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Описание на проекта:
Проектът предвижда развитие на пешеходна туристическа алея

от  кв.  Асенов  –Дълбок  дол  –  парк  Ксилифор  –  с.  Арбанаси  –
с.Шереметя като район с поддържано екологично равновесие и център
за провеждане на туризъм, спорт, обучения, празници и други прояви,
свързани  с  популяризиране   ценностите  на  природосъобразния  и
здравословен начин на живот сред естествена природна среда.

Съществуващи обекти по маршрута:
1. Заслон „Дълбок дол“ с кътове за отдих
2. Скулптурна галерия на открито
3. Открита сцена за дейности и прояви
4. Туристически заслон
5. Кътове за отдих
6. Детски площадки
7. Въжен тролей
8. Игрище за плажен волейбол

Новопредвидени обекти по маршрута:
1. „Приказно горско царство“ с детски кътове  „Речните феи” 

и „Горските феи”
2. Детски спортен кът
3. Образователни табла с туристическа карта за обектите



4. Кът на изкуствата с възможности за творчество
5. Кът за активен отдих със спортни паркови уреди
6. Въжена градина
7. Въздушна разходка /Rollglider/
8. Туристически заслони с барбекю
9. Паркинг
10. Бариери
11. Брошура и туристическа карта
Реализирането  на  предвидените  обекти  и  дейности  по  проекта,

както и  популяризирането в дългосрочен план на резултатите от него,
ще окажат благотворно влияние върху подобряването на условията,
които  предлагат  крайградските  зони  на  Велико  Търново  за  масов
туризъм, спорт, образователни и културни дейности сред природата.

В  последните  6  години,  благодарение  на  активната,
последователна работа на Туристическо дружество „Трапезица-1902”
и  активната  намеса  на  младите  талантливи  скулптори  от
Великотърновския университет, парк „Ксилифор се превърна в любимо
място за отдих сред природата и арена за изява на младите творци.
Паркът  вече  е  скулптурна  галерия  на  открито,  събрала  креативни
пластични решения с чисто естетически, функционален и декоративно
–  приложен  характер.  Това  е,  може  би,  най  голямата  скулптурна
младежка  галерия  на  открито  в  страната,  която  продължава  да
обогатява, развива и съхранява своята колекция за хората и младите
творци. 

За  трета  поредна  година  младежките  творчески  изяви  в  парк
„Ксилифор”   се  ползват  с  финансовата  и  моралната  подкрепа  на
Община Велико Търново по програма „Изкуство и култура – Велико
Търново” за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата.

За  жителите  и  гостите  на  Велико  Търново,  за  любителите  на
културния  и  спортно-атракционния  туризъм,  парк  Ксилифор  се
превърна в любим и търсен притегателен център.

В  резултат  на  всичко  това  са  подготвени  условията  и  е
налице  необходимостта  пътят  от  квартал  „Асенов”  до  парк
„Ксилифор”  и  оттам  към  с.  Арбанаси  и  с.  Шереметя  да  бъде
преосмислен като туристическа алея за свободното движение на
хората сред природата и любимите им места, за да се превърне
разходката  им  в  забавна,  полезна,  атрактивна,  творческа  и
образователна  емоция.  Това  са  основният  смисъл  и
съдържанието на проекта „Пешеходна туристическа алея”. 

В приложената схема представяме отделните кътове по алеята и
тяхната основна  функция с акцент на изкуството, спорта, туризма и
защитата на природата. 

Цели на проекта:



• Предложените  кътове  ще  задържат  вниманието  на
посетителите като ще направят отдиха по маршрута пълноценен
и полезен. 
• Ще подпомогне естетизирането и хуманизирането на едно
от най - големите открити обществени  пространства на Велико
Търново за отдих, туризъм и изкуство.
• Проектът на практика ще даде завършен вид на идеята парк
„Ксилифор” да фокусира вниманието на  жителите и гостите на
Велико  Търново  с  възможността  за  пълноценен  отдих  сред
природата и произведенията на изкуството.
• Проектът  ще  даде  пример  за  една  адекватна  намеса  в
природата с грижа и любов към нея.
• Проектът  ще  позволи  да  бъде  приложен  на  практика
големият  опит  и  капацитетът  на  Туристическо  дружество
„Трапезица  -  1902”  в  организиране  на  събития  в  областта  на
младежкия  и  детския  екологичен,  културен  и  спортно-
атракционен туризъм.
• Отново  ще  бъде  приложен  и  използван  големият  опит  и
капацитетът на Великотърновския университет в организирането
на  младежки  творчески  събития,   с  таланта  и  уменията  на
неговите възпитаници.
• Ще бъде допълнение към туристическите възможности на
Община Велико Търново.
Туристическо  дружество  “Трапезица-1902”  и  факултет

„Изобразително изкуство“ към Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“ поемат задълженията си като партньори на Община
Велико Търново по реализацията на този проект. Те и занапред ще
полагат грижи за целия район и ще поддържат оборудваните спортни,
туристически и арт кътове по алеята.

Срокове за изпълнение:
С  оглед  на  мащабите  на  проекта  предвиждаме  той  да  бъде

реализиран на 3 етапа в рамките на 3 години. За всеки отделен етап
ще бъде разработван проект и конкретен работен план.

Работата  по  проектирането  и  техническото  осигуряване  ще се
извършва през цялата година, а крайната реализация - завършване и
монтиране  на  отделните  елементи  и  запланувани  кътове  -   през
пролетно – летния сезон.

ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий“      ТД“Трапезица1902“


