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

ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Уважаеми присъстващи, 
Преди броени дни в чест на своята годишнина, ТД „Трапезица-1902” 

представи  изложбата  „110  години  туристическа  традиция  във  Велико 
Търново”. Широкият интерес и отзвукът от нея  още веднъж показаха, че 
нашето  дружество  е  с  авторитет  и  традиции  на  организация,  която 
пълноценно  присъства  в  обществения  живот  на  града  и  страната  с 
инициативите и богатата си дейност. Дейност, свързана с развитие и 
популяризиране  на  туризма,  туристическите  спортове,  екологията, 
културните  традиции,  с  утвърждаване  на  идеите  за  активен  живот  в 
хармония с природата.

През  2011 година  членството  в  ТД  «Трапезица  –  1902»  е 
разпределено в 18 клуба, с общо 796 отчетени членове, както следва: 

1. КЛУБ  ПО  ПЕШЕХОДЕН  ТУРИЗЪМ  И  ТУРИСТИЧЕСКИ  СПОРТОВЕ  „ТРАПЕЗИЦА-
1909“ - 146 

2. АЛПИЙСКИ КЛУБ ”ТРАПЕЗИЦА – 1957” -  54
3. СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954” -  48
4. КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ - 166
5. КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ  И КОЛО-ТУРИЗЪМ „ГОРГОНА“-  12
6. ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР “ЕДЕЛВАЙС” -  40
7. КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ -  16
8. КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ -  14
9. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ “ТУРИСТ”ЕООД -  45

   
и  9  УЧИЛИЩНИ  ТУРИСТИЧЕСКИ  КЛУБОВЕ,  ОБЕДИНЕНИ  от  КОМИСИЯТА  ЗА 
УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ с общо 255 членове:
   

10. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” -             59
11.    ”ТУР – 2000” – ОУ “БАЧО КИРО” -    107
12. „ПЛАНИНЧЕ” – ОУ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” -     49
13. “ЛОТОС” – ДОМ ЗА ДЕЦА “ПЕНЮ И МАРИЯ ВЕЛКОВИ” -      4
14. «ЗДРАВЕЦ» - ПГАСГ „А.С.ПОПОВ” -                2
15.  КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” -      1
16. «ДИВИТЕ КОТКИ» -  ХГ„Св.Св.Кирил и Методий” -                9
17. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ «ДИВА ПРИРОДА» ПРИ ПМГ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” -     5
18. КЛУБ „ПЪТЕШЕСТВЕНИК“ - ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” -   19

През 2011 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, Боян Димов. 

В периода 12.04.2011 г.– 04.04.2012 г. са проведени 6 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 36 решения. 

В  условията  на  продължаваща  икономическа  криза  премина  и 
календарната 2011 година. В края й започнаха преговори с новоизбрания 
кмет на Община Велико Търново за прекратяване на съдебните спорове и 
бъдещото стопанисване на Туристически дом „Трапезица“. През периода 
няма  увеличаване  на  туристопотока  към  базите,  които  стопанисва 
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Дружеството, което е дългосрочното отражение на икономическата криза 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. 

Разработения  и  подготвен  за  кандидатстване  цялостен  работен 
проект ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРЕН, ЕКОЛОГИЧЕН И СПОРТНО-АТРАКЦИОНЕН ТУРИЗЪМ В 
МЕСТНОСТТА  „Голям  Ксилифор”  град  Велико  Търново,  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”, все още е 
в период на изчакване за представяне, поради факта, че и през 2011 
год.  управителният  орган  на  програмата  отново  не  допусна  до 
кандидатстване неправителствени организации.

От м. януари 2011 г. бившият ресторант „Балкан“ – собственост на 
Дружеството  е  с  нов  наемател  –  „ЕГО  КЛУБ“  ООД,  с  управител  Петър 
Стефанов.  Наемът  от  обекта  през  изтеклата  година  подпомогна 
осъществяването на календарни прояви на ТД „Трапезица-1902“.

