
П Р О Т О К О Л
№ 1

Днес,  22.04.2015 г.,  от  18.  00  часа  в  залата  на  Туристическия
учебен център „Момина крепост” –Ксилифор, гр. В. Търново, се проведе
Общо  (делегатско)  отчетно-изборно  събрание  на  Туристическо
дружество „Трапезица-1902”.

На събранието присъстваха 42 делегати.
Събранието протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността през 2014 година.
2. Финансов отчет за 2014 година.
3. Приемане на бюджета и Календарния план за дейността през

2015 година.
4.  Избор на  делегати за  Отчетното  събрание  на  Българския

туристически съюз.

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ: Преди започването на деловата част
давам  думата  на  г-жа  Мила  Велчева,  за  да  представи  един  от  най-
значимите  ни  проекти  за  2014  г.,  а  именно  –  „Пътеводител.  17
туристически  маршрута  в  община  Велико  Търново”,  който  излезе  от
печат вчера.

Г-жа  МИЛА  ВЕЛЧЕВА: Уважаеми  гости,  уважаеми  колеги  и
приятели, това, което държим в ръцете си, е продукт на една поредна
благотворителна  идея  на  Туристическо  дружество  „Трапезица-1902”.
Знаете,  че  на  Коледния  благотворителен  бал  през  2013  г.
благотворителната  сума,  която подкрепиха клубовете  на  дружеството,
както и наши приятели и съмишленици, беше гласувана за издаване на
туристически  пътеводител,  който  да  не  бъде  с  обекти,  а  да  бъде  с
маршрути. Именно това е нещо, което е различно от досега правените
пътеводители в България, с изключение на един, който е свързан с една
друга национална инициатива - „Опознай България”. Там също имаше
туристически пътеводител, но за област Велико Търново. Интересното е,
че това е пътеводител за 17 туристически маршрута в община Велико
Търново,  които  са  оформени  като  текстово  описание,  с  интересни
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природни и исторически забележителности по маршрутите, с време за
преминаване  на  маршрутите.  Маршрутите  са  богато  илюстрирани  с
карти и  фотоси. 

Положителен  пример  е  това,  че  продължихме  да  работим  с
Регионалния исторически музей като партньор и съгласувахме всички
текстове  с  тях.  Смятаме,  че  това  е  едно  добро  партньорско  издание.
Инициативата  и  изданието  са  на  нашето  дружество,  но  сме  си
партнирали  с  художници-фотографи,  с  хората,  които  изработиха
картите, с Регионалния исторически музей. Тук е мястото да спомена, че
работихме с Георги Димитров и Силвия Димитрова от ТД „Трапезица”;
като  илюстрация  картите  са  на  Георги  Карталов;  като  фотографии  –
снимките са от архива на Туристическото дружество, от фотографите,
работещи  с  дружеството:  Диана  Робова,  Георги  Георгиев,  Никифор
Тодоров, Йорданка Йорданова.

Преводач  на  изданието,  което  е  двуезично,  е  Илияна  Петрова.
Изданието  е в електронен и в хартиен вариант. Електронният вариант
мисля, че не съдържа чуждия език все още, но това ще бъде допълнено.
Електронният  вариант  на  изданието  е  качен  на  сайтовете  на
Туристическото дружество, на Регионалната библиотека. Предполагам,
че  и  община  Велико  Търново,  като  партньор,  който  подпомогна
печатното издание, ще качи и на свои електронни медии това издание. 

Благодарим на всички, с които работихме заедно, и се надяваме, че
това ще бъде една полезна книга за всички нас и за нашите приятели, с
които излизаме по маршрутите!

