2007 година, от неговите членове 51 са
картотекирани като
състезатели в БФО. Изпълнени са изискванията за минимум състезатели по
възрастови групи.
Благодарение на усилията на поколения деятели - ориентировачи за
популяризиране на този спорт предимно сред учениците и младежите, вече
повече от 50 години Велико Търново е сред водещите градове в страната,
където той се радва на заслужени постижения и отличия. Независимо от не
дотам благоприятните условия за развитието на спорта в съвременните
условия на ниска ангажираност на държавни и обществени институции в това
отношение, Великотърновският клуб успя да съхрани и развива потенциала си,
благодарение и на последователната подкрепа на Туристическо дружество
„Трапезица- 1902”.През последните няколко години устойчиво е в челната
тройка в страната.
СКО “Трапезица –1954”,продължител на КО „Трапезица” и СКО „Трапезицаспринт” отчита като особено успешна изминалата 2007 година:
За пръв път в спортната история на Велико Търново, спортист № 1
за годината е представител на ориентирането – Иван Сираков, национален
състезател с редица престижни отличия:трето място в спринта на Световното
първенство в Австралия; два златни и два бронзови медала от Балканското
първенство в Република Турция; шампионска титла в маратона при младежите
до 20 годни; краен победител на Българската паркова купа. Спечелен е и
първият му медал при мъжете - сребърен, на Държавно първенство – спринт.
Престижни участия състезателите на клуба имаха в/във:
- Всички Държавни първенства: ски-ориентиране, лятно ориентиране,
коло ориентиране и нощно ориентиране.
- Четирите национални купи: „Велико Търново”,“Вариант 5” край
Търговище, “НСА” на Витоша, “Дряново” край село Ловнидол.
- Международните тридневни състезания за Национална купа
“България” край черноморския курорт Обзор.
Многобройни и авторитетни са завоюваните отличия, сред които:
- От Държавните първенства(без ветеранските групи - девет
златни,
четиринадесет сребърни и осем бронзови медала.
- В крайното класиране за Купата на България – верига от четирите
Национални купи и крайното класиране от Национална купа “България” - пет
първи места.
- Правото на състезатели в Нациналния отбор на България завоюваха Иван
Сираков, Григор Караиванов, Валерия Станева.
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- Победители в своите групи са: Боян Хаджииванов (М 12), Мартина
Джулиева(Ж 12), Григор Караиванов (М 16), Апостол
Атанасов(М 14) и
Цветанка Ганчева (Ж 55).
- В поредица от състезания отличия за клуба завоюваха и Моника
Проданова, Виктория Керемидчиева, Емилия Дюлгерова, Михаела
Матева,
Невин Мутафова, Йонко Матев, Анатоли Петров, Станимира Стойчева, Елица
Атанасова, Мартина Джулиева, Станимир Стойчев, Димитър Димитров,
Любомир Лалев, Деница Мичорова, Mладен Джулиев, Ивайло Цветанов и
Петър Иванов, Цветомира Иванова.
През годината се организираха и тренировъчни лагери по лятно
ориентиране, ски - ориентиране, подготвителен тренировъчен лагер.
През 2007 година клубът се прояви успешно и в качеството си на
съорганизатор на Българска Паркова купа и домакин на Първия кръг,
проведен в село Арбанаси, благодарение и на съдействието на председателя
си - професор Пламен Легкоступ.
През годината са изработени три карти за състезания по
ориентиране: „Варуша”, „Арбанаси” и „Шемшево”.
КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ
Година на учредяване: 1969
Членове за 2007 г.: 21
Ръководство:
Председател:
Николай Терзиев
Зам. председател: Стефан Радев
Секретар:
Стефан Петров
И през 2007 година традиционно високата активност на Клуба по ски
туризъм се прояви успешно в партньорство с членовете на Алпийския
клуб.Проведените ски походи бяха част от системната подготовка за
Алпийската експедиция „Монблан – 2007”. Сред тях са тези в района на:
Пампорово; х. „Мазалат”; х. „Тъжа” – вр. Марагидик – вр. Параджика; х.
„Чумерна”; х. „Дерменка” – х. „Добрила”; вр. Шипка – х. „Узана” –
х.” Янтра” – х. „Мазалат”; м. Лъгът.
Проведени бяха и траверс по билото на Стара планина и ски-обучение на
ски писта Узана.
Ски-ралистите Николай Гугински, Росен Босев и Тодор Тодоров и през
този състезателен сезон завоюваха първи, втори и трети места в Държавния
