
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

С разнообразни клубни инициативи вече 109 години ТД „Трапезица 
– 1902” присъства  в социалния живот на Велико Търново като една от 
най-големите  обществени  организации,  чиито  идеи  и  дейност  са 
насочени  към  утвърждаването  и  популяризирането  на  активен  и 
пълноценен живот в хармония с природата.

През  2010 година  членството  в  ТД  «Трапезица  –  1902»  е 
разпределено в 18 клуба, с общо 809 отчетени членове, както следва: 

1. КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКИ СПОРТОВЕ „ТРАПЕЗИЦА-
1909“ - 167 

2. АЛПИЙСКИ КЛУБ ”ТРАПЕЗИЦА – 1957” -  56
3. СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954” -  44
4. КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ - 158
5. КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ  И КОЛО-ТУРИЗЪМ „ГОРГОНА“-  10
6. ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР “ЕДЕЛВАЙС” -  40
7. КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ -  16
8. КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ -   8
9. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ “ТУРИСТ”ЕООД -  43

   
и  8 УЧИЛИЩНИ  ТУРИСТИЧЕСКИ  КЛУБОВЕ,ОБЕДИНЕНИ  от  КОМИСИЯТА  ЗА 
УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ с общо 273 членове:
   

10. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” -        108
11.    ”ТУР – 2000” – ОУ “БАЧО КИРО” -   104
12. „ПЛАНИНЧЕ” – ОУ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” -    3
13. “ЛОТОС” – ДОМ ЗА ДЕЦА “ПЕНЮ И МАРИЯ ВЕЛКОВИ” -   33
14. «ЗДРАВЕЦ» - ПГАСГ „А.С.ПОПОВ” -            2
15.  КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” -    3
16. «ДИВИТЕ КОТКИ» -  ХГ„Св.Св.Кирил и Методий” -          19
17. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ «ДИВА ПРИРОДА» ПРИ ПМГ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” - 1

През 2010 година дейността на ТД”Трапезица – 1902” се ръководи 
от  Управителен   съвет  в  състав: Паскал  Паскалев  –  Председател, 
Пламен  Кънчев  -  Зам.председател и  членове:  Станчо  Русев,  Николай 
Терзиев,  Пламен Петков,  Мила Велчева, Александър Апостолов, Илияна 
Петрова, Тошко Рачев, арх.Иво Терзийски. 

В периода 30.03.2010 г.– 12.04.2011 г. са проведени 8 редовни 
заседания, в срок и с необходимия кворум, с дневен ред, съответстващ 
на  изпълнението  на  Календарния  план,  с  обсъждане  на  текущи  и 
актуални проблеми на Дружеството. Взети са 41 решения. 

В  условията  на  задълбочаваща  се икономическа  криза  премина 
календарната 2010 година. Тя ще остане в историята на Дружеството и 
като един от най-трудните и драматични периоди - водене на съдебни 
спорове  за  доказване  собствеността  върху  Туристически  дом 
„Трапезица“.  Средствата  за  осъществяване  на  богатата  си  спортна, 
туристическа и културна   дейност, ТД „Трапезица-1902“ набавя чрез 
стопанисване  и  ползване  именно  на  Туристическия  дом   във  Велико 
Търново. В  семинарната  зала  на  хотела  се  осъществяваха  всички 
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организационни  срещи  на клубовете,  свързани  с  изпълнението  на 
календарните им планове.

Пред Общото събрание накратко ще представим нашата теза, която 
защитаваме  чрез  съдебната  система  и  сме  информирали  държавните 
институции и медиите.

Туристическо дружество „Трапезица-1902“ - град Велико Търново е 
член  на  Българския  туристически  съюз.  Дружеството  притежаваше 
първата туристическа  хижа в България, на историческия хълм Царевец. 
Тя  e  отчуждена  за  държавни  нужди  през  1957  год.  Във  връзка  с 
отчуждаването,   Окръжният  народен  съвет  Велико  Търново  взема 
решение, в града, на подходящо място, да се построи нов туристически 
дом. За целта е отреден  имот ПИ № 6215 в квартал 253 по плана на 
град Велико Търново, на ул. “Стефан Стамболов“ № 79. С Решение № 78 
от 29.07.1968г., отразено в протокол № 9, Окръжният народен съвет 
Велико  Търново  отстъпва  безвъзмездно  право  на  строеж  на  Окръжния 
съвет на БТС - Велико Търново за построяване на туристически дом в 
този имот. Той е построен и въведен в експлоатация през 1970 година. 
Независимо от факта, че има отстъпено право на строеж в полза на 
Окръжния съвет на БТС  Велико Търново, е съставен акт за държавна 
собственост, според който ГОНС Велико Търново е собственик на 97.4% 
идеални  части,  а  Окръжният  съвет  на   БТС  е  собственик  на  2.6% 
идеални  части.  Въз  основа  на  така  съставения  акт  за  държавна 
собственост,  държавата, чрез ГОНС град Велико Търново, със Заповед 
№  149  от  01.04.1971  г.  отстъпва  на  Окръжния  съвет  на  БТС 
безвъзмездно право на ползване на държавната част от имота, което до 
30 ноември 2010 год. ТД „Трапезица-1902“ осъществяваше. След много и 
съществени промени в законодателството, създаване на нови закони и 
след съдебни спорове между област Велико Търново и община Велико 
Търново, на основание влезли в сила съдебни актове, към настоящия 
момент Община Велико Търново се е снабдила с акт за частна общинска 
собственост, върху 93,91% идеални части от имота. 