Г-н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ: Аз  ще си позволя да  благодаря  на
Диана Робова и на Георги Георгиев, които са тук, сред нас. Смятам, че
заедно  с  останалите  от  екипа  ,  които  спомена  Мила  Велчева,
постигнахме един изключителен успех. За наша  радост, община Велико
Търново пое необходимата сума за отпечатването на този пътеводител.
Получи се едно много добро издание. Мога да кажа, че така отиваме към
луксозния модел на такива пътеводители.  Надявам се той да допълни
възможностите  за  туризъм във  Великотърновската  община,  а  и  както
чухте, тук са събрани 17 туристически маршрута. Повечето маршрути на
вас са ви известни. Седем от тях са в градска среда, и с. Арбанаси в това
число, а другите са маршрутите, които ползваме в кампанията „Движи
се и победи” около Велико Търново, Хотнишкия водопад и Еменския
каньон.  Имаме  и  два  маршрута,  които  завършихме  миналата  година
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съвместно  с  ТД  „Чумерна”  от  гр.  Елена.  Тези  два  маршрута  са  по-
продължителни, към 5-6 часа. Всички други вие ги знаете – тези, които
са към манастирите „Света Троица” и „Преображенския манастир”, към
с.  Беляковец,  към  с.  Буковец.  Смятам,  че  те  заслужаваха  да  бъдат
представени  по  този  начин  и  да  могат  гостите  на  Велико  Търново,
нашите приятели от всички туристически дружества  в  страната  да  се
възползват и от такъв вид присъствие във Велико Търново. Така че: Да
ни е честито!

Г-н  ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ: Искам  да  благодаря  на
Туристическото дружество и на екипа, с който работихме, че гласува на
нас – на мен и на Диана, отговорността да направим този пътеводител.
Искам да благодаря на г-н Димитров и на екипа, с който той работи, за
огромното съдействие,  което оказаха по време на самата предпечатна
подготовка! Благодаря на всички вас, че това издание стана възможно!

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ даде думата на г-жа Петя Добрева –
председател  на  Комисията  по  регистрацията,  да  обяви  кворума  на
присъстващите на събранието делегати.

Г-жа  ПЕТЯ  ДОБРЕВА: От  56  избрани  делеги  присъстват  41
делегати.

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ: Събранието има кворум и може да
взема решения. 

Предлагам за председател на събранието Станчо Русев – член на
УС на ТД „Трапезица – 1902” и председател на Клуба по пешеходен
туризъм, а за секретар – г-жа Йорданка Генчева.

Други предложения за председател и секретар на събранието не
бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 41 „за”,
„против” няма, „въздържал се” няма.

Г-н Паскалев обяви, че гост на събранието е г-н Димитър Русев –
директор на Областния съвет на БЧК.

Г-н  Паскалев  даде  думата  на  председателя  на  събранието  –  г-н
СТАНЧО  РУСЕВ,  който  предложи  с  цел  деловото  протичане  на
събранието да бъдат избрани следните комисии:

1.  Комисия по регистрацията – с председател  Петя Добрева и
членове:  Надежда  Алтънова,  Антония  Панова  и  Жулиета
Симеонова;
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2. Комисия по преброяването - с председател Николай Терзиев
и членове: Иван Мешеков и Григор Караиванов; 

3. Комисия по предложенията - с председател Илияна Петрова
и членове: инж. Румяна Цонева, Маруся Прокопиева и Иван Данчев

Други предложения относно броя на комисиите и състава им не
бяха направени. 

Предложението на г-н Русев за видовете комисии и техния състав
беше прието с 41 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Станчо Русев прочете дневния ред на събранието и го подложи
на гласуване. 

Дневният  ред  беше  приет  с  41  гласа  „за”,  „против”  няма,
„въздържали се” няма.

ТОЧКА 1.
Председателят на събранието даде думата на г-н Паскал Паскалев.
Г-н  ПАСКАЛ  ПАСКАЛЕВ  прочете  Резюме  на  Отчета  за

дейността през 2014 година. 
(Отчетът за дейността на Дружеството през 2014 г. се прилага към

протокола.)
Г-н   Станчо  Русев  предложи  да  бъде  прочетен  и  финансовият

отчет,  за   да  се  проведе  дискусия  едновременно по двата  документа,
свързани с точка 1 и точка 2 от дневния ред. 

ТОЧКА 2.
Г-н Русев даде думата на г-жа Петя Добрева – главен счетоводител

на ТД „Трапезица-1902”. 
Г-жа ПЕТЯ ДОБРЕВА прочете Обяснителна записка към Отчета

за 2014 година. 
(Финансовият отчет за 2014 г. се прилага към протокола.)

