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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: Довеждащ водопровод и отвеждащ колектор 

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 
Електротехническа, КВС на с.Шереметя, община Велико Търново и КВС на 
с.Драгижево, община Лясковец. Извършено е допълнително геодезическо измерване на 
пътния участък с цел прецизиране на местоположението на асфалтовата настилка на 
пътния участък, в който ще бъде разположено трасето. 

III.  ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Трасето на довеждащия водопровод започва от връзка със съществуващ водопровод 
АЦ Ø80, намиращ се в границите на населеното място с.Шереметя, представляващо в 
графиката т.1. Трасето продължава в сервитута на уличнотo платно и след 106.25  м. 
излиза от регулационните граници на с.Шереметя, навлиза в имот №000287 по КВС на 
с.Шереметя, представляващо  път IV клас, собственост на община Велико Търново, вид 
на собствеността - общинска публична. Продължава в сервитута на пътя при сервитут 
на трасето на 3 м. от границата му и след 44.93 м. достига т.10, чупи и пресича 
асфалтовата настилка и след 872.45 м. достига т.55, от която отново пресича 
асфалтовата настилка и след 19.63 м. достига и навлиза при т.58 в имот №000289, с 
НТП (начин на трайно ползване) - местен път, собственост на  община Велико Търново, 
вид на собствеността -  общинска публична. След 96.04 м. в т.63 трасето пресича 
землищната граница със землище на с.Драгижево, община Лясковец и продължава в 

ПЛОВДИВ, 2012 Г. 3 
 



сервитута на пътя, представляващ имот №000300 с НТП път IV клас, собственост на 
община Лясковец, вид на собствеността -  общинска публична. След 391.93 м. достига 
т.81 и чупи в посока юг, достига и пресича землищната граница със землище Шереметя 
и навлиза в имот №000306, гора в зем.земи, VI  категория, на община Велико Търново, 
общинска частна собственост. Тръгва в сервитута на трасето на проектната част пътна, 
докато достигне след 130.76 м. т.87, от която пресича и навлиза в имот №000307, 
полски път на община Велико Търново, общинска публична собственост, пресича го и 
след 4.00 м. навлиза в района на площадката до водомерна шахта  в т.88.   

Общата дължина на водопроводното трасе е 1665.99 м., от които   106.25 м. в 
регулация на с.Шереметя, а 391.93 м. е в землище на с.Драгижево, община 
Лясковец.   

Трасето на отвеждащия колектор започва от т.1 – събирателна шахта в района на 
площадката. След 7.84 м. навлиза в имот №014020 - полски път на община Велико 
Търново, общинска публична собственост. Продължава по средата на пътя и след 
420.46 м.  достига т.3, от която навлиза в имот №000341 -пасище с храсти, III категория 
на  община Велико Търново, общинска публична собственост. След 41.53 м. от т.4 
навлиза в имот №000361 - гора в зем.земи, III категория на община Велико Търново, 
общинска частна собственост. След 2.55 м. достига т.5 и навлиза в имот №013006 – 
дере на община Велико Търново, общинска частна собственост,след 5.16 м, където е и 
мястото на заустване в т.6.      

Общата дължина на отвеждащия колектор извън площадката е 469.70 м.       

Към графичната част е приложен координатен регистър на чупките по трасетата в 
координатна система 1970 г. 
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