шампионат по ски алпинизъм.
КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ И КОЛО-ТУРИЗЪМ
Година на учредяване: 1967г.
Членове за 2007 г.: 9
Ръководство:
Председател:Пламен Петков
Секретар:Петър Николов
Членове:Виктор Миевски, Даниел Петков, Иван Хаджиколев
Повече от 25 прояви с общо над 130 участници:
Колопоходи до: Елена, Полски Тръмбеш, Златарица, Горна Оряховица,
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Габрово, Дряновски и Капиновски манастир, Узана, Шипка, Мийковци, Априлци,
Тъжа, Родопи – Рила.
Състезания:
- Участия в Републиканско първенство Драгалевци-София и Състезание
по планинско колоездене – Русе; Организиране и провеждане на състезание по
планинско колоездене – Ксилифор.
- Бревети: Участие в 200 км – Сливен – Казанлък – Стара загора –
Сливен; Организиране на контрола за 1200 км – бревета с 6 участници.
Изкачвания: връх Ботев, връх Чумерна – съвместно с ТД “Чумерна”
– над 30 участници.
Посрещане на участници в Обиколката на България – на Шереметя и
на Узана.
Клубът традиционно участва в организирането и провеждането на
Спортно-туристическите празници “Ксилифор”, като за целта извършва
почистване и маркиране на нови трасета за крос-кънтри и спускане. В етап на
подготовка е проект за изграждане на “байк парк” в местността Ксилифор.
КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ
Година на учредяване: 1965г.
Членове за 2007 г.:
13
Ръководство:
Председател: Емил Калоянов
Зам. председател: Васил Матев
Секретар:
Боряна Иванова
Членове:
Соня Гавраилова
Светлана Георгиева
Четирима от членовете на клуба участваха в традиционния
Републикански поход по река Янтра и Дунав от град Бяла до Русе. За
съжаление през последната година това е единствената представителна
клубна проява. Членовете му участваха и в провеждането на пролетния
спортно-туристически празник на Ксилифор, където десетки млади хора имаха
възможност да управляват туристически каяк. Сред основните мотиви, довели
до стесняване на организираната дейност на клуба се отбелязва
увеличаващата се ангажираност на членовете му и през почивните дни.
КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ - ВЕТЕРАНИ
Година на учредяване: 1962г.
Членове за 2007 г.:
144
Ръководство:
Председател: Румяна Цонева
Секретар:
Янка Александрова
Членове:
Бонка Ножарова, Гинка Колева
Денка Минкова, Кунка
Димитрова
Тотка Кънчева
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Изминалата 2007 година за туристите – ветерани е успешна - наситена с
разнообразни инициативи – срещи, разходки, излети, походи, екскурзии. С
удовлетворение членовете на този клуб заявяват, че са сред най-активната
част от многобройната общност на туристите в България и с това допринасят
не малко за достойното представяне и утвърждаване авторитета на нашето
туристическо дружество и града ни на регионални и национални туристически и
културни форуми.
В общо 72 прояви на Клуба на туристите – ветерани са участвали 1593
членове.
От тях:
• походи (многодневни и еднодневни) – 34 с 811 участници.
• излети и разходки – 24 – с 360 участници.
• екскурзии – 14 с 422 участници.
•
Сред по-значимите в тази пъстра палитра са:
Походите в Стара планина и Родопите – еднодневни и
многодневни, сред които и такива до живописни природни кътове, като
Еменската и Крушунската екопътека и места, съхранили ценна историческа и
културна памет – манастирите край Велико Търново,„Батошевски”,
„Врачешки”,„Клисурски”,„Чипровски”,„Лопушански”,„Рилски”,„Роженски”,
„Св.
Петка” – Рупите, Арбанаси, Трявна, Самуиловата крепост.
Активното участие в проявите от Календарния план на
Туристическо дружество „Трапезица – 1902” – Осмомартенски женски поход,
поход в чест на 105-годишнината на дружеството, инициативите през
пролетните и есенните кампании със съорганизатори Община Велико Търново
и РИОКОЗ по Програма „Синди” и др.
Разнообразието от дейности, свързани с отбелязване на
празници, чествания, значими културни събития. През изминалата година
такива бяха около 25 на брой с повече от 1000 участници. Особено вълнуващи
за туристите-ветерани са организираните ежеседмично клубни вечери „Срещи
в петък”, с богата и разнообразна програма, която включва беседи за видни
