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

ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Уважаеми присъстващи, 
И през 2012 година бе продължена традицията нашето дружество да е сред обществените 

организации във Велико Търново и страната с авторитет и пълноценно присъствие 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 2012 година членството в ТД «Трапезица – 1902» е разпределено в  18 клуба, с 
общо 669 отчетени членове, както следва: 

1. КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКИ СПОРТОВЕ 
„ТРАПЕЗИЦА-1909“            - 165 

2. АЛПИЙСКИ КЛУБ ”ТРАПЕЗИЦА – 1957” -  41
3. СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954” -  32
4. КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ - 140
5. ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ  И КОЛО-ТУРИЗЪМ  „ГОРГОНА“            -  14
6. ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР “ЕДЕЛВАЙС” -  35
7. КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ -  15
8. КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ -  12
9. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ “ТУРИСТ”ЕООД -  38

   
и  9  УЧИЛИЩНИ  ТУРИСТИЧЕСКИ  КЛУБОВЕ,  ОБЕДИНЕНИ  от  КОМИСИЯТА  ЗА 
УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ с общо 177 членове:
   

10. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” - 32
11.    ”ТУР – 2000” – ОУ “БАЧО КИРО” - 78
12. „ПЛАНИНЧЕ” – ОУ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” - 35
13. “ЛОТОС” – ДОМ ЗА ДЕЦА “ПЕНЮ И МАРИЯ ВЕЛКОВИ” - 10
14. «ЗДРАВЕЦ» - ПГАСГ „А.С.ПОПОВ” - 1
15.  КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” - 2
16. «ДИВИТЕ КОТКИ» -  ХГ„Св.Св.Кирил и Методий” - 13
17. КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ «ДИВА ПРИРОДА» ПРИ ПМГ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” - 4
18. КЛУБ „ПЪТЕШЕСТВЕНИК“ - ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” - 2

През 2012 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 05.04.2012 г.– 10.04.2013г. са проведени 4 редовни заседания, с необходимия 
кворум, с дневен ред, съответстващ на изпълнението на Календарния план, с обсъждане на 
текущи и актуални проблеми на Дружеството. Взети са 27 решения. 

В условията на продължаваща икономическа криза премина и календарната 2012 година. 
Продължиха  преговорите  с  кмета  на  Община  Велико  Търново  за  прекратяване  на  съдебните 
спорове  и  бъдещото  стопанисване  на  Туристически  дом „Трапезица“.  В  резултат  делата  бяха 
прекратени  и  подписан  тристранен  протокол  между  съсобствениците  относно  бъдещото 
стопансване на обекта. Това поетапно изразено означава: съгласие от наша страна за продажба на 
общинския и нашия дял в ресторанта на фирма „ВИМАР“; на следващ етап – докрая на 2012 г.  
трябваше,  след  решение  на  общинския  съвет  да  получм  разрешение  за  стопанисване  на 
Туристическия  дом  за  10  години  срещу  извършване  на  основен  ремонт,  включващ  покрив, 
дограми, отоплителна, ВИК и Ел инсталации, както и цялостно вътрешно саниране.До момента 
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няма движение по втората част от подписания тристранен протокол, въпреки декларираната  наша 
готовност да извършим ремонта в периода 01.01 – 17.03 2013 г.

От 2009 година насам се запазва тенденция към застой на туристопотока към базите, които 
стопанисва Дружеството в местността Ксилифор. Считаме, че това е дългосрочното отражение на 
икономическата криза и на реалностите в туристическия бизнес във Велико Търново.

Базите на ТД”Трапезица-1902” в местността Ксилифор:  Туристически учебен център 
“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 2012 год.  управителният орган на програмата  отново не 
допусна  до  кандидатстване  неправителствени  организации.  Нашите  очаквания  са  при 
разработване на правилата за новия програмен период, което се извършва в момента, да се отвори 
възможността за проекти на неправителствени организации, каквато е нашата.