Поради промяна на нормативна уредба във връзка с експлоатацията 
на  транспортните  средства  и  неефективното  последващо  използване  на 
автобуса на Дружеството, УС взе решение за неговата продажба. 

В  “ТУРИСТ” ЕООД, с Управител Георги Димитров, работят 32 души. 
Организират  се  настаняване  на  гости   и  групи;  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.

КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКИ СПОРТОВЕ   “  ТРАПЕЗИЦА-1909”  
Прз 2011 год. планирани 36 прояви, а проведени 62, с общ брой 

участници 1552.
По традиция – клубът с най-масово участие и брой прояви.
Сред тях са:

 Международни прояви – до Египет (полуостров Синая); Западна
Европа  (подножието  на  вр.  Матерхорн);  Гърция  (стров  Самотраки  – 
изкачване на връх Фенгари); Сърбия (изкачване на  връх Миджур).

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

 Многодневни преходи в Пирин, Рила, Родопи и Витоша.
 „Походи до четирите краища на Родината”.

 Прояви  по  «следите  на  историческото  минало»  - 
Копривщица,  Панагюрище,  Клисура,  Хисаря,  Старосел,  Къкрина,  първи 
български столици, манастири, пещери и др.)

 Регионални срещи с планинарите от клубовете – партньори 
от

Североизточна България (Добрич, Варна,Шумен, Силистра, Разград и др.)и 
съвместни прояви с техни групи.

 Партньорски прояви с други клубове и по календарния план на
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ТД „Трапезица-1902”: Пролетна и Есенна кампания „Движи се и победи” и 
Спортно-туристически  празници  „Ксилифор”;  Третомартенски  и 
Осмомартенски походи; 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”.

АЛПИЙСКИ КЛУБ “ТРАПЕЗИЦА - 1957”
Продължава постигането на основната приоритетна цел – запазване 

на  традицията  клубът  да  е  сред  водещите  в  страната,  най-вече  с 
популяризиране на катеренето като спорт сред младежите и децата от 
начална  училищна  възраст.  През  2011  год.  петима  от  неговите 
състезатели – в различни възрастови групи са част от Националния отбор 
на България.

При участията си в проявите от Държавния календар, общо 55 наши 
катерачи – деца, юноши и девойки са отличени с 30 златни, 20 сребърни 
и 10 бронзови медали. При мъжете и жените имаме 26 състезатели с 1 
златно, 4 сребърни и 1 бронзово отличия.

Отборът  по  катерене  участва  и  в  международните  състезания  в 
Румъния, Македония и Австрия със завоювани общо 7 медала.

Продължи  и  традицията  Алпийският  клуб  да  е  домакин  на 
международни прояви, които за 2011 година бяха проведените във Велико 
Търново  Кръг  от  Европейската  купа  по  състезателно  катерене  и 
Международен фестивал за деца до 14 години.

Осъществени са и преходи, изкачвания и траверси в българските
планини при летни и зимни условия: връх Жълтец (Стара планина) – по 
северния  ръб;  връх  Марагидик  (по  североизточния  ръб);  връх  Ботев; 
траверс по алпийското било на Стара планина. 

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954”
2011 година е сред най-успешните в съвременната история на клуба 

– утвърдилите се негови млади състезатели успяха да покажат своето 
развитие с достойно представяне на национално и международно ниво – 
балканско, европейско, световно.

Ориентировачите ни участваха във всички държавни първенства по 
ски-ориентиране,  лятно  ориентиране,  коло-ориентиране  и  нощно 
ориентиране; в Национална купа „България” и два подготвителни лагера.

За  поредна  година  Апостол  Атанасов,  Мартина  Джулиева  и  Григор 
Караиванов  са  най-добрите  в  своите  групи  и  представиха  клуба  на 
национално  ниво  –  в  Европейското  юношеско  и  Световното  младежко 
първенства (Чехия и Полша). Престижните резултати – Апостол Атанасов – 
европейски  шампион  на  спринтовата  дестинация,  Мартина  Джулиева  – 
четвърта  на  дългата  дестинация,  със  само  17  секунди  разлика  от 
бронзовия  медал, Григор Караиванов – най-доброто българско класиране 
на Световно младежко първенство в средната дестинация. Златни медали 
като национали тези състезатели завоюваха отново на международно ниво 
и в Първият Югоизточно-европейски шампионат в Македония.