Председателят на Общото събрание – г-н Русев,  даде думата на
председателя на Комисията по регистрацията, за да обяви окончателния
брой на присъстващите делегати.

Г-жа ПЕТЯ ДОБРЕВА: В момента на събранието присъстват 42
делегати.

Г-н Русев предложи да бъде определен лимит за изказванията по т.
1 и т. 2 в рамките на 3 минути. 
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Други предложения не бяха направени. 
Предложението  беше  прието  с  42  гласа  „за”,  „против”  няма,

„въздържали се” няма.
Председателят  на  събранието  даде  думата  на  делегатите  за

изказвания.
Г-н СТАНЧО РУСЕВ: Изказвам своята благодарност от името на

Клуба по пешеходен туризъм и туристически спортове към секретаря на
ТД „Трапезица-1902” Георги Димитров и към председателя на нашето
дружество - Паскал Паскалев, за това, че успяха да издействат отново да
ползваме  помещението,  което  се  намира  в  отнетата  ни  сграда  –
Туристически дом „Трапезица”, така че клубовете могат спокойно да го
ползват, както досега сме ползвали. Знаете, че нашият клуб се събира в
четвъртък, за около час - през зимния период от 18 часа, през летния – от
18.30 часа. Ключът се намира в ресторант „Щастливеца”, при бармана.
Когато  приключи  сбирката,  трябва  да  се  обадите,  за  да  отидат  и  да
заключат, защото там има аларма.

Имам един-два въпроса, които донякъде бяха засегнати в отчета:
Има ли някаква възможност отново да стопанисваме обекта – т.е.

хотелската част на Туристически дом „Трапезица”? 
Предстои ли някакво развитие по готовия проект за разширяване

базата на Ксилифор? 
Другото,  което  мога  да  спомена  в  изказването  си,  е   че  с

доброволен  труд  успяхме  да  почистим  всички  пътеки  в  района  на
Ксилифор.  Ранният  сняг,  който  падна,  направи  големи  поразии  и  се
налага повече работа, а не само козметична, по пътеките. Призовавам за
по-голяма активност при участие в това почистване на пътеките. Сега, в
събота,  организираме  такава  бригада  по  трите  основни  пътеки  към
Преображенския  манастир,  където  ще  ползваме  пролетната  кампания
„Движи се и победи”, така че който има възможност в съботния ден, да
се обади на мен или на Георги Димитров, за да можем до пролетната
кампания да подготвим пътеките за през лятото.

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ: По първия въпрос, който постави г-н
Русев:  „Какво  става  с  Туристически  дом  „Трапезица”?”  На  практика
нещата нямат развитие. Заявили сме среща в приемния ден на кмета на
община Велико Търново, за  да проведем пореден разговор с  него,  но
както знаете, още от 2010 г. със заповед на кмета Рашев имотът беше
иззет и след това общината, представлявана от кмета Рашев, предостави
ползването  на  целия  комплекс  на  фирма  „Вимар”.  И  ние,  като
съсобственици,  постигнахме  договореност  не  с  общината,  а  с  фирма
„Вимар”, за да можем да ползваме помещенията, защото толкова години
вече затрудняваме клубовете във връзка с осъществяването на техните
мероприятия. 
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Това е по отношение на дейността на Рашев, а сега кметът Панов
не изпълни постигнатото между нас споразумение да ни предостави под
каквато  и  да  е  форма  (въпрос  на  договаряне)  ползването  на
Туристическия дом. 

Споразумението беше в три точки, първите две изпълнени, но те
нас не ни касаят конкретно, касаят фирма „Вимар”. Последната точка,
която трябваше да се предостави упражняването на ползването на нас, и
досега  остава  висяща.  Колко  пъти  вече  търсим  кмета  за  разговори  и
досега не сме успели да стигнем до него. За другата седмица отново сме
подали заявка за разговор с него, ще отидем и ще видим резулатата.