След среща на наши представители (Председателя и Секретаря на 
Туристическо дружество „Трапезица-1902“) с кмета на Община Велико 
Търново,  той  заяви,  че  предприема  действия  по  прекратяване  на 
правото за ползване и влизане във владение на имота от страна на 
Общината  във  връзка  с  това  беше  издадена  заповед  №  РД  22-
1623/18.11.2010 г. на кмета на Община Велико Търново за принудително 
изземване на туристическия дом.Въпреки аргументите които изтъкнахме, 
че заповедтта е неправилна и незаконосъобразна на 30 ноември 2010 
год.със съдействието на полицията туристическия дом бе принудително 
иззет. От тогава и до сега е запечатан и не се ползва нито от нас 
нито от Общината. В законния срок обжалвахме заповедтта на Кмета и с 
решение  по  АДМ.Д.№928/2010г.  великотърновския  административен  съд 
отмени  тази  заповед  и  възприе  нашите  възражения.  Към  настоящият 
момент това решение е обжалвано от Общината и чакаме разглеждането 
му пред ВАС-София.   

С  тези  действия от  страна  на  Общината  се  предпоставя 
ликвидирането на най-голямата обществена организация в региона - в 
разрез с принципите, залегнали в Закона за физическото възпитание и 
спорта, където държавата и общините следва да подпомагат развитието 
на спорта и туризма, а не да пречат на това развитие. Да работят за 
развитието на туризма и спорта, а не в негов ущърб, както се получи 
с действията на Община Велико Търново.
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Към настоящия момент БТС – София е завел установителен иск за 
96,51 % собственост от сградата и е в ход текуща съдена процедура.

Тенденцията от 2009 година за намаляване на туристопотока към 
базите, които стопанисваме, продължи и през 2010 година, което е 
дългосрочното  отражение  на  икономическата  криза,  а  може  би  и  на 
реалностите в туристическия бизнес у нас.

Базите  на  ТД”Трапезица-1902”  в  местността  Ксилифор: 
Туристически комплекс “Момина крепост”, хижа Ксилифор и “Езерото” се 
стопанисват от “ТУРИСТ”- ЕООД, фирмата на Дружеството. 

Остава голямата ни надежда  - разработката на цялостния проект 
ЦЕНТЪР  ЗА  КУЛТУРЕН,  ЕКОЛОГИЧЕН  И  СПОРТНО-АТРАКЦИОНЕН  ТУРИЗЪМ  В 
МЕСТНОСТТА  „Голям  Ксилифор”  град  Велико  Търново,  разработен  по 
оперативна  програма  „Регионално  развитие”2007-2013г.,  съфинансиран 
от  Европейския  съюз  чрез  Европейския  фонд  за  регионално 
развитие.Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”. Операция 
3.1.  „Подобряване  на  туристическите  атракции  и  свързаната  с  тях 
инфраструктура”,  да  бъде  реализиран  в  партньорство  с  новата 
администрация  на  Община  Велико  Търново  и  Общински  съвет,  след 
провеждане на изборите за местна власт през есента на 2011 г.

От м. януари 2011 г. бившият ресторант „Балкан“ – собственост 
на Дружеството е с нов наемател – „ЕГО КЛУБ“ ООД, с управител Петър 
Стефанов. 

Транспортните  средства на  Туристическото  дружество  към 
настоящия момент са: автобус – 2 звезди и микробус (за служебни 
цели), които улесняват осъществяването на планираните прояви.

В “ТУРИСТ” ЕООД, с Управител Георги Димитров, работят 38 души. 
Организират се настаняване на гости  и групи в хотелите; обучения, 
семинари,  конференции;  фирмени  и  семейни  тържества  и  чествания; 
учебни екскурзии, пътуващи семинари и други квалификационни форми; 
прояви по Календарния план на Дружеството.  

Към  средствата  от  стопанската  дейност  на  Дружеството,по 
традиция 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.

Съгласно  отчета  по  бюджета  на  ТД”Трапезица  –  1902”  за  2010 
година, приходите и разходите се разпределят в лв., както следва:
  ПРИХОДИ:

1. Собствени приходи:  69423
1.1.Членски внос    1433  
1.2.“ТУРИСТ”ЕООД  65282
1.3.Благотворителна кампания  2708

   2. Външни приходи:                                      20604  
    ОБЩО ПРИХОДИ:       90027лв.

  РАЗХОДИ:
  1.Прояви организирани от ТД”Трапезица-1902” и партньори -13965
  2.Прояви от държавния календар на клубовете            -5042 
  3.Международен проект ”Аконкагуа-2010”                -2480 
  4.Направа на работни проекти по ОПРР Приоритетна ОС-3, 
  за 21 броя обекти в местност Ксилифор:                 -2900
  5.Други разходи:                                                    -65640        
  ОБЩО РАЗХОДИ: 90027 лв.
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КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ
Година на учредяване: 12.04.1909 
Членове за 2010 г.:  167
Ръководство: Председател:    Станчо Русев

Зам. председател: Бранимир Рибаров
Секретар:         Невяна Христова 
Членове:          Борис Борисов

             Стоян Чомаков
 

Успешно проведени 57 прояви с 1395 участници. 
101 годишният клуб, който вече е и с едногодишна история като 

Сдружение – Клуб по пешеходен туризъм и туристически спортове,отчита 
голям брой и по-масови прояви.

