
 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №1 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 159см. 

Възраст: ~ 120г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №2 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 105см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание: Без връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №3 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 119 см. 

Възраст: ~ 100г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №4 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 11м. 

Обиколка: 83см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №5 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 11м. 

Обиколка: 98 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 №6 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 71 см. 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание: 50% суха 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №7 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид:  

Височина: 7м. 

Обиколка: 59 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 №8 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла акация, салкъм ( Robinia pseudoacacia) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 201 см. 

Възраст: ~ 120г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №9 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Круша (Pyrus) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 124 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 №10 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Каталпа (Catalpa) 

Височина: 16 м. 

Обиколка: 240 см. 

Възраст: ~ 120г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №11 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 80 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Суха 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №12 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 13 м. 

Обиколка: 85см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Суха 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №13 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

Вид: Обикновен явор (Acer pseudoplatanus) 

Височина: 12 м. 

Обиколка: 194см. 

Възраст: ~ 120г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №14 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 16 м. 

Обиколка: 223см. 

Възраст: ~ 140г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №15 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

Вид: Ясен (Fraxinus excelsior) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 114см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №16 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 6м. 

Обиколка: 72см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №17 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 6 м. 

Обиколка: 72 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: 40% суха 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №18 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 9 м. 

Обиколка: 188 см. 

Възраст: ~ 130г. 

Кратко описание: Добро състояние, счупен връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №19 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 14 м. 

Обиколка: 106 см. 

Възраст: ~ 80г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №20 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 76см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: 80 % сухо 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №21 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Мамонтовото дърво (Sequoiadendron giganteum) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 183см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №22 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 9 м. 

Обиколка: 86 см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Суха 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №23 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 16 м. 

Обиколка: 179см. 

Възраст: ~130г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №24 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Круша (Pyrus)  

Височина: 5 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 №25 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 14 м 

Обиколка: 102 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 №26 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 110см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №27 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 7 м. 

Обиколка: 95см. 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №28 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 132см. 

Възраст: ~ 80г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №29 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 18м. 

Обиколка: 205 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 №30 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 8 м. 

Обиколка: 60см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №31 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 9м. 

Обиколка: 97 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 №32 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 14 м. 

Обиколка: 92см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №33 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 1452см. 

Възраст: ~ 80г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №34 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 111 см. 

Възраст: ~ 80г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №35 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 11м. 

Обиколка: 82см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Счупен връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №36 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 149см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №37 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 118см. 

Възраст: ~ 80г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №38 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 94см. 

Възраст: ~50г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №39 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 9м. 

Обиколка: 90см. 

Възраст: ~ 40г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №40 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 100см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №41 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 58см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №42 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 110см. 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №43 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Шестил,Млечен явор(Acer platanoides) 

Височина: 9м. 

Обиколка: 131см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №44 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Люляк (Syringa vulgaris) 

Височина: 3м. 

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 №45 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Конски кестен (Aesculus hippocastanum) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 115см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние  

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №46 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Круша (Pyrus) 

Височина: 6м. 

Обиколка: 101см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №47 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Ясенолистен явор (клен) (Acer Negundo) 

Височина: 9м. 

Обиколка:77см. 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание: Счупен връх 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №48 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид:  Дървовидна смрика (Juniperus excelsa) 

Височина: 7м. 

Обиколка: 89см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №49 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновен смърч (Picea abies) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 89см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №50 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 93см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №51 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 142см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №52 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 141 см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №53 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Чемшир (Buxus sempervirens) 

Височина: 2,5м. 

Обиколка: храст 

Възраст: ~ 25г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №54 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Чемшир (Buxus sempervirens) 

Височина: 2м. 

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

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Шестил,Млечен явор(Acer platanoides) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 117см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №56 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновен смърч (Picea abies) 

Височина: 18м. 

Обиколка: 99см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №57 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновен смърч (Picea abies) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 132см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №58 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновена бяла ела (Abies alba) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 106см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №59 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране   

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

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

Вид: Обикновен дрян (Cornus mas) 

Височина: 4м. 

Обиколка: 25 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние, три издънки 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №60 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновена леска (Corylus avellana) 

Височина: 4м. 

Обиколка: 19 см. 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние, три  издънки 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №61 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновена леска (Corylus avellana) 

Височина: 6м. 

Обиколка: 66см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние, четири издънки, 30 % сухи клони 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №62 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

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

Височина: 16м. 

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 №63 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

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

Височина: 10м. 

Обиколка: 50см. 

Възраст: ~ 20г. 