Г-н  ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ: Във  връзка  с  така  очакваното
отваряне  на  оперативните  проекти  по  европейските  програми  до
момента още няма яснота  по нито една,  какви ще бъдат конкретните
изисквания  за  кандидатстване.  До  края  на  месец  април  по  програма
трябваше  да  бъдат  спуснати  изискванията  за  кандидатстване  по
Оперативна  програма  „Конкурентноспособност”  и  по  „Енергийна
ефективност”. Очакваме всеки момент да пуснат тези изисквания. Някой
от  27-те  подобекта  от  нашия  проект  може  да  бъде  насочен  там  за
кандидатстване,  поне  по  предварителната  информация,  която  имаме.
Относно основния проект – по програмата „Региони в растеж”, в частта
„Устойчиво развитие на туризма”, ще имаме информация чак към края
на юни. Там е също и  Оперативна програма „Околна среда”. 

Тези програми закъсняха с почти една година, така че нещата са в
процес на развитие. Заявили сме се там, получаваме информация, кое се
отваря, а ако някой от вас получи информация за тези програми, обадете
се,  за  да  може да  обединяваме  усилията  към това,  което може да  ни
помогне  много.  Вече  знаем,  че  с  кредити  няма  как  да  се  реализират
подобни проекти, така че се надяваме на оперативните програми.

Други изказвания не бяха направени.
Г-н  Станчо  Русев  предложи  да  се  гласува  прекратяване  на

изказванията. 
Предложението  беше  прието  с  42  гласа  „за”,  „против”  няма,

„въздържал се” няма.
Г-Н  СТАНЧО  РУСЕВ: Предлагам  Общото  събрание  да  вземе

следните решения:
1.  Събранието  приема отчета  за  дейността  на  дружеството през

2014 г.
2. Събранието приема финансовия отчет за 2014 г.
Други предложения не бяха направени. 
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С 42  гласа  „за”,  „против”  няма,  „въздържали  се”  няма  Общото
събрание взе:

Р Е Ш Е Н И Е № 1:

Събранието  приема  Отчета  за  дейността  на  Дружеството  за
2014 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 2:

Събранието приема Финансовия отчет на Дружеството за 2014
година.

Г-н  Русев  даде  думата  на  г-жа  Светла  Пенчева  да  представи
презентация  на  Клуба  по туризъм „Планинче”  при  Основно училище
„Димитър Благоев”.

Г-жа СВЕТЛА ПЕНЧЕВА: Става въпрос за проектната ни работа
по  един  от  проектите  на  Министерството  на  образованието  -  „Да
направим  училището  привлекателно  за  младите  хора”.  С  тези  деца
започнахме работа през миналата година с един лагер на Ксилифор. Те
бяха  в  първи  клас.  Сега,  във  втори  клас,  направихме  тази  група  по
проекта.  Ще  видите  местата,  на  които  сме  били  тук,  около  Велико
Търново; ще видите радостта в очите на децата, усмивките им, скритото
любопитство и тяхното нетърпение да открият нови неща. 

Искрени  благодарности  на  ръководството  на  Туристическо
дружество  „Трапезица”  и  на  всички,  които  работят  в  дружеството  за
пътеводителя,  който  вече  използвахме,  и  за  подкрепата  и
сътрудничеството на всяка наша инициатива! Надяваме се и занапред да
работим така! Благодарим ви!

ТОЧКА 3.
Председателят на събранието даде думата на г-н Георги Димитров

– секретар на ТД „Трапезица-1902”, за представяне на Календарния план
и проекто-бюджета за 2015 година.

Г-н  ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ:  Станчо  Русев  много  скромно
представи  участието  на  тези  доброволци,  с  които  от  месец  февруари
насам се организираме за почистването на екопътеките. Аз, лично, също
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ще им благодаря  много,  защото  до  момента  свършихме много  тежка
работа,  особено в тези трудни месеци. Предстои ни още малко, за да
довършим тази седмица, надявам се, този маршрут към Преображенския
манастир. А през тази събота и неделя се проведе поредното състезание
по планинско колоездене. Там колоездачите много активно участваха и
почистиха три от маршрутите по посока на хижа Божур.