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

В  “ТУРИСТ” ЕООД,  с Управител Георги Димитров, работят  27 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 2012 год. са проведени 60 прояви, с общ брой участници 1436.
Продължава традицията на клуб с най-масово участие и брой прояви.
Сред тях са:

 Международна прояви по маршрут Сърбия – Косово – Албания.
 Походи по традиционни маршрути из нашите планини Стара планина, Руй, 

Свавянка, Странджа и изкачване на техни върхове.
 Традиционни летни многодневни преходи в Пирин, Рила и Родопите.
 Походи по  нови маршрути  и  такива,  по  които  отдавна  не  е  преминавано: 

Белене, Проход на Републиката – Чумерна, Проход Кашана – хижа „Момина поляна” – хижа „Ехо, 
хижа „Върбишки проход”.

 Прояви,  съчетаващи опознаване на българската  история и природа -  Нове, 
Никополис ад Иструм, първи български столици, исторически места, манастири, пещери и др.

 Регионални срещи с планинарите от клубовете – партньори от
Североизточна България (Добрич,Варна,Шумен,Велики Преслав,Разград, Търговище)и съвместни 
прояви с техни групи, както и с туристите от Елена, Пирдоп, Стара Загора, Бургас и др.

 Обучение  на  новоприетите  клубни  членове  и  всички  желаещи  по  темите: 
организация  на  походи,  екипировка,  начини  за  придвижване  по  различни  планински  терени, 
бивакуване и оцеляване в планината и др.

 Партньорски прояви с други клубове по календарния план на
ТД „Трапезица-1902”: Пролетна и Есенна кампания „Движи се и победи” и Спортно-туристически 
празници  „Ксилифор”;  Третомартенски  и  Осмомартенски  походи;  Участие  в  пролетното 
залесяване „Зелена мисия”, в Коледния благотворителен бал и др.

 Дейности по поддържане на туристическите маршрути и бази:
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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  2012  год.  шестима  от  неговите 
състезатели – в различни възрастови групи са част от Националния отбор на България.

При  участията  си  в  проявите  от  Държавния  календар,  общо  42  наши катерачи  –  деца, 
юноши и девойки са отличени с 14 златни, 6 сребърни и 6 бронзови медали. При мъжете и жените 
имаме 10 състезатели с 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови отличия.

Състезателите на клуба имат участия и в няколко катерачни срещи и открити състезания, а 
в тези от международния календар – в Детския фестивал по катерене в Австрия и в 2 състезания в 
Букурещ – с 3 златни медала.

Като членове на националния отбор, катерачите ни от различни възрастови групи Калин 
Гърбов,  Петя  Гърбова,  Божидар  Любенов,  Юлия  Керемедчиева,  Владислав  Ангелов  и  Стефан 
Колев  представиха България в 4 международни състезания – Европейска купа и Европейско и 
световно първенства (Франция), Европейска купа (Словения).

Домакинската проява на АК „Трапезица-1957” за 2012 г. беше Държавното първенство за 
деца, юноши и девойки – трудност и скорост. Осъществени  са  и  преходи  и  изкачвания  в 
българските  планини  при  летни  и  зимни  условия, както  и  поредната  успешна  международна 
клубна проява – „Казбек-2012” в Кавказ – с 8 участници -  Боян Димов, Йордан Грозданов, Ангел 
Трифонов, Румен Георгиев, д-р Марияна Чернева, Валя Димитрова, Богомил Иванов и Десислава 
Димитрова успешно изкачиха един от най- красивите върхове в планината Кавказ.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “ТРАПЕЗИЦА – 1954”
2012  година  е  поредната  успешна  година  като  състезателно  и  организационно  ниво  на 

развитие, с картотекирани 40 състезатели.
Чрез реализиране на проекта към МФВС „Спорт за децата в свободното време”, 15 нови 

млади членове попълниха редиците на клуба и се създаде добра основа за растеж и развитие. 
Титулярите  пък  продължиха  успешното  клубно  представяне  на  държавно  ниво,  балканско, 
европейско и световно първенство. 

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.

Впечатляваща  е  равносметката  като  цяло  за  2012  год.  –  12  държавни  титли,  7 
вицешампионски и 8 бронзови медала, спечелени от около 25 клубни състезатели.