личности и актуални събития на съвремието, празнични чествания и др.
Утвърдилата се вече като традиционна форма на представяне членовете на
клуба чрез разкази под надслов „Моя роден край – важни исторически събития
и видни личности”, дава възможност на повече хора за изява.
През 2007 г. се навършиха 45 години от създаване на
организираното движение на туристите – ветерани във Велико Търново. По
повод празничното отбелязване на годишнината,в дните 22 и 23 септември
2007 г. в комплекс „Момина крепост” – Ксилифор се проведе Национална среща
на клубовете на туристите ветерани. За любезното домакинство от страна на
Клуба на туристите ветерани при ТД „Трапезица – 1902” във Велико Търново и
отличната организация по осъществяване на проявата, от Управителния съвет
на федерацията се получи благодарствено писмо, с което председателят на
БФТВ Момка Спасова изразява искрените си задоволство и благодарност за
осигурената възможност туристите ветерани да се докоснат по незабравим
начин до богатата история и необикновената красота на Велико Търново и
околностите му, както и за предоставената база на хотела, подходяща за
работни срещи и пълноценен отдих. В писмото се изтъква и особено значимата
организаторска роля на г-жа Румяна Цонева - председател на Клуба на
туристите ветерани, допринесла за ползотворното провеждане на срещата.
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Значимо е и присъствието на хор „Света гора”, с
художествен ръководител Георги Янков, в календара от културни прояви на
нашето дружество. С богатия си репертоар, включващ туристически,
патриотични песни и обработен фолклор, той има през годината 6 концертни
участия и представяне на Националния песенен празник в гр. Тетевен през
м.юни.
Клубният съвет на туристите – ветерани отчита, че всяка година
предлага на своите членове разнообазна туристическа дейност, в която всеки
да намери своя маршрут, да извърви своята пътека, да изкачи своя връх.
ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР «ЕДЕЛВАЙС»
Година на учредяване: 1970
Членове за 2007 г.:
38
Ръководство:
Председател: Лиляна Николаева
Зам. председател: Иван Данчев
Секретар:
Маргарита Стефанова
Членове:
Кина Кузнецова
Христо Кънев
Участниците в хор „Еделвайс” и мъжката формация към него определят
изминалата 2007 като година с достоен принос в историята на своята
формация и на ТД „Трапезица – 1902”, изпълнена с удовлетворението от
успешните и наситени с приятни емоции участия в концерти, празници,
чествания, обществени и партньорски инициативи.
Сред тях са участия в:
Празничен концерт, посветен на 105 годишнината на нашето
туристическо дружество и Деня на Велико Търново, съвместно с хор „Света
гора” и туристическите хорове от Плевен и Шумен.
Първи туристически и песенен празник на ТД „Мадарски конник” –
Шумен.
Концерт на хоровете за школувано пеене – Велико Търново.
Песенен празник „Песните на България” – ежегодно провеждан като
един от най-престижните национални песенни празници, тази година – през м.
юни в град Тетевен.
Мъжката група, макар и със сравнително по-малък опит като отделна
фомация, завоюва през годината авторитетно място сред другите певчески
колективи в региона с участията си при отбелязване на Деня на будителя,
Първа пролет, Нова година, концерти в Шумен, Горна Оряховица и тържества в
Полски Тръмбеш, селата Камен и Шереметя.
С особено задоволство се отбелязва подновяване на партньорските и
приятелски взаимоотношения с хор „Божур” при ТД „Камъка”, чрез съвместни
участия в празничните Коледни и Новогодишни концерти в Горна Оряховица и
Велико Търново.
От важно значение за съхраняване на дългогодишните добри традиции
на хор „Еделвайс” и развитието на неговия колектив са и обединените усилия
на всички участници за запазване на атмосферата на колегиалност, приятелски
взаимоотношения, непресъхващ творчески дух. С така доказаният свой
авторитет, художествените формации при ТД „Трапезица – 1902” заемат
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своето достойно място сред останалите регионални обществени организации и
в Националното сдружение на туристическите хорове в България.