В Календарния план за 2015 г. имаме три нови прояви. Другите са
традиционните,  които знаете.  Вече шест от проявите преминаха. Това
бяха: „Денят на производителя”, ски и пешеходният поход във връзка с
Трети март, Осмомартенският поход, честването на 113-годишнината на
Дружеството с откриването на фотоизложбата „Мечти по върховете” и
концерта на нашите хорови формации и гостите ни от Плевен, Шумен,
Варна, Сливен и Горна Оряховица. Проведохме и състезанието „С карта
из  Търновград”  за  купата  „Трите  хълма”  на  Спортния  клуб  по
ориентиране,  където  отново  имаше  масово  участие  на  почти  всички
клубове в страната и с международно участие.  Премина и пролетната
екоинициатива „Зелена мисия”, като в района на Ксилифор засадихме
поредните осем дръвчета,  различни растителни видове.  Тази година в
тази инициатива се  включиха учениците първокласници от  ОУ „Бачо
Киро”,  които  бяха  тук  на  зелено  училище  точно  в  този  период.  С
останалите  ще  направим  подобно  присъствие  в  района  в  седмицата
преди празника на Ксилифор, който сме планирали за 30 май.

Новата проява в календара е „50 години дамски хор „Света гора”
при  Клуба  на  туристите  ветерани”.  Тази  проява  е  предвидена  на  29
април,  другата  седмица.  Г-жа  Румяна  Цонева  може  да  даде  повече
информация.

Г-жа  РУМЯНА  ЦОНЕВА: Тази  година  хор  „Света  гора”
навършва 50 години от своето създаване. Преди 50 години кварталната
секция  на  квартал  „Гурко”  организира  една  вокална  група  по  случай
организирането на първия пенсионерски туристически събор на Света
гора.  Тогава  за  първи  път  през  месец май е  бил и  концертът  на  хор
„Света гора”. 

Нашият концерт ще бъде на 29 от 16 часа в салона на читалище
„Искра”.  Освен  хор  „Света  гора”  ще  вземат  участие  и  хорът  на
туристите ветерани към Клуба на туристите ветерани от гр. Елена, хорът
на  Стефка  Карапенева  от  Габрово,  мъжката  вокална  група  на  хор
„Еделвайс”. Който желае, може да заповяда, да чуе нашия хор!
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Г-н  ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ: Предстояща  проява  е  пролетната
кампания „Движи се и победи”. Предварителните дати са 9, 16 и 30 май.
В  петък  с  партньорите  по  организацията  имаме  събиране,  за  да
доуточним датите и ще ги съобщим.

На 15 и 16 май ще се проведе турнирът по водно спасяване. Това е
проявата, която правим за четиринадесета година с Областния съвет на
Българския червен кръст и Плувния клуб във Велико Търново.

Следващата проява е на 8-18 юни. Това е „Младежката скулптурна
колония”, съвместно с ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий“.

Нова  проява,  която  от  няколко  години  провеждахме  пробно,  е
„Ден  на  билките,  Еньовден  на  Ксилифор”,  на  24  юни.  Тази  година
търсим  разширение  на  присъствието,  така  че  ще  направим  една  по-
подробна програма и ще ви я изпратим на всички, за да присъствате. 

Друг момент от нашия план е „Участие в проявите във връзка със
120-годишнината на Българския туристически съюз”. Надявам се, че ще
организираме  поне  един  автобус  тази  година  и  да  пътуваме  за
официалната проява с изкачване на Черни връх.

Проява  на  Клуба  по  пешеходен  туризъм  с  изкачване  на  връх
Молдувяно в Румъния и посещение на исторически и културни обекти в
някои от градовете: Синая, Брашов, Сибиу. 

На 6 септември предстои нова проява, отново по предложение на
Клуба на туристите-ветерани. Тя също се провеждаше пробно няколко
години. Това е „Събор на туризма Ксилифор 2015”. 

Предстои есенната екоинициатива „Зелена мисия” през септември-
октомври.

Есенната  кампания  „Движи  се  и  победи”,  която  стартираме  с
празника на Ксилифор.

„Държавното първенство по състезателно катерене”, където бяхме
домакини и тази година на новооткритата катерачна стена във ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий”.