Сред иманата, донесли най-добрите постижения в своите възрастови групи са фаворитите 
Апостол Атанасов, Мартина Джулиева и Григор Караиванов, както и Младен Джулиев, Надежда 
Стоянова,  Марияна  Атанасова,  Калина  Петкова,  Анатоли  Петров,  Невин  Мутафова,  Валентин 
Шишков и др. 

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 2012 г., както и 
на новосъздадената купа „Three hills cup”, която носи точки за световната ранглиста.

Във връзка с поставените дългосрочни цели на клуба са  както обучителните дейности с 
начинаещите и младите състезатели, така и проведените състезания през 2012 г. Градски 
първенства – пролетен и есенен етап, с участието на 7 училища от Община Велико Търново. 
Традиционното състезание „Мама, татко и аз с карта и компас” постави през последната година 
акцент върху популяризирането на спорта Ориентиране сред широк кръг от хора.

КЛУБ ПО СКИ ТУРИЗЪМ
През  2012  година  успешно  бяха  проведени  заложените  в  календарния  план  на  клуба 

дейности - излети и ски-походи до хижи и върхове сред които:
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 Традиционен „Третомартенски ски-поход на свободата" по маршрут Шипка - х. „Мазалат” 
– х. „Партизанска песен“

 Ски-поход през м. декември – х. „Партизанска песен” – х. „Мазалат”
 Други ски-походи в Стара планина, Рила и Пирин.

КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ И КОЛО-ТУРИЗЪМ
През 2012 г. продължиха традиционните прояви: колопоходи по маршрути с природни и 

исторически забележителности;  участия в състезания -   по спускане с велосипеди, крос-кънтри, 
планинско колоездене;високопланински изкачвания; велорали и др.

Клубът традиционно участва в Спортно-туристическите
празници“Ксилифор” – пролет и есен, като за целта почиства и маркира трасета за крос-кънтри и 
спускане в района.

КЛУБ ПО ВОДЕН ТУРИЗЪМ И ВОДЕН СЛАЛОМ
През летните месеци на 2012 год. се организираха и проведоха две клубни прояви на язовир 

„Стамболийски”, където всеки имаше възможност да усети предизвикателството на водните 
спортове, включително уиндсърфинг.

Клубът взе участие в българския етап на ТИД 2012, организирано от Светлана Георгиева.
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 и упражняват в изкуството да владеят греблата. 

КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ – ВЕТЕРАНИ
Със  своите  140 членове,  клубът  е  сред най-многобройните в  дружеството  и  в 

страната,  а  със  своята  разнообразна  дейност -  сред най-активно  работещите  в  състава  на 
Българската  федерация  на  туристите  ветерани  /БФТВ/.  Общо  47 са  туристическите  прояви 
/походи, излети, екскурзии/ с около 1115 участници. Сред по-важните: поход в Стара планина в 
района на хижа „Вежен”, по екопътеката „Видимско пръскало”, проявата „Варненско лято” – с 
поход  от  Аладжа  манастир  до  Златни  пясъци,  екскурзии  до  исторически  и  природни  обекти, 
манастири, международна проява – до Гърция. 

Продължава традицията и на приятелските срещи с други клубове от страната, съвместни 
излети,  походи,  посещения  на  туристически  обекти,паметници,музейни  експозиции,  тематични 
беседи  и  др.  От  членове  на  клуба  е  съществуващия  мажоретен  състав  и  певческа  група 
„Академика” – от живущите в кв. Света гора.

 Осъществени бяха 1 регионална и две национални срещи – с туристи ветерани от Ловешка 
област и от страната. 

Акцент  в  дейността  на  туристите  ветерани  през  2012  год.  беше  активното  участие  в 
отбелязване на две бележити годишнини – 110 години ТД „Трапезица-1902” и 50 години КТВ при 
Дружеството. 

Редица  инициативи  и  прояви  на  клуба  през  цялата  година  бяха  посветени  на 
половинвековния клубен юбилей, а самото тържествено честване се проведе на 14.12.2012 г. с 
участието на ръководството на БФТВ и представители на около 40 сродни клуба от цялата страна.  
На изявени дейци-ветерани бяха връчени общо 25 отличия на ТД и БТС: грамоти, отличия на БТС, 
значка „Турист – ветеран” и поздравителни адреси.