Сред тях са:
 Две международни прояви – до Турция (с разглеждане

забележителностите на гр. Одрин) и до Франция - с цел изкачване 
първенеца на Алпите, вр. Монблан. Групата за това изкачване беше с 
много  добра  предварителна  подготовка,  но  за  съжаление  лошите 
метеорологични условия в деня, определен за изкачването на върха, не 
позволиха то да се осъществи.

 Традиционни походи по предпочитани маршрути из нашите 
планини  и  изкачване  на  върховете  в  България  :  Руен  (Осогово), 
Радомир  (Беласица),  Гоцев  връх  (Славянка),  Ком  (Западна  Стара 
планина) и др.

 Участие в зимния траверс на Алпийския клуб в Стара 
планина и в националния поход Ком-Емине.

 Планинарските  прояви  по  традиция  са  съпътствани  от 
опознаване на посещавания регион, на неговите културно-исторически и 
природни  забележителности  (стари  български  столици,  култови 
комплекси, манастири, пещери, екопътеки 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;  Участие  в  пролетния  обучителен  семинар  на 
учителите  -  ръководители  на  туристическа  дейност  във 
великотърновските  училища  (съвместно  с  Комисията  за  ученически 
туризъм(; Участие в Коледния благотворителен бал и др.

 Дейности по поддържане на туристическите маршрути и
бази: почистване на туристически пътеки, опресняване на маркировка и 
подмяна  на  указателни  табели;  стопанисване  и  поддръжка  на 
съоръженията  в  центровете  на  предизвикателствата на  Ксилифор; 
стопанисване на заслон „Ледения замък”; подготовка и маркиране на 
нов пешеходен маршрут за есенната кампания «Движи се и победи» - 
Беляковец  –  Самоводене  –  Преображенски  манастир  (по  поречието  на 
река Раковица).

През  2010  г.  продължи  и  традицията  на  планинарски  срещи  с 
туристи  от  други  клубове  в  България  –  Пирдоп,  Търговище,  Велики 
Преслав, Шумен, Варна, Добрич, Стара Загора, Бяла, София и др. 
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АЛПИЙСКИ КЛУБ “ТРАПЕЗИЦА - 1957”
Година на учредяване: 17.09.1957 г. 
Членове за 2010 г.:   56
Ръководство: Председател:    Боян Димов

Секретар:         Ясен Долчинков
Членове:          Симеон Иванов

2010 г. е богата на разнообразни прояви по календарния план на 
Алпийския клуб сред които: международна алпийска проява, преходи и 
изкачвания,  участия в състезания със завоювани призови постижения, 
домакинства, участие в състава на Националния отбор по катерене.

 Осъществени са преходи, изкачвания и траверси в българските
планини при летни и зимни условия по маршрутите до вр. Ботев, вр. 
Вежен, Северен Джендем (тур „Централен ръб”); хижите „Партизанска 
песен”,  „Мазалат”,  „Ехо”,  „Тъжа”;  траверс  по  алпийското  било  на 
Стара планина – вр. Ботев – заслон Ботев – х. „Амбарица”. 

 Четирима представители на клуба участваха успешно във
високопланинския маратон х. „Мазалат” – х. „Ехо”(100 км за 24 часа).

 Успешно  е  организирана  и  проведена  международната  алпийска 
прояваза  2010  г.–  еспедиция  за  изкачване  на  връх  Аконкагуа, 
първенецът на Андите, Южна Америка, при която от 5-те участника,4 
стъпиха на върха,  Боян Димов, Йордан Грозданов, Цветанка и Петър 
Петрови.

Изпълнени са основните цели на отбора по катерене към клуба – 
популяризиране на този спорт сред децата и младежите, обновяване на 
екипировката, успешно планирани и проведени прояви. 

Тренировките  по  катерене  се  провеждаха  под  ръководството  на 
Милен Видиновски. В заниманията са включени около 30 катерачи от 
различни възрастови групи.

Участия и награди в първенства и състезания:
 В страната – над 100 участия с 48 отличия;
 В прояви от международния календар – Австрия, Букурещ, кръг от

Европейската купа (октомври 2010, Велико Търново) – 7 отличия.
В Националния отбор на България за 2010 г. са Ина Джамбазова, 

Юлия  Керемидчиева,  Владислав  Ангелов,  Стефан  Колев  и  Божидар 
Любенов, класиран на 8-мо място на кръг от Европейската купа във В. 
Търново,  в  дисциплината  трудност.  Домакински  прояви  на  АК 
„Трапезица-1957” през 2010 г. – ІІІ кръг от Европейската купа по 
спортно катерене; Държавно първенство за жени и мъже –  скорост  и 
трудност; Катерачна среща „Янтра”.