Искам да кажа също, че се откри още една нова катерачна стена по
инициатива  на  членове  на  Алпийския  клуб  във  Велико  Търново  в
спортната зала на Двореца на културата и спорта.

След това предстои есенният семинар с учителите-ръководители
на  туристическата  дейност  в  училищата.  Може  би  с  тях  трябва  да
направим една отделна среща, която ще инициираме с Мила Велчева, за
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да коментираме съдържанието и времето, в което да се провеждат тези
семинари с учителите.

Следващата  проява  е  Коледният  концерт  на  художествените
състави на дружеството и наши гости. Традиционно се провежда преди
Коледа.  Преди това е  инициативата  ни,  свързана  с  благотворителната
дейност. Предвиждаме през тази година благотворителният бал да бъде
на 11 декември.

Това  е  по  Календарния  план.  Той  е  защитен  с  нашия  проекто-
бюджет  в  рамките  на  минималните  възможности  на  Туристическото
дружество.  Търсим  възможности,  подкрепа  от  спонсори,  търсим
подкрепата на общината.

Проявите ни са разпределени в четири раздела. Това са проявите,
организирани от ТД „Трапезица” и партньори -  18 на брой, като в това
число са и три нови, както казахме. Благотворителната инициатива през
2015 г., която е в полза на Ксилифор – център за културен, екологичен и
спортноатрактивен туризъм, а именно изграждането на входен знак на
местността и изграждането на един навес с около 15 места, за да може да
се  обогатят  възможностите  за  пребиваването  на  гостите,  които
посещават района на Ксилифор. А всъщност този навес е един от тези
шест навеса,  които са направени по големия проект.  Един от тези 27
подобекта са тези шест навеса. Ние ще направим един навес, за да го
имаме и дано получим подкрепа за другите.

Следващите разходи са в третия раздел – „Други разходи”. Това са
курсове, хонорари, средствата за диригенти, корепетитори, поддръжката
на  сайта,  поддръжката  на  туристическите  маршрути  и  маркировката,
закупуване  на  материална  база,  печатни  материали,  членски  марки  и
карти,  организационни разходи,  представителни разходи.  Или общо в
тази група са 8900 лв. 

В четвъртия раздел са данъци и такси, където предвиждаме за тази
година 15 000 лв. 

Или  общо  приходната  ни  и  разходната  част  -  38 150  лв.
Собствените приходи са 31 150 лв. От тях членският внос – около 2000
лв. и от „Турист ЕООД” – 26 550 лв. От благотворителния бал са 2500
лв. От община Велико Търново очакваме 4000 лв., от други спонсори –
още 3000 лв. 
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Г-н  Русев  даде  думата  на  присъстващите  за  предложения  за
изменения или допълнения към Календарния план и проекто-бюджета за
2015 г. 

Предложения и допълнения не бяха направени.
Председателят  на  събранието  предложи  да  бъдат  гласувани

Календарният план за дейността и бюджетът на ТД „Трапезица-1902” за
2015 г.

С 42 гласа „за”, „против” няма,  „въздържали се” няма събранието
прие 

Р Е Ш Е Н И Е № 3:
Събранието  приема  бюджета  и  Календарния  план  за  2015

година.

ТОЧКА 4.
Г-Н  СТАНЧО  РУСЕВ:  Предлагам  за  делегат  на  Отчетното

събрание на Българския туристически съюз да бъде избрана г-жа Петя
Добрева – като представител на ТД „Трапезациа-1902” .

Други предложения не бяха направени.
Предложението на г-н Русев беше подложено на гласуване. 
С 42 гласа „за”, „против” няма, „въздържал се” няма събранието

прие

Р Е Ш Е Н И Е № 4:

Събранието  избира  за  делегат  на  Общото  събрание  на
Българския туристически съюз  Петя Добрева – от ТД „Трапезица-
1902” – гр. В. Търново.

Поради  изчерпване  на  дневния  ред  събранието  беше  закрито  в
19.25 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Станчо Русев)

СЕКРЕТАР:
 (ЙорданкаГенчева)
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