Издаден бе юбилеен вестник с материали от богатата история на ветеранското движение 
при ТД „Трапезица-1902” и дамския хор „Света гора”. Хорът, с художествен ръководител Георги 
Янков, взе дейно участие в празничната програма на годишнината, както и във всички концертни 
прояви на дружеството през годината.  С концерт гостува и в Габрово – на юбилея на Стефка 
Карапенева, автор на много от песните в неговия репертоар. 

През  юли  2012  год.  КТВ  съвместно  с  Общинския  съвет  на  Съюза  на  пенсионерите 
организира  пенсионерски  туристически  събор  в  м.  Ксилифор,  посветен  на  7  юли  –  денят  на 
освобождението  на  Търново.  Отзоваха  се  участници  от  селата  Ресен,  Самоводене,  Арбанаси, 
Шереметя, както и от съседните общински центрове – Горна Оряховица и Лясковец.

По традиция, активно е участието на клуба в инициативите от календара на дружеството – 
Ден на производителя, Осмомартенски поход, кампанията "Движи се и победи", екоинициативата 
за почистване и залесяване на Ксилифор „Зелена мисия” и др. 
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ТУРИСТИЧЕСКИ ХОР «ЕДЕЛВАЙС»
Много са проявите в творческата програма на хора през годината – концерти, отбелязване на 

традиции и празници, участие в представителни прояви на ТД „Трапезица-1902” и като гости – на 
други туристически дружества и хорове в страната.

През 2012 година Смесен хор „Еделвайс” и Мъжката формация към него имат общо 14 
концерта и участия на сцена, сред които: 
- Пролетен и Коледен концерт на Дружеството, включени в празничните програми на Община 
Велико  Търново  и  съчетани  с  гостуване  на  приятелски  хорови  състави  от  туристическите 
дружества в Горна Оряховица и членовете на Сдружение „Северняшко ехо” - от Плевен и Шумен. 
Пролетния концерт беше част от тържеството по отбелязване 110 години ТД „Трапезица-1902”, на 
което сред наградените с отличия на БТС и ТД активни деятели, са и трима представители на  
Смесен хор „Еделвайс” – неговите председател, диригент и корепетитор.
-  Участия  в  песенни общински празници във Велико Търново,  Горна Оряховица,  Казанлък,  с.  
Ветринци.
- Участия в  отбелязване на празници,  годишнини и обществени събития – 1 май,  24 май,  110 
години ТД „Мадарски конник”, гр Шумен, Коледа - с гостуване на сцената на читалище „Искра” и 
др.

Продължи традицията на успешното представяне в Националния песенен празник „Песните 
на  България”,  проведен  през  2012  год.  в  Борисовата  градина,  София  и  посветен  на  100 
годишнината от Балканската война. 

По традиция хорът участва и в общите прояви от календара на ТД „Трапезица-1902”: Ден 
на производителя, Осмомартенски женски поход, кампанията „Движи се и победи” и др., както и 
организира свои празници – отбелязване на рождени дни, годишнини и др.

КОМИСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ 

През  2012  година  училищните  туристически  клубове  организираха  и  проведоха 
разнообразни инициативи с деца и младежи от различна възраст:

 Традиционни излети, походи и надпревари по календарните
планове  на  клубовете  и  по  програмите  на  модулния  час  по  Физическо  възпитание  и  спорт  – 
„Туризъм” (в района на Ксилифор и по маршрутите в околностите на Велико Търново).

 Туристически дейности бяха включени в програмите на
организирания ученически отдих – екскурзии и училища сред природата:  Дряновски манастир, 
Беклемето, с. Кръвеник, Банско, „Сървайвър – Ксилифор”, Карлово, Калофер, Габрово (Етъра) и 
др.  Тези  училищни  дейности  са  по-масови  и  положителното  в  тях,  наред  с  постигане  на 
образователно-възпитателните цели, е и приобщаването на повече деца към туристически прояви.