КОМИСИЯ ПО УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Година на учредяване:2006
Ръководство:
Председател: Мила Велчева
Секретар:
Саша Димова
Членове:
Виолета Богданова
Димитрина Цонкова
Пролет Петрова
Училищни клубове по туризъм
Име на клуба

Училище

„ПЛАНИНЧЕ”

ОУ”Димитър Благоев”

Година
на
учредяван
е
1998

„ТУР – 2000”

ОУ”Бачо Киро”

1999

„ЛОТОС”

Дом да деца
„Пеню и Мария
Велкови”
ОУ”Христо Ботев”

2002
2000

ПГЕ “А. С. Попов”

1963

КЛУБ ПО
ТУРИЗЪМ
“ЦАРЕВГРАД
ТЪРНОВ”

Ръководство

Членове
за 2007 г.

Виолета Богданова
Виличка Мавродиева
Анелия Тодорова

30

Емил Витанов
Саша Димова
Ваня Колева
Николина Янкова
Стефка Стоянова
Станка Тодорова
Милен Славчев

142

Маруся Василева
Иван Мешеков
Златка Ковачева
Русалина Стефанова
Георги Георгиев

20

Обяснимо е в периоди на динамично обществено развитие,какъвто е
днешният, фокусът на общественото внимание да бъде насочен към
училището, с очакването то да функционира и се усъвършенства като
интегративна социокултурна среда за образователни, възпитателни и
развиващи дейности.
Учителите, членове на ТД „Трапезица-1902” и организатори на
туристическа дейност в своите училища и през изминалата 2007 година
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доказаха, че са способни да отговорят на повишаващите се към тях изисквания
и затвърдиха сред ученици, родители и колеги авторитета си на
квалифицирани специалисти, които успешно съчетават учебната с
извънкласните дейности, в посока формиране на здравословен стил на живот и
общуване, познаване, опазване и уважаване на природните ценности.
Сред традиционните прояви на училищните клубове са:
Участие във всички етапи на пролетната и есенна кампании
„Движи се и победи”.
Провеждане на обучение в туристически сръчности и умения,
излети, походи и надпревари по календарните планове и в рамките на
програмата на допълнителния час по Физическо възпитание и спорт – модул
„Туризъм”.
Включване в програмите на учебните екскурзии, на „Училище
сред природата” и ваканционния организиран отдих на елементи на обучение
по туризъм. Изработването на туроператорските пакети с материали за
провеждане на ученическия отдих става с активното участие на Комисията за
ученически туризъм.
Предпочитани места за учениците през 2007 година бяха:
- В Стара планина: Априлци, Амбарица, Рибарица; Рила; Тасладжа.
- За учебни екскурзии: Плевен, Ловеч, Троян и др.
Сред безспорните факти, доказващи развитието и популяризирането на
туристическата дейност в училищата през изминалата година са:
Наред с традиционните ежегодни прояви на клубовете се
организираха и проведоха масови спортно-туристически инициативи, посветени
на училищните патронни празници на ОУ”Бачо Киро” и ОУ „Христо Ботев”, които
привлякоха не само клубните членове, но и цялата училищна общност –
стотици ученици, родители и гости за участие в надпревари и пълноценен
отдих сред природата.
Организираната от ОУ „Бачо Киро” по повод отбелязване на 35
годишнината на училището Научно-практическа конференция на тема „Спортни