Впечатляващата  е  равносметката  като  цяло  за  2011  год.  и  от 
държавните  първенства  от  спортния  календар  –  шестнадесет  държавни 
титли, дванадесет вицешампионски и осем бронзови медала, завоювани от 
около двадесет състезатели.
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СКО „Трапезица-1954” по традиция бе организатор и домакин на Купа 
„С карта из Търновград”, включено в празничната програма на Велико 
Търново през м. март 2011 г.

Сред  клубни  приоритети,  които  остават  и  като  дългосрочни  цели 
занапред са работа по проекти 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, 
парковете и крайградските зони.

КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ
През 2011 година успешно бяха проведени заложените в календарния 

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

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

 Ски-походи до вр.Исполин, вр.Чумерна. 
 Ски-походи в планините Витоша, Рила и Пирин.

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
През 2011 г. над 20 прояви с общо над 100 участници:  

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

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

на Узана.
 Представяне във велорали: Узана, Средна гора, Черни връх.
 Участие  в  Републиканско  първенство  –  Драгалевци  -  София  и  в 

Шосейна колоездачна обиколка на остров Тасос – Гърция, Състезание 
по планинско колоездене на остров Тасос – Гърция.
Клубът традиционно участва в Спортно-туристическите

празници“Ксилифор”, като за целта почиства и маркира трасета за крос-
кънтри и спускане в района.

КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ
През 2011 год. клубът участва в няколко спортни празника – на 

язовирите „Стамболийски” и „Жребчево”, където карането на лодки беше 
съчетано с уиндсърф и плуване.

Беше осъществено и екстремно спускане по Стара река през м. май, 
когато  водите  са  буйни  и  пълни  с  предизвикателства.  През  юни  се 
проведе спускане и по река Янтра. 

По традиция членовете на клуба са активни участници в  пролетния 
спортно-туристически празник на Ксилифор, където  десетки млади хора 
имат  възможност  да  управляват  туристически  каяк и  се  обучават  на 
изкуството да владеят греблата. 
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КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ 
Със своите 166 членове, клубът е сред най-многобройните в 

страната,  а  със  своята  разнообразна  дейност -  сред най-активно 
работещите  в състава на  Българската федерация на туристите ветерани 
/БФТВ/.  Общо  около  50  са  туристическите  прояви  /походи,  излети, 
екскурзии/ с около 1260 участници.

Походи: четиридневен в Пирин (в района на хижа Безбог с изкачване 
на  едноименния  връх  и  маршрута  до  Попово  езеро); зимен поход  до 
Дряновския  манастир;  еднодневни:  Трявна – Боженци, до  хижите 
„Българка” и  „Грамадлива“;  многобройни излети  в околностите  на гр. 
Велико Търново, Плачковци и Трявна. 

Проведените екскурзии са свързани с посещение на места, включени 
в списъка на 100–те национални туристически обекта – София, Пловдив, 
Видин,  пещерата  Магура,  Белоградчик,  Банско,  Ботевград,  Скравена  и 
други. Екскурзията по поречието на р. Русенки Лом  е  с посещения на 
няколко обекта – пещерата Орлова чука, крепостта Червен, Ивановските 
скални манастири, село Каран Върбовка и гр. Две могили с музея на 
Филип Тотю. При екскурзията до Сърбия бяха посетени бившите български 
манастири – Погановски манастир и Суковски манастир, намиращи се край 
ждрелото на река Ерма.

По  традиция,  активно  е  участието  на  клуба в  инициативите  от 
календара  на  ТД  „Трапезица  -  1902“  –  Ден  на  производителя, 
Осмомартенски поход, кампанията "Движи се и победи",  екоинициативата 
за почистване на Ксилифор и залесяване на дръвчета (35 участници).