В ежегодната анкета на Община Велико Търново за спортист на 
2010 година Ива Добрева е на 5-то място при децата до 14 години, а 
Милен Видиновски – 2-ри в класацията за треньор.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954”
Година на учредяване: 1954г.
Членове за 2010 г.: - 44
Ръководство: Председател: Проф.д-р на п.н.Пламен Легкоступ

Зам. председател:  М. Атанасова
Секретар:          Георги Карталов
Членове:           В.Богданова;И. Петкова
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Г. Караиванов, Д. Димитров  
2010  година  ориентировачите  определят  като  една  от  най-

успешните сред последните години – с утвърждаване на ново ядро млади 
състезатели  и  достойно  представяне  на  титулярите  в  международни 
състезания. В годишната класация на клубовете, СКО „Трапезица-1954” 
е  пети  с  картотекирани  36  състезатели,  4  от  които  –  ветерани. 
Продължи  и  работата  по  подобряване  на  материалната  база  с 
реализиране на клубен проект към МФВС. 

Състезателната дейност през годината осигури участия във всички 
държавни  първенства  по:  ски-ориентиране,  лятно  ориентиране,  коло-
ориентиране и нощно ориентиране; в Национална купа „България” и два 
подготвителни лагера.

Успешната равносметка – 20 държавни титли, 3 вицешампионски и 
10 бронзоми медала, спечелени от около 20 състезатели при голяма 
конкуренция.

На  ниво  –  участие  в  национални  отбори,  нашите  състезатели 
Мартина  Джулиева,  Апостол  Атанасов  и  Надежда  Стоянова  успешно  ни 
представиха  в  Европейското  първенство  за  юноши  и  девойки,   като 
Апостол Атанасов се класира 5-ти в дългата дистанция.

Сред важните клубни приоритети през 2010 година, които остават 
и като дългосрочни цели занапред са работа с начинаещите и младите 
състезатели;  стимулиране  на  състезателите  с  най-голям  принос  за 
успехите на клуба; изработването и обновяването на карти в райони на 
града, училищата, в крайградските зони.

КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ
Година на учредяване: 1969 
Членове за 2010 г.:   16
Ръководство: Председател:     Николай Терзиев

Секретар:          Ангел Тодоров       
През  2010  година  успешно  бяха  проведени  заложените  в 

календарния план на клуба дейности: излети и ски-походи до хижи и 
върхове сред които:

 „Третомартенски  ски-поход  на  свободата"  по  маршрут  Острец  - 
х.”Тъжа” – х. „Мазалат” – х. „Партизанска песен” – х. „Узана” - 
вр.Шипка;

 Ски-походи до вр.Карабогдан 
 Ски-поход до вр.Чумерна
 Продължи  успешното  представяне  на  ски-алпинистите  Николай 

Гугински  и  Росен  Босев  в  Държавното  първенство  по  ски-
алпинизъм, където те завоюваха призови места.

КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ И КОЛО-ТУРИЗЪМ
Година на учредяване: 1967 г. 
Членове за 2010 г.- 10
Ръководство: Председател:Пламен Петков  

Секретар:Петър Николов 
 Членове:Виктор Миевски, Даниел Петков, Иван Хаджиколев 
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Повече от 20 прояви  с общо над 100 участници:  

 Колопоходи  до: Елена,  Полски  Тръмбеш,  Дряново,  Дряновски  и 
Капиновски манастир, Габрово.

 Състезания:
- По спускане с велосипеди – Сопот;
- Крос-кънтри – Стара Загора и Исперих;
 Изкачвания: връх Ботев, връх Чумерна, Черни връх.
 Посрещане на участници в Обиколката на България – на Шереметя 

и на Узана.
 Представяне във Велорали: Чипровци, Узана, Средна гора, Черни 

връх.
 Участие в Републиканско първенство – Драгалевци - София и в 

Колоездачна обиколка на остров Тасос – Гърция.
Клубът традиционно участва в организирането и провеждането на 
Спортно-туристическите  празници  “Ксилифор”,  като  за  целта 
извършва  почистване  и  маркиране  на  трасета  за  крос-кънтри  и 
спускане.

КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ
Година на учредяване: 1965 г. 
Членове за 2010 г.:    8
Ръководство:      Председател:    Емил Калоянов

     Зам. председател: Васил Матев
     Секретар:    Боряна Иванова 

По  традиция  клубът  е  участник в клубни,  национални  и 
международни  прояви.  През  лятото  на  2010  год.  петима  наши 
представители взеха участие в 55-та Международна туристическа регата 
по река Дунав „ТИД-2010”, преминавайки маршрута на територията на 
Германия и Австрия. В международната проява те бяха представители на 
България, заедно с 8 състезатели от Видин.

Със  съдействието  на  членове  на  клуба  при  провеждането  на 
пролетния  спортно-туристически  празник  на  Ксилифор,  десетки  млади 
хора  имат  възможност  да  управляват  туристически  каяк. Наред  с 
участието  във  водните походи,  сред  приоритетите  на  клуба  е  и 
включването  му  във  всички инициативи на  дружеството, свързани  с 
популяризирането на гребния спорт и туристическите дейности.

КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ - ВЕТЕРАНИ
Година на учредяване: 1962 г. 
Членове за 2010 г.: 158
Ръководство:      Председател: Румяна Цонева

Зам. председател: Денка Минкова
     Секретар:     Янка Александрова
     Касиер:     Бонка Ножарова
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Изминалата 2010 година за туристите – ветерани е отново успешна 
и ползотворна, част от 48 годишната история на клуба с разнообразна 
туристическа  и  културна  програма.  В  над  60  прояви  –  походи 
(еднодневни  и  многодневни)екскурзии,  излети,  разходки,  празници, 
чествания и др. участват около 1000 членове.

Сред  посетените  места  през  изминалата  година  с  природни  и 
културно-исторически забележителности, част от които и сред 100-те 
национални обекта са: Козлодуй, Пордим, Ямбол, Елхово, Кюстендил, 
Земен,  Пазарджик,  Батак,  Велинград,  Правец,  Етрополе,  Трявна, 
Севлиево и др. 

По традиция туристите-ветерани провеждат многобройни излети в 
околностите  на  Велико  Търново,  съчетавайки  ги  с  опознаване  с 
колегите си от сродните клубове в региона – Самоводене, Беляковец и 
Горна  Оряховица.  Сред  организираните  от  тях,  съвместно  с  ТД 
„Трапезица-1902”,  както  и  с  Общинското  ръководство  на  Съюза  на 
пенсионерите празници и чествания са  Ден на производителя, Бабин 
ден, Трифон Зарезан, Ден на самодееца, Тодоров ден, Ден на народните 
будители и др. 

Те са сред най-активните участници и в проявите от Календара на 
Дружеството и представят организацията в провежданите от Българската 
федерация  на  туристите-ветерани  дейности  от  нейния  национален 
календар.  Нашият  клуб  е  сред  най-многобройните  и  авторитетни  в 
страната,  с  водеща  разнообразна  дейност.  Взехме  участие  в 
представителни национални туристически инициативи като: Национални 
срещи в Бургас и Червен бряг, „Празник на малината” (хижа Ком), „Ден 
на туризма” (Черни връх, Витоша) и др.

Дамският хор „Света гора” с художествен р-л Георги Янков и през 
2010  година  е  редовен  участник  в  културната  програма  на  ТД 
„Трапезица” и в Националния песенен празник „Песните на България”, 
който се проведе в Казанлък.

Удовлетворени  от  богатия  си  организационен  живот,  туристите-
ветерани планират бъдещите си изяви с призива „Няма кой друг да 
направи  живота  ни  по-смислен,  по-разнообразен  и  интересен,  освен 
самите  ние.  Да  си  помогнем  сами,  за  да  изживеем  дните  си 
пълноценно!”

ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР «ЕДЕЛВАЙС»
Година на учредяване: 1970
Членове за 2010 г.: 40
Ръководство:Председател: Лиляна Николаева

  Секретар-касиер:Стефка Любомирска
  Членове:Иван Данчев – диригент,Снежана Христова

     Христо Кънев
  Корепетитор: Станимир Демирев

Участниците  в  хор  „Еделвайс”  и  мъжката  формация  към  него 
определят изминалата 2010 като успешна година за своя художествен, 
творчески  и  колективен  живот,  удовлетворени  от  успехите  при 
изпълнението  на  богатата  си  и  разнообразна  програма  от  концерти, 
празници,  чествания,  обществени  и  партньорски  регионални  и 
национални прояви.
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Сред тях са участия в:
 Концерт, посветен на 108- годишнината на ТД ”Трапезица-1902”- 

част от програмата за отбелязване празника на Велико Търново, с 
който  тържествено  е  отбелязана  и  40-  годишнината  от 
учредяването на Туристически хор „Еделвайс“ на 17 март 2010г.

 Във връзка с годишнината на хора бе издадена юбилейна книга от 
ТД „Трапезица-1902“ – „40 години Туристически хор“Еделвайс“

 Концерт по случай 24 май в Община Велико Търново
 Песенен празник в местността „Божур“ по покана на ТД „Камъка“ – 

Г. Оряховица.
 Песенен  празник  „Песните  на  България“,  гр.  Казанлък,  яз. 

Копринка на 3 и 4 юли 2010 г.
 Съвместна екскурзия на хор „Еделвайс“ и „Камчийска лилия“ – гр. 

Варна до връх Бузлуджа.
 Концерт в гр. Варна на 9 и 10 октомври 2010 г. по покана на хор 

„Камчийска лилия“
 Коледен  концерт  на  художествените  състави  на  дружеството  в 

залата на Община Велико Търново и участие в коледния концерт на 
приятелския хор „Божур” – Горна Оряховица.

 Съвместни  концертни  изяви  с  хоровите  колективи  на  Плевен  и 
Шумен, като член на Сдружение „Северняшо ехо”.

 Участие  в  културно-масови  прояви,  организирани  от  ТД 
„Трапезица“:  9  януари  2010  г.  –  Ден  на  производителя –  ТК 
„Момина крепост“ /наградени: Тодор Петков в раздел кулинария – 
І-во място и Георги Христов – ІІІ-то място в раздел напитки/; 
Деня на родилната помощ – 21 януари 2010 г.; Деня на лозаря – 
14.02.2010 г.; Празнуване Деня на жената – 2 март 2010 г. в ОУ 
„Патриарх Евтимий“

 Участие в Осмомартенски празник в ТК „Момина крепост“ на 7 март 
2010 г.