и туристически практики в училище” - проведена в партньорство с ВТУ „Св. Св.
кирил и Методий” И ТД „Трапезица – 1902” през м. май в комплекс „Момина
крепост”. В рамките на работната програма беше направено мултимедийно
представяне на 17 доклада. Със съдействието на Дружеството материалите
бяха отпечатани в сборник.
Продължава работата на училищни екипи по образователни проекти за
извънкласни дейности, финансирани от Министерството на образованието и
науката. Със средства от участието си в проекта „Училищен център за
извънкласни дейности”, туристическият клуб на ОУ”Бачо Киро” закупи раници,
палатка и друго клубно оборудване. По проекта се финансира и двудневен
семинар за обучение на 22 учители, преподаващи модул туризъм в училището,
чието провеждане предстои през м. април 2008 г. - в района на Узана – Стара
планина, съвместно с ТД”Трапезица – 1902”.
В Календарния план на Туристическо дружество “Трапезица-1902” за
2007 година бяха предвидени 19 инициативи на регионално, национално и
международно ниво.
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1. Ски – поход, посветен на 3-ти Март до връх Шипка
2-4
март
Партньор: Българска федерация по туризъм
2. Осмомартенски поход на жените
10
март
3. Официално честване на 105-та годишнина на Дружеството и
Пролетен концерт на художествените състави на Дружеството
17
март
Партньор: Община – Велико Търново
4. "С карта из Търновград" – състезание по спортно ориентиране
24
март
Партньор: Община – Велико Търново
5.
Национална паркова купа по ориентиране
14
април
Партньор: Федерация по ориентиране
6.
Национална купа по ориентиране “Велико Търново”
15 април
Партньор: Федерация по ориентиране
7.
Пролетна кампания “Движи се и победи” и
"Ден на предизвикателството"
12, 19 май;
3 юни
Партньори: Общински съвет – Велико Търново,
Община – Велико Търново, Програма “Синди”,
Младежки дом – Велико Търново
8.
Отбелязване на 85-та годишнина от откриването на
Първата туристическа хижа в България
20
май
9.
Катерачна среща "Янтра 2007", посветена на 50-годишнината на
Алпийския клуб
910 юни
Партньор: Федерация на българските
Алпийски клубове, Община – Велико Търново
10.
Традиционно изкачване на планински първенци от клубовете
на учениците и учителите туристи
юли
11.
Честване на 100-годишнината от издаването на първия туристически
пътеводител на
Туристическо дружество “Трапезица”
20
юли
12.
Изкачване на връх Монблан
22 юли-05
август
Партньор: Алпийски клуб “Трапезица-57”
13.
Изкачване на връх Кораб - 2864 м. /Македония/
8
септември
14.
Планинско колоездене “Купа Велико Търново” в дисциплините
крос кънтри и траял
9 – 10 септември
Партньори: Федерация по планинско колоездене,
Магазин “Горгона” – Велико Търново
15.
Тържествено честване на на 50-годишнината на Алпийски клуб
“Трапезица”
17 септември
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16.

Партньори: Община – Велико Търново, Алпийски клуб “Трапезица-57”
Национална среща на Федерацията на туристите-ветерани
под наслов “Среща с миналото”
22-24 септември
Партньор: Федерация на туристите-ветерани

17.

