
БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 

НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ТРАПЕЗИЦА-1902”

ОБЩЕСТВЕНА КОАЛИЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ 

И ПРОГРАМА СИНДИ – ЗОНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИТЕ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ В ОКОЛНОСТИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Туристическо дружество „Трапезица – 1902” е неправителствена организация, 
създадена  преди 110  години  във  Велико  Търново.  Членува  в  Български 
туристически  съюз,  Българска  асоциация  за  алтернативен  туризъм,  Национална 
асоциация за  детски  и  младежки туризъм и българските  федерации по туризъм, 
алпинизъм, катерене и ориентиране.

 Дружеството пълноценно присъства в обществения живот на града и страната 
с инициативи и богата дейност, свързани с развитие и популяризиране на туризма, 
туристическите  спортове,  екологията,  културните  традиции,  с  утвърждаване  на 
идеите за активен живот в хармония с природата.

 Сред  приоритетните  съвременни  дейности  на  ТД  „Трапезица-1902”  са 
оформянето, маркирането и обезопасяването на туристически маршрути и пътеки, и 
грижите по поддържането и популяризирането им. 

По  свои  проекти  в  периода  2001  –  2010 година  Дружеството  изгражда  и 
популяризира следните екопътеки:

-  В. Търново – Преображенски манастир
-  В.Търново – с. Буковец – с. Шемшево
-  В.Търново – Сини вир, 
-  с. Присово – с. Малък Чифлик – хижа Ксилифор
-  В.Търново – манастир Света Троица - хижа „Божур“
-  В.Търново – с. Арбанаси по четири маршрута
-  Беляковец – Преображенски манастир (по поречието на река Раковица).

Разработеният  от  ТД  „Трапезица-1902”  проект  за  изграждане  на  модерна 
крайградска зона за отдих, обучение и спорт около Велико Търново предвижда и 
оформяне на цялостен маршрут в местността Дервент и околностите на града, който 
да предлага места за туризъм и кътове за отдих, с възможности за посещение на 
културно-историческите  обекти  –  Преображенски  манастир,  манастир  „Света 
Троица”, Манастир „Св. Св. Петър и Павел“, с. Арбанаси и др.

В настоящия период на изчакване да бъде отворена отново за кандидатстване 
приоритетната ос 3-1 от ОПРР, по която да се финансира и изпълни проектът, ТД 
„Трапезица-1902” стартира благотворителна кампания за възстановяване на трите 
най-популярни и използвани туристически пътеки около Велико Търново:

- В. Търново – Преображенски манастир
- В. Търново – хижа „Божур”
- В. Търново – Ксилифор.



Това са маршрутите, които ежегодно присъстват в кампанията „Движи се и 
победи”, организирана и провеждана вече 22 пъти от Община и Общински съвет 
Велико Търново, програма СИНДИ, Младежки дом и ТД „Трапезица-1902”.

Призивът за спомоществователство, което да подпомогне възстановяването на 
пътеките, мостчетата и кътовете за отдих по трите маршрута е адресиран към цялата 
общественост  на  Велико Търново: институции,  фирми,  организации и физически 
лица, като разчитаме не само на финансови средства, а и на даряване на материали и 
доброволен труд. 

Всяка идея и помощ в подкрепа на благородната кауза да възстановим най-
предпочитаните места  за  отдих,  туризъм и спорт около Велико Търново е  добре 
дошла.

За  целта  ТД  „Трапезица-1902”  има  разкрита  дарителска  сметка 
IBAN:BG37UNCR96601093653710;  BIC:UNCRBGSF

За повече информация за благотворителната кампания и контакти: 

е-mail: trapezitca_1902@abv.bg и тел./факс 062635823; 
0896647778 - Георги Димитров, Секретар на Дружеството

 