 Участия в пролетната и есенна кампания „Движи се и победи“
 Участия на Мъжката формация към хора в Националния песенен 

празник, в празнични програми на Дружеството – Осми март, Коледния 
благотворителен бал, както и гостуванията му по покана на празници 
на читалища, организации и др. Например: 28 май 2010 – концерт по 
случай 10-годишнината на групата за градски песни „Сбъднати мечти“ 
– с. Ветринци; 17 юли 2010 – гост-изпълнение по случай честване на 
годишнина на Бачо Киро в с. Бяла Черква; 22 юли 2010 г. участие в 
концерт в с. Карайсен по случай 142 години от борбата на четатата 
на Хаджи Димитър и Стефан Караджа; 5 ноември 2010 г. - по покана 
на Краеведското дружество, във връзка с представяне на книгата на 
Георги Бакалов „Пролетни ветрове“ формацията поздрави участниците 
със свои изпълнения.

 Най-голямото постижение на Туристически хор „Еделвайс“ е 
получаване на наградата „Филип Аврамов“ за четиригласен смесен хор 
за 2010 год. Връчването на наградите се състоя на традиционния 
Пролетен концерт на ТД „Трапезица“ на 18 март 2011 г. в Голямата 
зала на Община Велико Търново. 

 От особено значение за отстояването и развитието на добрите 
традиции на колектива е и богатият му организационен живот извън 
репетициите  и  сцената  –  съвместното  посрещане  на  празници, 
отбелязването на рождени дни, гостуванията. Изключително ценна е и 
подкрепата, която ръководството на хора оказва на членовете, които 
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по здравословни или други причини са в затруднено положение. В 
такива  случаи  посещението  в  болницата,  у  дома  или  дори  само 
вниманието, оказано с едно телефонно обаждане са безценна помощ.

КОМИСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ
Година на учредяване:2006
Ръководство:      Председател: Мила Велчева

     Секретар: Виолета Богданова
Членове:       Саша Димова,Димитрина
               Цонкова,Пролет Петрова

Общ  брой  членове  на  училищните  туристически  клубове  за  2010  г., 
обединени в Комисия за ученически туризъм – 273

Училищни клубове по туризъм
Име на клуба Училище Година 

на 
учредяване

Ръководство Членове 
за 2010 

г.
„ПЛАНИНЧЕ” ОУ”Димитър 

Благоев”
1998 Виолета Богданова

Величка Мавродиева
Анелия Тодорова

3

„ТУР – 2000” ОУ”Бачо Киро” 1999 Емил Витанов
Саша Димова

104

КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ОУ”Христо Ботев” 2000 Маруся Рашкова
Златка Ковачева
Мариела Христова
Седат Мехмедов

108

„ЛОТОС” Дом да деца 
„Пеню и Мария 

Велкови”
2002 Станка Тодорова

Милен Славчев
33

„ДИВА ПРИРОДА“
ПМГ „Васил 
Друмев”

2000 Даниела Маноилова
Виолета 
Константинова

1

„ЗДРАВЕЦ” ПГСАГ „А.С. 
Попов”

2009 Милка Арабаджиева
Даниела Иванова
Галина Асенова
Рени Тодорава

2

„ЦАРЕВЕЦ“
СОУ „Вела 
Благоева”

2000 Незабравка Вачкова 3

„ДИВИТЕ КОТКИ” ХГ „Св. Св. 
Кирил и Методий”

2009 Галина Пенкова
Ивет Иванова

19

Учителите, членове на ТД „Трапезица-1902” и през 2010 година 
организираха и провеждаха разнообразна туристическа дейност в своите 
училища - работа с децата и младежите, педагогическата колегия и 
родителите за създаване нагласи за зравословен и пълноценен начин на 
живот  и  за  популяризирене  на  добрите  практики  в  тази  област. 
Продължават  и  дейностите  за  повишаване  на  квалификацията  на 
ръководителите на туристическа дейност в училищата.

На 25.09.2010 г., в рамките на първия етап на кампанията „Движи 
се и победи” и спортно-туристическия празник „Ксилифор”, с издаване 
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на дипляна и откриване на фото изложба, официално бе отбелязана 10-
годишнината от създаването на съвременните ученически туристически 
клубове към ТД „Трапезица-1902”. 

Сред разнообразните прояви на училищните туристически клубове 
през 2010 г. са:
  Провеждане на планирано обучение по време на излети, походи и 

надпревари по календарните планове за годината и по програмите на 
модулния час по Физическо възпитание и спорт – „Туризъм”.

  Изпълнение на няколкодневни програми за обучението по
туризъм,  включени  в  провежданите  „Училище сред  природата”  и 
организирания отдих на децата. 