 С най-подготвените туристи в училищна възраст, Комисията за
ученически  туризъм  при  дружеството  организира  и  проведе  две  летни  планински  прояви  – 
ваканционен лагер „Мальовица” в Рила и екскурзионно летуване в Стара планина, както и една 
есенна  –  туристически  лагер  „Трявна-Боженци”.  Като  много  добра  практика  от  тях  може  да 
споделим участието в групите не само на ученици, но и на техни родители, у които провокирахме 
и поддържаме интереса към нашите инициативи.

 През 2012 година продължиха да се реализират в ОУ „Бачо Киро”
дейностите от Свободно избираемата подготовка по туризъм (ІІ клас). Нейно продължение през 
лятото  и  през  новата  2012/2013  учебна  година  е  създаденото  към  Комисията  за  ученически 
туризъм при ТД „Трапезица-1902” Планинарско училище. Засега то има само един клас „Слънце в 
раницата” (с ръководители Иван Мешеков и Мила Велчева), но очаква още учители – туристи да 
сформират свои класове и  да работят с  децата  за  активно и здравословно оползотворяване на 
свободното време през почивните дни и ваканциите.
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Продължава популяризирането на дейностите  на ТД при провеждане на общоучилищни 
празници  –  поздрав  и  участие  в  тържеството  за  55  години  ОУ  „Христо  Ботев”  и  училищен 
патронен  празник  „40  години  ОУ  „Бачо  Киро”,  проведен  като  спортно-туристически,  на 
Ксилифор.

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 2012 година семинарите бяха  по маршрути в Стара 
планина: с. Черни Осъм – Зелениковски манастир (пролет) и хижа „Плевен” – екопътека „Водните 
дупки”(есен). Проведени бяха и учителски походи по календарния плана на УКТ „ТУР-2000” – 
пролетен до хижа „Русалка” и зимен до хижа „Хубавец” в Стара планина, в които се включиха и 
родители.

Като част от културния календар на ТД „Трапезица-1902”, с концертна дейност и участие в 
училищни и други празници,  продължават дейността си ДВГ „Омайниче” в ОУ „Бачо Киро” и 
ДВГ „Планинче” при ОУ „Димитър Благоев”.

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

Учители взеха участие и в партньорски прояви с други клубове на Дружеството – КПТ и СТ 
и  АК (походи);  Клуб  по  воден  туризъм  –  ХХІІІ  летен  воден  празник  на  язовир  „Александър 
Стамболийски”; СКО „Трапезица-1954” (обучителни проектни дейности) и др.

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 2012 г., 
както като туристи, така и като организатори и координатори на дейностите при провеждането на 
Деня на производителя, Осмомартенския женски поход, Пролетната и Есенната кампании „Движи 
се  и  победи”,  Пролетния  и  Коледния  концерти  на  туристическите  хорове,  Коледния 
благотворителен бал, Екоинициативата «Зелена мисия» и др. 

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

В Календарния план  на  Туристическо  дружество  “Трапезица-1902”  за  2012 година 
бяха предвидени 19 инициативи на регионално, национално и международно ниво.

І. ИНИЦИАТИВИ, ПРОЯВИ И ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ТД „ТРАПЕЗИЦА – 1902”  
И ПАРТНЬОРИ:

Проява срок на 
провеждан

е

Партньор

1 Ски-поход  връх Шипка – х. Мазалат-
х.Тъжа, посветен на Националния празник 
на България - Трети март

3-4 март
Български туристически съюз

Община Велико Търново
Клуб по ски-туризъм

Клуб по пешеходен туризъм
2 Празничен Осмомартенски поход на жените 

в околностите на Велико Търново
10 март Община Велико Търново

Клуб по пешеходен туризъм
3 Честване 110 години от основаването на ТД 

„Трапезица – 1902”. 
Фото-изложба и  концерт на 
художествените състави на дружеството  и 

16 март
Сдружение на туристическите хорове 

в България
Община Велико Търново

Художествени състави на ТД 
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гости “Трапезица – 1902”

4 Пролетна еко-инициатива „Зелена мисия”: 
Почистване и частично обновяване на 
туристическите  маршрути в околностите на 
Велико Търново. Залесяване

