
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: гигантска секвоя (Sequoiadendron giganteum) 
Височина: 1.5м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 5г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: метасеквоя (Metasequoia glyptostroboides) 
Височина: 2.5м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 10г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: обикновен смърч (Picea abies) 
Височина: 5м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 8г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Лъжекипарис (Chamaecyparis) 
Височина: 10м 
Обиколка: 0,63м. 
Възраст: ~ 60г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Ilex aquifolium (джел) 
Височина: 1,5м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 5г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: индийски люляк (Lagerstroemia indica) 
Височина: 4м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 8г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Виргинска смрика/моливно дърво (Juniperus virginiana) 
Височина: 6м 
Обиколка: 1,18м 
Възраст: ~ 45г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Китайски мехурник (Koelreuteria paniculata) 
Височина: 10м 
Обиколка: 1,21м 
Възраст: ~ 60г. 
Кратко описание: счупен северозападен клон, 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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: магнолия (Magnolia ‘Susan’) 
Обиколка:  
Възраст: ~ 3г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: конколорка (Abies concolor) 
Височина: 4м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 7г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: магнолия (Magnolia cobus) 
Височина: 4м 
Обиколка: 0,36м 
Възраст: ~ 20г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: сребрист смърч (Picea pungens) 
Височина: 15м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 55г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: кавказки смърч (Picea orientalis) 
Височина: 15м 
Обиколка: 1,19м 
Възраст: ~ 55г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Кавказка ела (Abies nordmaniana) 
Височина: 10м 
Обиколка: 0,87м 
Възраст: ~ 40г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: атласки кедър (Cedrus atlantica) 
Височина:  
Обиколка: 1,71м. 
Възраст: ~ 50г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: миризлива смрика/хвойна (Juniperus sabina)  
Височина: 1м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 20г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: бяла черница (Morus alba) 
Височина: 2м 
Обиколка: 0,94м 
Възраст: ~ 40г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: набръчканолистна калина (Viburnum rhytidophyllum) 
Височина: 3м 
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 №19 

на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 
 
I.Картотекиране 
Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: обикновен люляк (Syringa vulgaris) 
Височина: 2м 
Обиколка: 
Възраст: ~ 20г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Конколорка (Abies concolor) 
Височина: 3м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 7г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: източен бук (Fagus orientalis) 
Височина: 4м 
Обиколка: 0,36м. 
Възраст: ~ 20г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: албиция червенолистна (Albizia julibrissin ‘Summer chocolate’) 
Височина: 1.5м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 2г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: филаделфус (Philadelphus coronarius)  
Височина: 3м 
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 №24 

на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 
 
I.Картотекиране 
Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Кавказки смърч (Picea orientalis) 
Височина: 17м 
Обиколка: 1,30м 
Възраст: ~ 55г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: тис (Taxus baccata) 
Височина: 1,5м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 4г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: японска махония (Mahonia japonica) 
Височина: 1м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 6г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: албиция (Albizzia julibrissin) 
Височина: 5м 
Обиколка: 0,95м 
Възраст: ~ 35г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: албиция (Albizzia julibrissin) 
Височина: 5м 
Обиколка: 0,81м 
Възраст: ~ 35г 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: магнолия (Magnolia)  
Височина: 2м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 5г 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: сребрист смърч (Picea pungens) 
Височина: 9м. 
Обиколка: 1,08м. 
Възраст: ~ 35г. 
Кратко описание: Добро състояние, леко наклонен 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: домашна нандина (Nandina domestica) 
Височина: 1м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 6г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: дървовидна ружа (Hibiscus syriacus)  
Височина: 2,5м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 6г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Юлиев кисел трън (Berberis julianae)  
Височина: 1,5м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 6г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: индийски люляк (Lagerstroemia indica)  
Височина: 3м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 6г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: венечен филаделфус (Philadelphus coronarius)  
Височина: 2,5м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 6г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: хималайски бор (Pinus wallichiana)  
Височина: 3м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 10г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: метасеквоя (Metasequoia glyptostroboides) 
Височина: 22м 
Обиколка: 2,5м 
Възраст: ~ 55г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: сребриста ела/конколорка (Abies concolor) 
Височина: 3,5м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 25г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: люляк (Syringa vulgaris) 
Височина: 2м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 5г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: японска керия/ японска роза (Kerria japonica ‘Pleniflora’) 
Височина: 1м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 5г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: сребриста ела/конколорка (Abies concolor) 
Височина: 4м 
Обиколка: 40см 
Възраст: ~ 25г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Обикновена ела (Аbies alba) 
Височина: 8м 
Обиколка: 1м 
Възраст: ~ 35г. 
Кратко описание: Частично сух връх 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: калифорнийски тамян-кедър (Calocedrus decurrens)  
Височина: 10м. 
Обиколка: 1,40м. 
Възраст: ~ 45г. 
Кратко описание: сухи клони и просъхвания 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: калифорнийски тамян-кедър (Calocedrus decurrens) 
Височина: 4,5м 
Обиколка:  
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Тис (Taxus baccata) 
Височина: 4м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 45г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: домашна нандина (Nandina domestica) 
Височина: 1м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 6г. 
Кратко описание: добро състояние 
 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 
дървото(храста)......................................................................................................
................................................................................................................................. 