Разнообразна е  и  културно–просветната  дейност  и  празничната 
програма - беседи, отбелязване на празници – 3-ти март, 8–ми март, 7–
ми  юли -  Деня на Освобождението на Велико Търново,  годишнината от 
обесването на апостола Васил Левски, Деня на Велико Търново /22.03/, 
Деня на обявяване на Независимостта /22.09./, Деня на туризма и много 
други. 

Продължава традицията и на приятелските срещи с други клубове от 
страната, съвместни излети, походи, посещения на туристически обекти, 
поетични срещи, туристически сборове и други.

Женски хор „Света гора“ с художествен ръководител Георги Янков и 
през  2011  година  бе  редовен  участник  в  културната програма на  ТД 
„Трапезица  -  1902“  и концертите, организирани  от  Община  Велико 
Търново.  За съжаление финансовите затруднения станаха причина, хорът 
да не участва в Националния песенен празник на БТС през 2011.

През 2012 година се навършват 50 години от учредяването на Съвета 
на ветераните туристи към Дружеството, с което се слага началото на 
организираното ветеранско движение в него. Предвидени са разнообразни 
инициативи за достойното отбелязване на годишнината. 

ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР «ЕДЕЛВАЙС»
2011 година е сред паметните за нашата художествена формация с 

вече 42 годишна история. Наситена с регионални и национални изяви, 
концерти и празници. Наред с признанието на публиката на своя сцена и 
национална  сцена,  както  и  при  съвместните  концерти  с  приятелските 
хорове  от  страната,  сред  незабравимите  моменти  на  най-голямо 
удовлетворение  за  изпълнителите,  ще  остане  и  връчването  на  най-
престижната  награда.  За  2010  година  „Еделвайс”  стана  носител  на 
Музикалната  награда  „Филип  Аврамов”  –  в  категорията  „четиригласен 
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смесен хор”, връчена му на пролетния концерт на 18 март 2011 год. от 
председателя на Сдружението на хоровете в България Димитър Гочев.

Много са проявите в творческата програма на хора през годината: 
Песенен празник „Оттук започва България” (Шумен), участие в програмата 
на  „Сърнена  гора”  (Стара  Загора),  в  честване  110  години  на 
Туристическото дружество в гр. Плевен и др. 

Продължи  традицията  и  на  успешното  представяне  на  Националния 
песенен  празник  „Песните  на  България”,  проведен  през  2011  год.  на 
Витоша. Проведоха се традиционните концерти в залата на Община Велико 
Търново  –  пролетен  и  коледен,  съчетани  с  гостуване  на  приятелски 
хорови  състави  от  туристическите  дружества  в  Горна  Оряховица  и 
членовете на Сдружение „Северняшко ехо” - от Плевен и Шумен. Мъжката 
формация към хора имаше също своите индивидуални изяви, свързани с 
празници и отбелязване на обществени събития. 

По  традиция  хорът  участва  и  в  проявите  от  календара  на  ТД 
„Трапезица-1902”:  Ден  на  производителя,  Осмомартенски  женски  поход, 
кампанията „Движи се и победи”, Коледен благотворителен бал както и 
организира  свои  празници,  свързани  с  посещение  на  природни 
забележителности (Хотнишки водопад, честване на рождени дни и др.)

КОМИСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ 
Общ брой членове на училищните туристически клубове за 2011 г., 

обединени в Комисия за ученически туризъм – 255.

Училищни клубове по туризъм
Име на клуба Училище Членове 

за 2009 г.
„ПЛАНИНЧЕ” ОУ”Димитър Благоев” 49

„ТУР – 2000” ОУ”Бачо Киро” 107
КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ОУ”Христо Ботев” 59

„ЛОТОС” Дом да деца 
„Пеню и Мария Велкови”

4

„ДИВА ПРИРОДА“
ПМГ „Васил Друмев” 5

„ЗДРАВЕЦ” ПГСАГ „А.С. Попов” 2

„ЦАРЕВЕЦ“
СОУ „Вела Благоева” 1

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

9

„ПЪТЕШЕСТВЕНИК” ОУ ”П. Р. Славейков” 19

И през 2011 година училищните туристически клубове организираха и 
проведоха разнообразни свои инициативи с деца и младежи на различна 
възраст:

 Традиционни излети, походи и надпревари по календарните
планове на клубовете и по програмите на модулния час по Физическо 
възпитание и спорт – „Туризъм”. Новото през 2011 год. е одобрената и 
провеждаща се в рамките на 32 часа годишно (за учебна година) програма 
за свободноизбираема подготовка – Туризъм във втори клас на ОУ „Бачо 
Киро”.