6- април Община Велико Търново
Клуб по пешеходен туризъм

Училищни туристически клубове

5 "С карта из Търновград" – състезание по 
спортно ориентиране      23-25 март

Българска федерация по ориентиране
Община Велико Търново;

Спортен клуб по ориентиране 
“Трапезица-1954”

6 Пролетен семинар с учителите-
ръководители на туристическа дейност във 
великотърновските училища
(Поход и обучителни дейности сред 
природата)

април 2012
Комисия за ученически туризъм при 

ТД „Трапезица-1902”
Община Велико Търново

7 Ден на предизвикателството и Пролетна 
кампания 
„Движи се и победи”

12 май
20 май
02 юни

Общински съвет – Велико Търново
Община  Велико Търново
Програма “Синди”
Младежки дом – Велико Търново

8 Кръгла маса на тема „Туристически 
дейности с ученици – училищни, 
извънкласни, извънучилищни и клубни 
форми”

юни 2012 Комисия за ученически туризъм при 
ТД „Трапезица-1902”

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
РИО Велико Търново

Община Велико Търново
9 Катерачна среща „Янтра – 2012” 09 – 10 

юни
Българска федерация по катерене и 

алпинизъм
Община Велико Търново

Алпийски клуб “Трапезица – 1957”
10 Алпийска експедиция за изкачване на връх 

КАЗБЕК-5016м.
юли-август

2012 г.
Българска федерация по катерене и 

алпинизъм
Община Велико Търново

Алпийски клуб “Трапезица – 1957”
11 Участие в прояви по повод отбелязване 

Деня на туризма и БТС
25 – 26 
август

Български туристически съюз
Община Велико Търново

Клуб по пешеходен туризъм
12 Изкачване на Балканските първенци – 

Сърбия, Черна гора, Албания
01 – 05.09. Български туристически съюз

Община Велико Търново
Клуб по пешеходен туризъм 

“Трапезица-1909”
13  Есенна еко-инициатива „Зелена мисия”: 

Почистване и частично обновяване на 
туристическите  маршрути в околностите на 
Велико Търново. Залесяване

септември 
– октомври

2012г.

Община Велико Търново
Клуб по пешеходен туризъм

Училищни туристически клубове

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

- 30.ІХ
- 06.Х.
- 20.Х.

2012 г.

Общински съвет - Велико Търново
Община  Велико Търново
Програма “Синди”
Младежки дом – Велико Търново

15 Държавно първенство по състезателно 
катерене – деца, младежи и девойки,
(скорост , трудност,боулдър) .

 септември
2012 г.

Българска федерация по катерене и 
алпинизъм

Община Велико Търново
Алпийски клуб “Трапезица – 1957”
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16 50 години Клуб на туристите ветерани декември
2012г.

Българска федерация на туристите 
ветерани 

Община Велико Търново
17 Есенен семинар с учителите-ръководители 

на туристическа дейност във 
великотърновските училища
(Поход и обучителни дейности сред 
природата)

ноември 
2012г.

Комисия за ученически туризъм при 
ТД „Трапезица-1902”

Община Велико Търново

 18 Коледен концерт на художествените състави 
на Дружеството

18 
декември

2012 г.

Сдружение на туристическите хорове 
в България

Община Велико Търново
Художествени състави на ТД 

“Трапезица – 1902”

ІІ. ИНИЦИАТИВА НА ТД „ТРАПЕЗИЦА-1902”, ОБВЪРЗАНА С 
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ – КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ – 13.12.2012 г.В ПОЛЗА НА  
ПРОЕКТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ПАРТНЬОРИ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЙ-
ПОСЕЩАВАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ В ОКОЛНОСТИТЕ НА ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО“. 

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
 Национална асоциация за детски и младежки туризъм
 Общински съвет и Община Велико Търново
 РЗИ и Програма СИНДИ
 Младежки дом, училища и др.

И през 2012 продължихме традицията на нашия конкурс за
напитки и кулинарни изделия, съвместно с Професионалната гимназия по туризъм във Велико 
Търново и Съюза на енолозите в България.

