
 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №698 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Вишна (Cerasus) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 44см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние, 15% наклонена 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №699 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 15 м. 

Обиколка: 46 см. 

Възраст: ~ 25г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №700 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 14 м. 

Обиколка: 47 см. 

Възраст: ~ 25г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №701 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 56 см. 

Възраст: ~ 25г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №702 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 56см. 

Възраст: ~ 25г. 

Кратко описание: Люляк (Syringa vulgaris) 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №703 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 86см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №704 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 16 м. 

Обиколка: 89 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 №705 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Бодлив (сребрист) смърч (picеa pungens Engelm) 

Височина: 6 м. 

Обиколка: 36см. 

Възраст: ~25г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №706 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Форзиция (Forsythia) 

Височина: 43м. 

Обиколка: храст 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №707 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 14 м 

Обиколка: 89 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 №708 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Орех (Juglans regia ) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 129см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №709 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Люляк (Syringa vulgaris) 

Височина: 2,5 м. 

Обиколка: храст. 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: 40% сухи клони 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №710 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Форзиция (Forsythia) 

Височина: 2 м. 

Обиколка: храст 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №711 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Див рошков ( Cercis siliquastrum )- шест издънки 

Височина: 12м. 

Обиколка: 35-68 см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

Община: Велико Търново 



Град Велико Търново 

 

  Паспорт №712 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 14 м. 

Обиколка: 91см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №713 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 19м. 

Обиколка: 148 см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



 

Община Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №714 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) . 

Височина: 15м. 

Обиколка: 107см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №715 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 18м. 

Обиколка: 145см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №716 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 20м. 

Обиколка: 125 см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №717 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 19м. 

Обиколка: 175см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №718 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 19м. 

Обиколка: 114см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №719 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) . 

Височина: 15м. 

Обиколка: 100см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №720 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Бял бор (Pinus sylvestris) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 120см. 

Възраст: ~60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №721 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) . 

Височина: 13м. 

Обиколка: 84см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №722 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 43см. 

Възраст: ~ 25г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №723 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 52см. 

Възраст: ~ 25г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №724 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 41см. 

Възраст: ~ 25г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №725 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 20м. 

Обиколка: 161см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №726 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 19м. 

Обиколка: 168см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние  

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №727 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 81см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние  

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №728 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 94см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №729 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Обикновена бяла ела (Abies alba) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 71см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №730 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 66см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №731 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 64см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №732 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Обикновена бяла ела (Abies alba) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 58см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №733 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis)-2 издънки 

Височина: 12м. 

Обиколка: 50см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние, юз издънка сух връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №734 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 2м. 

Обиколка: храст 

Възраст: ~ 10г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №735 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 2м. 

Обиколка: храст 

Възраст: ~ 10г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №736 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 2м. 

Обиколка: храст 

Възраст: ~ 10г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №737 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Бодлив (сребрист) смърч (picеa pungens Engelm) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 56см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №738 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 91см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №739 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 73см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №740 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Сребролистна липа (Tilia tomentosa) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 145см. 

Възраст: ~ 80г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №741 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране  

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Обикновен смърч (picеa orientalis) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 104 см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №742 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 94 см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №743 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 102см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №744 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Бял бор (Pinus sylvestris) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 136см. 

Възраст: ~ 120г. 

Кратко описание: Добро състояние, без връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

.  



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №745 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Сребролистна липа (Tilia tomentosa) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 93см. 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №746 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Сребролистна липа (Tilia tomentosa) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 91см. 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №747 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 18м. 

Обиколка: 162см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №748 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 48 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 №749 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Орех (Juglans) 

Височина: 18м. 

Обиколка: 194 см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №750 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Орех (Juglans) 

Височина: 16 м. 

Обиколка: 165 см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №751 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 

Вид: Източна туя(Thuja orientalis), с увит бръшлян-46 см. 

Височина: 10 м. 

Обиколка: 80 см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №752 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 76см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №753 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Бял бор (Pinus sylvestris) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 130см. 

Възраст: ~ 120г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт 754 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 10м.  

Обиколка: 86 см. 

Възраст: ~ 10г. 

Кратко описание: Добро състояние, без връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №755 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 82см. 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №756 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 6м. 

Обиколка: 26см. 

Възраст: ~ 15г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №757 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 31см. 

Възраст: ~ 15г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №758 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 9м. 

Обиколка: 54см. 

Възраст: ~ 15г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №759 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 29см. 

Възраст: ~ 15г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №760 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 6м. 

Обиколка: 25см. 

Възраст: ~ 15г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №761 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 9м. 

Обиколка: 43см. 

Възраст: ~ 15г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №762 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 34см. 

Възраст: ~ 15г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №763 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 37см. 

Възраст: ~ 15г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №764 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Сребролистна липа (Tilia tomentosa) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 120см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №765 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Сребролистна липа (Tilia tomentosa) 

Височина: 12м. 

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 №766 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Сребролистна липа (Tilia tomentosa) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 73см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №767 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Сребролистна липа (Tilia tomentosa) 

Височина:12м. 

Обиколка: 65 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 №768 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Сребролистна липа (Tilia tomentosa) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 91 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 №769  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Бреза (Betula pendula) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 93 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 №770  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Бреза (Betula pendula) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 93 см. 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание:добро състояние, счупен връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №771 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 11м. 

Обиколка: 95 см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №772 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 9м. 

Обиколка: 60 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 №773 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източен чинар(Platanos orientalis) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 71 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 №774  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източен чинар(Platanos orientalis) 

Височина: 11м. 

Обиколка: 54 см. 

Възраст: ~25г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №775  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Джанка( Prunus divaricata) 

Височина:  14м. 

Обиколка: 80см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №776 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източен чинар(Platanos orientalis) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 42 см. 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Сух 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 



 

 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №677 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източен чинар(Platanos orientalis) 

 Височина: 15м. 

Обиколка: 69см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №778 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източен чинар(Platanos orientalis) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 43 см. 

Възраст: ~ 25г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №779 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източен чинар(Platanos orientalis) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 93 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 №780 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източен чинар(Platanos orientalis) 

Височина: 14м. 

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 №781 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 12 м. 

Обиколка: 87 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 №782 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Обикновен габър (Carpinus betulus) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 38 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 №783 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 85 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 №784 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 62 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 №785 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 91 см. 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание:добро състояние, наклонена на 15 градуса 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №786 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 77 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 №787 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 5м. 

Обиколка: 33 см. 

Възраст: ~ 15г. 

Кратко описание:добро състояние, счупен връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №788 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 55 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 №789 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 116 см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №790 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 91 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 №791 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 77 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 №792 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Орех (Juglans) 

Височина: 25м. 

Обиколка: 142 см. 

Възраст: ~ 80г. 

Кратко описание:добро състояние, наклонен на 45 градуса 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №793 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 98 см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №794 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus)  

Височина: 15м. 

Обиколка: 65 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 №795 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 11м. 

Обиколка: 80 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 №796 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 107 см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №797 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 78см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №798 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 85см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №799 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 77см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №800 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Дружба” 

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

Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 68см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 