 Туристически дейности бяха включени в програмите на учебните
екскурзии  и  летния  ученически  отдих  –  лагерите  в  с.  Долни  Марян 
(Еленския Балкан), Узана, с. Кръвеник (Централен Балкан),  гр. Банско 
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(Пирин) и др. В програмата на Дружеството „Ученическото лято 2011” се 
проведоха още „Приключенски лагер” на Мальовица (Рила), организиран от 
УКТ  „Планинче”  (ОУ  „Димитър  Благоев”)  с  водач  Виолета  Богданова  и 
екскурзионно летуване в Стара планина, организиран от УКТ „ТУР-2000” 
(ОУ „Бачо Киро”) с водач Иван Мешеков.

Във връзка с повишаването на квалификацията на учителите-туристи, 
продължава  провеждането  два  пъти  годишно  на  обучителни  семинари  – 
пролетен и есенен, с приоритет на практическото обучение в планината. 
През 2011 година семинарите бяха  по маршрути в Стара планина: Пирдоп 
- хижа „Паскал” (пролет) и Екопътека „Видимско пръскало (есен). През 
януари в района на природен парк „Българка” с учители бе проведен и 
двудневен практически семинар на тема „Поход при зимни условия”, с 
водачи Саша Димова и Иван Мешеков.

С участието си в Националния песенен празник, пролетния и коледния
концерти, програмите на кампанията „Движи се и победи” и училищните 
празници,  детската  вокална  група  „Омайниче”  с  ръководител  Ваня 
Стоилова е активна част от културната програма на ТД „Трапезица-1902”.

Училищните клубове се представят и в общите прояви от календара 
на туристическото дружество: пролетна и есенна кампания „Движи се и 
победи”,  пролетната  екоинициатива  на  Ксилифор  „Един  ден  сред 
природата”, Коледния благотворителния бал и др. 

Учители взеха участие и в партньорски прояви с други клубове на 
Дружеството – КПТ и ТС (планински преходи); Клуб по воден туризъм – 
ХХІІ летен воден празник на язовир „Александър Стамболийски” (воден 
поход); Алпийски клуб и Националното училище за планински водачи в с. 
Черни Осъм (изкачване на връх Митикас,планината Олимп (Гърция).

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 2011 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 
2011 година бяха предвидени 13 инициативи на регионално, национално и 
международно ниво.

І. Инициативи, прояви и дейности, организирани от ТД „Трапезица-
1902“ и партньори:

проява срок на 
провеждане

партньор

1 Ски-поход до връх Шипка, посветен на 
Националния празник на България - Трети 
март

3-4 март
2011 г.

Български туристически съюз
Община Велико Търново
Клуб по ски-туризъм

Клуб по пешеходен туризъм и 
туристически спортове

2 Празничен Осмомартенски поход на жените 10 март
2011 г.

Община Велико Търново
Клуб по пешеходен туризъм и 

туристически спортове
3 Честване 109 години от основаването на 

ТД „Трапезица – 1902” 17 март
Сдружение на туристическите 

хорове в България
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Пролетен концерт на художествените 
състави на дружеството

2011 г. Община Велико Търново
Художествени състави на ТД 

“Трапезица – 1902”
4 "С карта из Търновград" – състезание по 

спортно ориентиране      23-25 март
2011 г.

Българска федерация по 
ориентиране

Община Велико Търново
Спортен клуб по ориентиране

“Трапезица-1954”
5 Ден на предизвикателството и Пролетна 

кампания „Движи се и победи”
12 май
19 май
26 май
2011 г.

