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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

ОБЕКТ: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ 
водопровод, отвеждащ колектор за отпадни води, външно електрозахранване - 
кабелни линии - 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване 
за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и 
съоръжения на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни 
отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ. Велико 
Търново" 

ПОДОБЕКТ: Пътна връзка  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ  
ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ 
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СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. Челен лист 
2. Съдържание 
3. Обяснителна записка 
4. Графични материали 

Чертеж: Наименование на чертежа  

01 Трасировъчен план на пътна връзка  
М 1:1000 

02 Надлъжен профил  
М 1:1000 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

ОБЕКТ: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ 
водопровод, отвеждащ колектор за отпадни води, външно електрозахранване - кабелни 
линии - 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на 
цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка 
№5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико 
Търново в землището на с.Шереметя, общ. Велико Търново" 

ПОДОБЕКТ: Пътна връзка 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ  

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ 

 

I. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО 

Настоящият проект е разработен на база на заявка на възложителя, Община Велико 
Търново. 

II. ИЗХОДНА ОСНОВА 

Изходната основа за проектирането е Работен инвестиционен проект, част Пътна, 
КВС на с.Шереметя, община Велико Търново и КВС на с.Драгижево, община 
Лясковец. Извършено е допълнително геодезическо измерване на терена, върху който 
ще бъде разположена пътната връзка с цел прецизиране на местоположението й в 
хоризонтално и вертикално отношение. 

III.  ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Пътната връзка с пътя от общинската пътна мрежа се дава в съответствие с 
комуникационно-транспортната план-схема към ПУП-ПЗ на площадка № 5. Частта от 
връзката, която попада в землище на с.Драгижево, е изцяло в сервитута на общинския 
път IV клас. От страна на землище на с.Шереметя пътната връзка се разполага в имот 
№ 000306 - гора в зем.земи, VI категория на община Велико Търново, общинска частна 
собственост. Площта, засегната от сервитута на пътя за имота, е 3 950 кв.м. Трасето 
пресича и имот № 000307, полски път на община Велико Търново, общинска публична 
собственост, като засегнатата площ от сервитута е 74 кв.м. Пътната връзка продължава 
на територията на площадка №5, като площта й в имота е 1 392 кв.м.           
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Към графичната част е приложен координатен регистър на чупките по трасетата в 
координатна система 1970 г. 
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