Сред най-значимите прояви на ТД „Трапезица-1902“ беше тържественото честване на 110 
годишнината  му,  която  отбелязахме  с  юбилейна  фотоизложба от  архива  на  дружеството, 
празничен концерт на нашите хорови формации и гости от Шумен, Плевен и Горна Оряховица, 
както  и  с  връчване  на  отличия  на  клубове  и  активни деятели. Във  връзка  с  годишнината 
гостувахме на Културен клуб на великотърновците в град София.

Във връзка  със  седмицата  на  гората  и  опазването  на природата през   април  2012  г.  се 
проведе екоинициативата "Зелена мисия", която продължи традицията за засаждане на дръвчета в 
централната част на Ксилифор и оформянето на местността като паркова зона. С участието на 
служителите на Група "Спасителна дейност" при Областно управление "Пожарна безопасност и 
защита на населението" гр.Велико Търново беше отстранена опасна скала, над най-посещавания 
туристически маршрут до хижа „Ксилифор“.

На проведения през м. април 2012 г. 49 конгрес на БТС беше избрано ново ръководство, в  
което продъжи участието си като член на УС  Паскал Паскалев.

По традиция при голям интерес и активност преминаха двата етапа – пролетен и есенен на 
кампанията „Движи се и победи“ с общо 1650 участници. Проявата е в партньорство с Община и 
Общински съвет В. Търново, Програма Синди и Младежки дом.

През месец юни 2012 год. в района на комплекс „Момина крепост”, Ксилифор се проведе за 
втори  пореден  път  пленер  по  дървопластика.  В  рамките  на  студентската  си  практика,  млади 
скулптори от класа на проф. Стефан Лютаков - Факултет изобразителни изкуства на ВТУ „Св. Св. 
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Кирил и Методий”, работиха по обща творческа задача. Пластиката „Златната ябълка”, както и 
самостоятелна  творба са експонирани в  района  на  Ксилифор  и  представени пред  ценители  и 
медии.

През 2012 година във Велико Търново се проведе за 11-ти път турнира по водно спасяване 
„Любен  Кантарджиев“,  в  който  дружеството  си  партнира  като  съорганизатор  с  Плувен  клуб 
„Етър“ и водноспасителната служба при БЧК.

През м. май с медийна публикация отбелязахме 90 години от построяването на първата 
туристическа хижа в България – хижа „Трапезица“ на хълма Царевец.

По традиция  Денят на туризма  се  свързва  с  последната  неделя на месец август,  когато 
груповото  излизане  в  българските  планини  се  посвещава  на  първото  масово  туристическо 
изкачване (300 души) на Черни връх на 28 август 1895 г. по призива на Алеко Константинов.

В петте планинарски групи на дружеството през дните 25 и 26 август се включиха хора от 
различни възрасти,  представители на клубовете по пешеходен туризъм,  алпинизъм, ученически 
туризъм, туристи-ветерани.

Съпричастността си към каузата „Живейте пълноценно” и през 2012 г., изразиха над 100 
членове и  приятели  на  Туристическо  дружество  „Трапезица-  1902” с  изкачването  на  общо 15 
върха – Черни връх на Витоша и 14 върха в Стара планина, сред които вр. Марагидик (Русалка), 
Калпака, Свищиплаз, Косица, Паскал, Орловец, Булувания, Братаница, Вежен.

За проявената съпричастност и помощ от страна на членове на ТД „Трапезица-1902“ като 
доброволци  в  погасяването  на  пожара  в  м.  Лакото,  край  с.  Арбанаси,  областният  управител 
изпрати на 16.07.2013 г. благодарствено писмо.

През  2012  г.  ТД  „Трапезица-1902“  активно  работи  като  ключов  партньор,  съвместно  с 
Областна администрация, РИМ, РИО и общините в областта по проекта от националната кампания 
„Опознай родния край“ – „Пътеводител 17 туристически маршрута в област Велико Търново“. 
Пътеводителят бе отпечатан в тираж от 26 хил. броя, разпространен във всички училища и до 
всички  ученици  в  областта  и  представен  официално  с  участието  на  зам.  министъра  на  ИЕТ, 
областния управител и кметове на общини.

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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