
Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №201  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Шестил (Acer platanoides) 

Височина: 5м. 

Обиколка: 79 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

 Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №202  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 22м. 

Обиколка: 117 см. 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание: Добро състояние  

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №203  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 23м. 

Обиколка: 138 см. 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №204 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Планински бряст (Ulmus glabra) 

Височина: 22м. 

Обиколка: 149 см. 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №205 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 19м. 

Обиколка: 153 см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №206 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 21м. 

Обиколка: 105 см. 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №207  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 21м. 

Обиколка: 139 см. 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №208 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Глог(Crataegus) 

Височина: 6м. 

Обиколка: 95 см. 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №209  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид:Едролистна липа (Tilia gradifolia) 

Височина: 11м. 

Обиколка: 11 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №210  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8 м. 

Обиколка: 100 см. 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №211  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7м. 

Обиколка:63 с м. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №212 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7 м. 

Обиколка: 75 см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №213 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 87 см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №214  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7м. 

Обиколка:  60 см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №215  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 108 см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №216  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 120 см. 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №217  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 67 см. 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №218  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 6м. 

Обиколка: 858 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Няма връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №219  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7 м. 

Обиколка: 97 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №220 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 130 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №221 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 88 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №222  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина:10 м. 

Обиколка: 107 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №223  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 63 см. 

Възраст: ~ 23г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №224 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 5м. 

Обиколка: 81 см. 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №225 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 172 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №226 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 98 см 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №227  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 98 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №228 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 96 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Сухи клони 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №229  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7 м. 

Обиколка: 80 см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №230 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum)) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 115 см. 

Възраст: ~ 40 г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №231 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 137 см. 

Възраст: ~ 40 г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №232 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 132 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №233 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 70 см. 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №234 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 6м. 

Обиколка: 48 см. 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №235 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 138 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №236 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 144 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №237 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 161 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №238 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 5м. 

Обиколка: 99 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Счупено централно стебло 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №239 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 11м. 

Обиколка: 109 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Изсъхнал връх и 40% изсъхнали клони 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №240 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 9м. 

Обиколка: 113 см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №241 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 114 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №242 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 84 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №243 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 115 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №244 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 120 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №245 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 85 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №246 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

 

Височина: 8м. 

Обиколка: 88 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №247 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

 

Височина: 7м. 

Обиколка: 87 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №248 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 162 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №249 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 103 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №250 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 79 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №251 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 84 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №252 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 59 см 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №253 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Джанка (Prunus cerasifera) 

Височина: 6 м. 

Обиколка: 49см 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание:  

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №254 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 139 см 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №255 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 112 см 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №256 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 102см 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №257 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 107см 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №258 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Див рошков (Cercis siliquastrum) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 49 см 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №259 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 22м. 

Обиколка: 120см 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №260 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis)) 

Височина: 22м. 

Обиколка: 151 см 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №261 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Моливно дърво (виргинска смрика) (juniperus virginiana) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 115см 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №262 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Моливно дърво (виргинска смрика) (juniperus virginiana) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 94 см 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №263 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Бреза (Betula pendula) 

Височина: 18 м. 

Обиколка: 140 см 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №264 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 35 см 

Възраст: ~ 15г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №265 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 18м. 

Обиколка: 85 см 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №266 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 26м. 

Обиколка: 144 см 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №267 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Сребрист явор (Acer dasycarpum) 

Височина: 8 м. 

Обиколка: 80см 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №268 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Сребрист явор (Acer dasycarpum) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 69 см 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №269 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Сребрист явор (Acer dasycarpum) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 40см 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №270 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Марино поле” 

Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Воден габър (Ostrya Carpinipholia) 

Височина: 9м. 

Обиколка: 106 см 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

дървото(храста)......................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 

 

 