 



                      Община: Велико Търново 
  Град 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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: обикновен смърч (Pieca abies) 
Височина: 18м. 
Обиколка: 2м. 
Възраст: ~ 60г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: обикновен джел (Ilex aquifolium) 
Височина: 2,5м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 7г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: роза (Rosa spp.) 
Височина: 1,5м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 5г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 
дървото(храста)......................................................................................................
................................................................................................................................. 

 



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

 
I.Картотекиране 
Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: вайгела (Weigela florida) 
Височина: 0,5м. 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 3г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Бяла черница (Morus alba) 
Височина: 2,5м. 
Обиколка: 0,86м. 
Възраст: ~ 30г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: обикновен смърч (Picea abies) 
Височина: 12м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 45г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: филаделфус (Philadelphus coronarius) 
Височина: 2м 
Обиколка: храст. 
Възраст: ~ 7г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Веймутов бор (Pinus strobus) 
Височина: 6м. 
Обиколка: 0,65м. 
Възраст: ~ 28г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: магнолия (Magnolia kobus) 
Височина: 5м. 
Обиколка: 1,32м. 
Възраст: ~ 40г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Конколорка (Abies concolor) 
Височина: 10м. 
Обиколка: 1,47м. 
Възраст: ~ 45г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: сребрист смърч (Picea pungens) 
Височина: 11м 
Обиколка: 1,16м 
Възраст: ~ 38г 
Кратко описание: Добро състояние, леко наклонен 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: гигантскасеквоя (Sequoiadendron giganteum) 
Височина: 12м. 
Обиколка: 3,10м. 
Възраст: ~ 55г. 
Кратко описание: частични просъхвания 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: японска керия/ японска роза (Kerria japonica ‘Pleniflora’) 
Височина: 1,5м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 7г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Обикновена ела (Abies alba) 
Височина: 11м 
Обиколка: 1,14м 
Възраст: ~ 40г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: сребрист смърч (Picea pungens) 
Височина: 11м 
Обиколка: 1,16м 
Възраст: ~ 38г 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: японски клен (Acer palmatum) 
Височина: 2м 
Обиколка: 0,13м 
Възраст: ~ 16г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид:  тис (Taxus baccata) 
Височина: 6м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 70г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: Бяла черница (Morus alba) 
Височина: 3,5м 
Обиколка: 0,96м 
Възраст: ~ 35г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: атласки кедър (Cedrus atlantica) 
Височина: 15м 
Обиколка: 1,97м 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: филаделфус (Philadelphus coronarius) 
Височина: 2м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 7г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: магнолия (Magnolia x soulangeana) 
Височина: 2,5м 
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 №68 

на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 
 

I.Картотекиране 
Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: форзиция (Forsythia x intermedia) 
Височина: 2м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 7г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: обилно цъфтяща ябълка (Malus floribunda) 
Височина: 3м 
Обиколка: 0,47м 
Възраст: ~ 25г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 
дървото(храста)......................................................................................................
................................................................................................................................. 

 



                    Община: Велико Търново 
Град Велико Търново 

 
Паспорт №70 и №71 

на картотекирано дълготрайно дърво, храст или дърво с историческо значение 
 

I.Картотекиране 
Местоположение: гр. Велико Търново, район парк „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: обикновен смърч (Picea abies) 
Височина: 17м 
Обиколка: 0,90м 
Възраст: ~ 60г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: форзиция (Forsythia x intermedia) 
Височина: 1,5м 
Обиколка: храст 
Възраст: ~ 7г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: сребриста ела/конколорка (Abies concolor) 
Височина: 4м 
Обиколка: 0,23м 
Възраст: ~ 15г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: сребриста ела/конколорка (Abies concolor) 
Височина: 6м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 18г. 
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 „Майка България” 
Квартал........................, парцел...................., ул. ....................№.......................... 
Вид: магнолия (Magnolia ‘Yellow river’) 
Височина: 6м 
Обиколка:  
Възраст: ~ 18г. 
Кратко описание: Добро състояние 
 

Необходими мерки за опазване и подобряване на състоянието на 
дървото(храста)......................................................................................................
................................................................................................................................. 
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