Кратко описание: Добро състояние, 15% наклонен 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №64 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

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

Височина: 15м. 

Обиколка: 95см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №65 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 117см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 



 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №66 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 100 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 №67 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Лавзонов лъжекипарис. ( Chamaecyparis lawsoniana “Columnaris” ) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 77 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 №68 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Гигантска туя Thuja gigantea (Thuja plicata)   

Височина: 15м. 

Обиколка: 138 см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №69 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

Вид: Обикновен дрян (Cornus mas) 

Височина: 5м. 

Обиколка: 54 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 №70 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Конски кестен (Aesculus hippocastanum .) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 142см. 

Възраст: ~ 80г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №71 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Шестил,Млечен явор(Acer platanoides) 

Височина: 15м. 

Обиколка: 130см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт 72 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Източна туя(Thuja orientalis) 

Височина: 3,5м.  

Обиколка: храст 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №73 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Японска софора(Sophora japonica) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 135см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние, два сухи клона 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №74 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновен смърч (Picea abies) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 112см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №75 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Шестил,Млечен явор(Acer platanoides) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 136см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №76 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Каталпа (Catalpa) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 89см. 

Възраст: ~ 55г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №77 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Конски кестен (Aesculus hippocastanum .) 

Височина: 11м. 

Обиколка: 117см. 

Възраст: ~ 65г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №78 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновен смърч (Picea abies) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 109см. 

Възраст: ~ 70г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №79 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновена бяла ела (Abies alba) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 100см. 

Възраст: ~ 60г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №80 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Конски кестен (Aesculus hippocastanum .) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 153см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №81 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 17м. 

Обиколка: 130см. 

Възраст: ~ 100г. 

Кратко описание: Добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №82 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Шестил,Млечен явор(Acer platanoides) 

Височина: 11м. 

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 №83 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновена бяла ела (Abies alba) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 63 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 №84 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd) 

Височина: 12м. 

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

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Шестил,Млечен явор(Acer platanoides) 

Височина:10м. 

Обиколка: 104 см. 

Възраст: ~ 50г. 

Кратко описание:Сухо 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №86 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd) 

Височина: 5м. 

Обиколка: 25 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 №87  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Люляк (Syringa vulgaris) 

Височина: 4м. 

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 №88 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Обикновена бяла ела (Abies alba) 

Височина: 16м. 

Обиколка: 107 см. 

Възраст: ~ 80г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №89 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 14м. 

Обиколка: 129 см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №90 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Каталпа (Catalpa) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 100 см. 

Възраст: ~ 75г. 

Кратко описание:добро състояние, сух връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №91 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd) 

Височина: 4м. 

Обиколка: 18 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 №92 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Чемшир (Buxus sempervirens) 

Височина: 2м. 

Обиколка: храст. 

Възраст: ~25г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №93  
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Ясенолистен явор (клен) (Acer Negundo) 

Височина:  12м. 

Обиколка: 144см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание: добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №94 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Бяла бреза (Betula alba) 

Височина: 8м. 

Обиколка: 63 см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Суха -90% 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №95 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

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

 Височина: 11м. 

Обиколка: 393см. 

Възраст: ~ 45г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №96 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

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

Височина: 11м. 

Обиколка: 78 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 №97 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

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

Височина: 7м. 

Обиколка: 73 см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание:добро състояние, без връх 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №98 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

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

Височина: 10м. 

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 №99 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Японска софора(Sophora japonica) 

Височина: 13м. 

Обиколка: 173 см. 

Възраст: ~ 110г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 



 

 

 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №100 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Шестил,Млечен явор(Acer platanoides) 

Височина: 12м. 

Обиколка: 100 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 №101 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

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

Височина: 8м. 

Обиколка: 60 см. 

Възраст: ~ 35г. 

Кратко описание: Сух 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №102 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

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

Височина: 9м. 

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 №103 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd) 

Височина: 11м. 

Обиколка: 129 см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 



 

Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №104 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Черен бор (Pinus nigra) 

Височина: 9м. 

Обиколка: 119 см. 

Възраст: ~ 90г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №105 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Източен чинар (Platanus Orientalis) 

Височина: 10м. 

Обиколка: 92 см. 

Възраст: ~ 75г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 

  Паспорт №106 
на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 

I.Картотекиране 

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

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

Вид: Чемшир (Buxus sempervirens) 

Височина: 2м. 

Обиколка: храст 

Възраст: ~ 30г. 

Кратко описание:добро състояние 

 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 

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

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

 
 

 

 

 

 