През 2010 година сред избраните от училищните клубове места и 
маршрути  за  почивка  и  обучение  сред  природата  бяха  Еленския  и 
Тревненския  Балкан,  Узана  и  Троян.  С  петокласници  и  родители  се 
организира  и  проведе  екскурзионно  летуване  в  Централен  Балкан,  с 
ръководител Саша Димова – начален учител и планински водач. Като 
представител  на  комисията  за  ученически  туризъм  при  Дружеството, 
Мила Велчева се включи в изкачването на връх Триглав (Юлийски Алпи, 
Словения), организирано от Националното училище за планински водачи, 
съвместно с ТД „Трапезица-1902”.
  Във връзка с повишаването на квалификацията на учителите-
туристи, продължава организирането и провеждането 2 пъти годишно на 
обучителни  семинари  –  пролетен  и  есенен,  с  приоритет  на 
практическото  обучение  в  планината.  През  2010  година  семинари  се 
проведоха по маршрути в Стара планина: с. Тъжа – хижа „Русалка” – 
хижа „Триглав” и Беклемето – хижа „Дерменка”.
 И през 2010 година сред проектните училищни дейности бяха
и тези, свързани с туризма. Със свой класен проект-презентация, в 
която разказаха и показаха участието си в есенната кампания „Движи 
се и победи”, третокласниците от УКТ „ТУР-2000” с ръководител г-жа 
Николина Янкова, представиха пред съучениците и родителите си новия 
маршрут  Беляковец  –  Самоводене  –  преображенски  манастир  (по 
поречието  на  р.  Раковица).  Презентацията  им  вече  е  част  и  от 
публикациите в сайта на ТД „Трапезица-1902”.
 С участието си в националния песенен и други празници,
детската  вокална  група  „Омайниче”  към  УКТ  „ТУР-2000”  -  ОУ  „Бачо 
Киро” с ръководител Ваня Стоилова достойно заема своето уникално и 
авторитетно място сред певческите формации на ТД „Трапезица-1902”.

Училищните клубове се представят и в общите прояви от календара 
на туристическото дружество: Пролетната и Есенна кампания „Движи се 
и  победи”,   Коледния  благотворителния  бал,  Отбелязване  Деня  на 
туризма и др.

КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ при „ТУРИСТ” ЕООД
Година на учредяване: - 1999г. 
Членове за 2010 г.: 43
Ръководство:      Председател: Радка Згурева

     Зам. председател: Боряна Илиева
     Секретар: Илияна Димитрова 
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Обединени  от  девиза  на  дружеството  „Живейте  пълноценно”, 
членовете  на  фирма  „Турист”  активно  участват  във  всички 
представителни  прояви  от  календара  на  Дружеството  през  2010  г., 
както  като  туристи,  така  и  като  организатори  и  координатори  на 
дейностите при провеждането на Ден на производителя, Осмомартенския 
женски поход, Пролетната и  Есенната кампании „Движи се и победи”, 
Пролетния  и  Коледния  концерти  на  туристическите  хорове,  Коледния 
благотворителен бал и др. 

Представители на «Турист» участват в културни събития, свързани 
с  членове  и  приятели  на  Дружеството  –  откриване  на  изложби, 
посещение на концертни и театрални спектакли и др.

В Календарния план на  Туристическо дружество “Трапезица-1902” 
за  2010 година  бяха  предвидени 16  инициативи  на  регионално, 
национално и международно ниво.

проява срок на 
провеждане

партньор

1. Изкачване на връх Аконкагуа
(6963 м.) – Анди, Аржентина

18.01. – 15.02.
2010 г.

Българска федерация по 
катерене и алпинизъм;

Община Велико Търново;
Алпийски клуб “Трапезица – 

1957”

2. Ски-поход до връх Шипка, посветен на 
Националния празник на България - Трети март 27 и 28 

февруари
2010 г.

Български туристически съюз;
Община Велико Търново;

Клуб по ски-туризъм
Клуб по пешеходен туризъм

3. Празничен Осмомартенски поход на жените 7 март
2010   г.

Община Велико Търново
Клуб по пешеходен туризъм

4. Честване 108 години от основаването на ТД 
„Трапезица – 1902” 
Пролетен концерт на художествените състави 
на дружеството
40 години туристически хор “ЕДЕЛВЙС”

17 март
2010 г.

Сдружение на туристическите 
хорове в България;

Община Велико Търново;
Художествени състави на ТД 

“Трапезица – 1902”

5. "С карта из Търновград" – състезание по 
спортно ориентиране      20 март

2010 г.

Българска федерация по 
ориентиране;

Община Велико Търново;
Спортен клуб по ориентиране 

“Трапезица-1954”

6. Ден на предизвикателството и Пролетна 
кампания 
„Движи се и победи”

15 май
22 май
30 май
2010 г.

Общински съвет – Велико 
Търново;
Община  Велико Търново; 
Програма “Синди”;
Младежки дом – Велико 
Търново;
Община Горна Оряховица;
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ТД”Камъка”;
Община Лясковец; ТД”Янтра-
1915”

7. Прояви на Комисията за ученически туризъм 
при ТД „Трапезица-1902” за отбелязване 10 
години от възобновяване дейността и 
учредяване на съвременните училищни клубове 
по туризъм

май
2010 г.

Община Велико Търново;
Комисия за ученически 

туризъм при ТД „Трапезица-
1902”

Училищни клубове по туризъм

8. Катерачна среща „Янтра – 2010” 12 – 13 юни
2010 г.

Българска федерация по 
катерене и алпинизъм;

Община Велико Търново;
Алпийски клуб “Трапезица – 

1957”

9. Изкачване на планински първенци – връх 
Монблан (4808 м.) в планината Алпи, Франция

31.07. – 12.08. 
2010 г.