Спортно-туристически и песенен празник "Ксилифор 2007" и
кампанията "Движи се и победи" – Есен
22, 29 септември; 6
октомври
Партньори: Общински съвет – Велико Търново,
Община – Велико Търново, Програма “Синди”,
Младежки дом – Велико Търново, Общини Горна Оряховица и Лясковец.
18.
Купа «Велико Търново» по катерене за деца, девойки и младежи скорост и трудност
13 - 14 октомври
2007г.
Партньори: Държавна агенция за младежта и спорта,
Българска федерация по състезателно катерене-2006,
Община – Велико Търново
19.
Коледен концерт на Художествените състави на Дружеството
18
декември
Партньор: Община – Велико Търново
Наред с представените за 2007 година клубни дейности и прояви,
Туристическото дружество посвети някои от инициативите си и на отбелязване
на важни годишнини и възстановяване на добри традиции:
85 години от откриването на Първата туристическа
хижа в България – на хълма Царевец отбелязахме на 23 май с премиерата на
филма „Дворецът на туристите”, реализиран в партньорство с Държавен архив,
Териториална дирекция Велико Търново и „Трапезица” АД – Велико Търново.
За 42 годишното си съществуване, Първият туристичeски дом в България –
създаден и стопанисван от ТД „Трапезица”, е център на активна туристическа и
културно-просветна дейност , като съдейства за превръщане на
старопрестолния град в туристически обект с национално и международно
значение.
На 13 декември след проведени архивни проучвания и
сериозна предварителна подготовка, с много позитивни емоции, спомени и
мечти, възстановихме традиция, с начало отпреди 104 години - членове и
приятели на ТД „Трапезица” да празнуват заедно в навечерието на Коледа на
Благотворителен бал. Сред интересните акценти в програмата на бала ще се
запомнят костюмите, аксесоарите и снимките в стил „ретро”, конкурсите на
дансинга, сред изобилие от музика и танци. Продължихме и отколешна
дарителска традиция. Набраните средства бяха определени за годишна
стипендия в полза на изявени млади спортисти през 2007 г. – Иван Сираков и
Валерия Станева, представители на СКО”Трапезица – 1954”. Другата част
дарени средства бяха насочени към традиционни за дружеството предстоящи
през 2008 г. залесителни инициативи – в района на Ксилифор и двора на
ОУ”Бачо Киро” – Велико Търново, училището с най-голямо разнообразие на
туристически инициативи през годината.
През месец юли с популяризиране на фототипното издание на
Първия туристически пътеводител на ТД „Трапезица” отбелязахме
100
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годишнината от издаването му. Идеята е на архитект Георги Козаров,
председател на тогавашния Търновски туристки клон – през 1905 г., а
уникалността на изданието, първите радетели на туризма в града ни обясняват
на читателите с думите: „Пътеводителят, който предлагаме е първи по рода си
у нас.“ Авторите молят за извинение, ако се възприеме като непълен или
обемист, защото те са наясно, че един „съвършен“ пълен пътеводител трябва
да съдържа информация едновременно за туриста, историка, етнографа,
излетника и госта. В заключение, надяват се, че все пак съвестно са се
„приближили до целта.“
Сред редицата домакинства на ТД „Трапезица – 1902” през
изминалата година е и това на УС на БТС, провел в комплекс „Момина крепост”
свое изнесено заседание през м. декември. Като част от дневния ред беше
включено и обстойно представяне на съвременните дейности и постижения на
нашето дружество.
През 2007 година продължи реализирането на станалите вече
традиционни за дружеството добри практики на партньорство с ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО и:
БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ:
Традиционен ски-поход до връх Шипка, посветен на Националния
празник на България - Трети март
Традиционно изкачване на планински първенци в България и чужбина
Традиционен Празничен Осмомартенски поход на жените
Реализиране и популяризиране на дейностите по проект „Екопътека от
квартал “Картала” – Велико Търново до Преображенски манастир за
развитие на ученически и младежки туризъм”
Реализиране и популяризиране на дейностите по проект „Велико
Търново – Ксилифор - Арбанаси - Център за възпитание в любов към
природата, екологичен туризъм , отдих и спорт”
СДРУЖЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ:
Пролетни и Коледни концерти на художествените състави на
туристическото дружество
Традиционни песенни празници в рамките на Спортно-туристическите
празници „Ксилифор”
Други празнични и тематични концерти
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ и Спортен клуб по
ориентиране „ТРАПЕЗИЦА – 1954”:
Организиране и провеждане на състезания по спортно ориентиране:
- Кръг от Национална паркова купа по ориентиране
- „С карта из Търновград” и Семейно състезание „Мама, татко и аз
– с карта и компас”
- Национална купа „Велико Търново”
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ, БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО СЪСТЕЗАТЕЛНО КАТЕРЕНЕ и Алпийски клубове
„ТРАПЕЗИЦА” И „ТРАПЕЗИЦА – 1957”:
Организиране и провеждане на държавни и международни състезания по
състезателно катерене:
- Държавни и Балкански първенства за деца, девойки и младежи; за жени
и мъже
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- Европейска купа за девойки и младежи
Традиционна Катерачна среща „Янтра”
Изкачване на връх Монблан в Алпите
ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ и Клуб по планинско
колоездене „ГОРГОНА” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
Организиране и провеждане на традиционно състезание по планинско
колоездене – дисциплини „крос кънтри” и „траял”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, РИОКОЗ И ПРОГРАМА “СИНДИ”, МЛАДЕЖКИ ДОМ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО и ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ЛЯСКОВЕЦ:
Пролетни и Есенни кампании „Движи се и победи”
Ден на предизвикателството
Спортно-туристически и песенен празник „Ксилифор”
Традиционни клубни прояви на Комисията по ученически туризъм при ТД
„Трапезица – 1902”
Със задоволство отбелязваме, че през 2007 година в рамките на
традиционно масовите и успешно провеждани пролетни и есенни кампании
„Движи се и победи”, успяхме да реализираме още една обединяваща ни и
перспективна идея - за първи път заедно с нас, съорганизатори бяха и
общините Горна Оряховица и Лясковец. Преминатите туристически маршрути,
отборните надпревари в игрите и спортно- туристическите щафети и
състезания в центровете на предизвикателствата, детският художествения
пленер, емоциите на естрадния подиум, интервютата с участници,
ръководители и гости, текущата информация за събитието и здравословния
начин на живот, незабравимите срещи с приятели и съмишленици сред
очарованието на природата – това беше само част от богатата палитра на
кампаниите „Движи се и победи”.
Особено сме щастливи, че традиционното домакинство на една от трите
прояви в рамките на всяка от кампаниите, ни дава възможност да
популяризираме възможностите за развитие на нашите идеи в областта на
туризма в околностите на Велико Търново - парка Ксилифор, оформен по
проект на ТД ”Трапезица - 1902” като зона за крайградски отдих, туризъм и
възпитаване в любов към природата.
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ НА ПРОЯВИТЕ на ТД “Трапезица – 1902” през
2007 година:“Болярка-ВТ” АД, “Уолтопия” ООД, “Ейч Ер Ти” ООД, “Вектор”
ООД, “Джамбо 33” ООД, ЕТ “ГОРГОНА”, ”СТЕНАТА” ООД, “Вимар” ООД, “Арба”
ООД, “Екстрапак” ООД, “Момина крепост” АД, Туристически информационен
център – Велико Търново, “Агрима” АД, “Джокер” ООД и други.
Съвременните визия и мисия на ТД „Трапезица – 1902” са в посока
развитие и популяризиране на туризма, туристическите спортове и екологията,
като с това допринасяме за утвърждаване мястото на Велико Търново сред
най-атрактивните съвременни туристически центрове с уникално съчетание на
природни и културно-исторически дадености.
Обстойният анализ на многообразната дейност на нашата организация
фокусира вниманието както върху осъществените вече цели, така и върху
налагащите се в практиката приоритети и идеи за дългосрочно развитие, сред
които се утвърждават:
По-широко използване на съществуващите възможностите за
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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 дейността на
клубовете.
Разработване и защита на проектни идеи, участие в
партньорски проекти в направленията:
- СПОРТ. Инициативи и развитие на спортната – тренировъчна и
състезателна 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”: научнопрактически конференции и семинари в областта на развитието на
спорта и туризма; изяви на художествените състави на Дружеството;
тематични представяния на автори, чиито дейност и творчество са
свързани с тази на ТД “Трапезица – 1902”.
- КОМПЛЕКСНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ
И
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ.Развитие и популяризиране на проекта,
свързан с оформяне на крайградската зона Ксилифор като “ЕКО-ЗОНА
“КСИЛИФОР” И МАРШРУТИ В МЕСТНОСТТА ДЕРВЕНТ – ЦЕНТЪР ЗА
ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ПЪЛНОЦЕНЕН ОТДИХ И ОБУЧЕНИЕ СРЕД
ПРИРОДАТА В ОКОЛНОСТИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