Общински съвет – В. Търново
Община  Велико Търново

Програма “Синди”
Младежки дом – Велико Търново

Община Горна Оряховица -
ТД”Камъка”

Община Лясковец –
ТД”Янтра-1915”

6 Катерачна среща „Янтра – 2011” 09 – 10 
юни

2011 г.

Българска федерация по катерене 
и алпинизъм

Община Велико Търново
Алпийски клуб “Трапезица–1957”

7 Участие в прояви по повод отбелязване 
Деня на туризма и БТС

25 – 26 
август
2011 г.

Български туристически съюз
Община Велико Търново

Клуб по пешеходен туризъм и 
туристически спортове

8 Международна проява на КПТ и ТС 
„Трапезица-1909” – остров Самотраки, 
Гърция

септември
2011

Български туристически съюз
Община Велико Търново
КПТТС “Трапезица-1909”

9 Спортно-туристически празник „Ксилифор 
2011”
Есенна кампания „Движи се и победи”

29 
септември
6 октомври

20 
октомври
2011 г.

Общински съвет – В. Търново
Община  Велико Търново

Програма “Синди”
Младежки дом – Велико Търново

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

 септември
2011 г.

Българска федерация по катерене 
и алпинизъм

Община Велико Търново
Алпийски клуб “Трапезица–1957”

11 Коледен концерт на художествените 
състави на Дружеството

19 
декември
2011 г.

Сдружение на туристическите 
хорове в България

Община Велико Търново 
Художествени състави на ТД 

“Трапезица – 1902”
ІІ. Европейска купа и Международен младежки фестивал по катерене 

– 27.07. – 04.08.2011 г., Ксилифор.
ІІІ. Инициатива, обвързана с благотворителност – Коледен 

благотворителен бал – 10.12.2011 г., в полза на отбелязване 110 години 
ТД „Трапезица-1902“.

След възстановената през 2007 г. коледна дарителска
традиция, събраните средства от благотворителния бал проведен на 13 
декември 2010 г. използвахме за подпомагане проявите от календарния 
план на Дружеството през 2011 г. 

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 на туристите ветерани
 Общински съвет и Община Велико Търново
 РЗИ и Програма СИНДИ
 Младежки дом и др.
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И през 2011 продължихме традицията на нашия конкурс за
напитки и кулинарни изделия, съвместно с Професионалната гимназия по 
туризъм във Велико Търново и представителите на Съюза на енолозите в 
България  от  регионални  винарни:  Станимир  Стоянов,  Димитър  Димов  и 
Тодор Гамизов.

Във връзка със седмицата на гората и опазването на природата на 5 
април 2011 г. се проведе екоинициативата "Един ден сред природата" на 
членовете на ТД "Трапезица 1902",  Регионална дирекция на горите - 
Велико Търново със специален гост зам.-консулът на посолството на САЩ 
у нас - Брайян Кортвил и Триша Теронес от Корпуса на мира. Включвайки 
в тези инициативи хора от различни поколения и най-вече учениците, 
дружеството отново допринесе за създаването на екокултура сред своите 
членове и техните приятели.

През месец юли 2011 год. в района на комплекс „Момина крепост”, 
Ксилифор се проведе пленер по дървопластика. В рамките на студентската 
си  практика,  млади  скулптори  от  класа  на  проф.  Контантин  Денев - 
Факултет  изобразителни  изкуства  на  ВТУ  „Св.  Св.  Кирил  и  Методий”, 
работиха по  обща  творческа  задача.  Пластиката  „Добрият  змей”  е 
експонирана в района на Ксилифор и представена пред ценители и медии.

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ НА ПРОЯВИТЕ на ТД “Трапезица – 1902” през 2011 
година:“Уолтопия”  ООД,  „УСТЕТО“  ООД,  ЕТ  “ГОРГОНА”,  „МАКИТА“  ООД, 
„БОЛЯРКА – ВТ“, ПЕПСИ – Велико Търново 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.

 
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. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
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