Български туристически съюз;
Община Велико Търново;

Клуб по пешеходен туризъм 
“Трапезица”

10. Участие в прояви по повод отбелязване Деня на 
туризма и БТС

28 – 29 август
2010 г.

Български туристически съюз;
Община Велико Търново;

Клуб по пешеходен туризъм

11. Купа „Велико Търново” – планинско 
колоездене, дисциплини крос кънтри и траял

 септември
2010 г.

Федерация по планинско 
колоездене;
Община Велико Търново;
Клуб по планинско 
колоездене “Горгона”

12. Спортно-туристически празник „Ксилифор 
2010”
Есенна кампания „Движи се и победи”

25 септември
2 октомври
16 октомври

2010 г.

Общински съвет - Велико 
Търново;
Община  Велико Търново; 
Програма “Синди”;
Младежки дом – Велико 
Търново;
Община Горна Оряховица;
ТД”Камъка”;
Община Лясковец; ТД”Янтра-
1915”

13. Държавно първенство по състезателно катерене 
– деца, младежи и девойки, жени и мъже
(скорост и трудност) 

 септември
2010 г.

Българска федерация по 
катерене и алпинизъм;

Община Велико Търново;
Алпийски клуб “Трапезица – 

1957”

14. Кръг от Европейската купа по състезателно 
катерене за младежи и девойки 
/организационно/

1-4 октомври 
2010

Българска федерация по 
катерене и алпинизъм;

Община Велико Търново;
Алпийски клуб “Трапезица – 

1957”

15. Коледен концерт на художествените състави на 
Дружеството

17 декември
2010 г.

Сдружение на туристическите 
хорове в България;

Община Велико Търново;
Художествени състави на ТД 

“Трапезица – 1902”
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Една от планираните прояви - Купа „Велико Търново” – планинско 
колоездене, дисциплини „крос кънтри” и „траял”  не се проведе поради 
отказ за провеждане от съответната федерация.

През   2010  г.  Туристическото  дружество  посвещава  някои  от 
инициативите си на отбелязването на важни годишнини и продължаване 
на добри традиции:

 След  възстановената  през  2007  г.  коледна  дарителска 
традиция, събраните средства от благотворителния бал проведен на 10 
декември  2009  г.  използвахме  за  подпомагане  на  международната 
алпийска  проява  „Аконкагуа-2010“,  за  издаване  на  сборник  и 
тържествен  концерт  по  повод  40-годишнината  на  Туристически  хор 
„Еделвайс“  и  отбелязване  10  годишнината  от  възобновяването  на 
училищните  туристически  клубове  –  с  фотоизложба  и  издаване  на 
дипляна.      

Продължават  станалите  вече  традиционни  за  дружеството  и 
добри практики на партньорство с: 

 Български туристически съюз
 Сдружение на туристическите хорове в България
 Българска федерация по ориентиране
 Българска федерация по катерене и алпинизъм
 Българска федерация по планинско колоездене
 Българска федерация на туристите ветерани
 Общински съвет
 РИОКОЗ и Програма СИНДИ
 Младежки дом и др.

Взаимоотношенията ни на партньорство с Община Велико Търново са
сведени до това, ние, уважавайки добрата традиция – все така да 
поканваме  общината  като  партньор  при  организиране  на 
представителните прояви на ТД „Трапезица-1902“. За съжаление през 
2010 г. тя се оттегли като такъв от нашите инициативи. Считаме, че 
това е един лош пример на структура на местно самоуправление за 
взаимодействие с неправителствения сектор.

През  2010 година  отбелязахме  и  10  годишнината  на  кампанията 
„Движи се и победи” – пролет и есен, за която Дружеството е сред 
инициаторите и съорганизаторите. Като място и събитие за отбелязване 
на  годишнината  бе  определен  Спортно-туристическия  празник  в 
местността „Ксилифор”, който става все по-популярен като район за 
крайградски отдих, туризъм и спорт.

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ  НА  ПРОЯВИТЕ  на  ТД  “Трапезица  –  1902”  през 
2010 година:“Болярка-ВТ” АД, “Уолтопия” ООД, “Вектор-Конструкт”ООД,
„Джамбо-33”ООД, ЕТ “ГОРГОНА”, “Вимар” ООД, “Арба” ООД, “Екстрапак” 
ООД и други.

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. 

Обстойният  анализ  на  многообразната  дейност  на  нашата 
организация фокусира вниманието ни както върху осъществените вече 
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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.Развитие  и  популяризиране  на  проекта,  свързан  с 
оформяне  на  крайградската  зона  Ксилифор  като  ЦЕНТЪР  ЗА 
КУЛТУРЕН, ЕКОЛОГИЧЕН И СПОРТНО-АТРАКЦИОНЕН ТУРИЗЪМ В МЕСТНОСТТА 
„Голям Ксилифор” град Велико Търново.Разработен по оперативна 
програма  „Регионално  развитие”2007-2013г.,  съфинансирана  от 
Европейския  съюз  чрез  Европейския  фонд  за  регионално 
развитие.Приоритетна  ос  3:  „Устойчиво  развитие  на  туризма”. 
Операция  3.1.  „Подобряване  на  туристическите  атракции  и 
свързаната с тях инфраструктура”.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
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