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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

 

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Настоящото геодезическо заснемане е извършено с цел изготвяне на инвестиционен 

проект за възстановяване на пътека със стълби и подпорна стена за пешеходен достъп от 

автобусна спирка „Кокалянско ханче”, до СБДПЛЗ  „Панчарево”, с. Кокаляне, район 

„Панчарево”,  Столична Община. 

Обектът попада в поземлени имоти с идентификатори 37914.6844.16 и 37914.6844.17 

по КККР на с. Кокаляне, м. ЗОНА ЗА ОТДИХ, район “Панчарево”, Столична община. 

 

2. ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ 

 

В близост до обекта са открити точки от РГО на с. Кокаляне, район Панчарево - РТ 

4123, РТ 14125 и РТ 4087, стабилизирани с маркиращи пирони.  

От дадените точки са определени пет нови латови точки. От развитата геодезическа 

основа за обекта е извършено заснемане на всички ситуационни подробности - посредством 

тотална станция LEICA TS06 с директна точност на отчитане на посока mgon1 , точност на 

измерено разстояние -  PPMkmS22   и автоматично компенсиране на колимачната грешка.  

Измерванията са обработени с програмен продукт ТPLAN. Мрежата е изравнена по 

Метода на най-малките квадрати. 

Като изходен нивелачен репер за обекта е използвана РТ4087 с кота 621.700м в 

Балтийска височинна система. 

Представен е общ справочен регистър на точките на РГО, съдържащ координати в 

кадастрална координатна система 2005, Софийска координатна система и коти в Балтийска 

височинна система.  

Подробно са заснети всички теренни особености и контура на обекта, както и други 

ситуационни подробности в и около него. Гъстотата на заснетите подробни точки обезпечава 

построяването на коректен 3D модел на терена с основно сечение на релефа 0.2 m и 

предоставя достатъчна информация за проектиране на обекта.  
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Заснетият обект е представен върху актуална кадастрална основа. Изходната 

информация е обработена с лицензираните системи Мcad и InetliCad за получаване на 

Геодезическа снимка в мащаб М 1:250. 

В резултат на заснемането е представен един чертеж, формат А3  - Геодезическа снимка в 

мащаб М 1:250.  

 

 

3. ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН 

 

Трасировъчният план на обекта е изработен чрез аналитичен метод в мащаб М 1:150 с 

цел най-ясно и четливо представяне на информацията, необходима за трасиране на 

новопроектираните елементи. 

За всяка точка по новопроектираните ситуационни елементи има възможност за 

трасиране чрез директно отлагане по полярен метод. 

За трасиране по координати са представени аналитично извлечените трасировъчни 

данни, в координатен регистър на изходните точки и точките по чупките на всички 

новопроектирани ситуационни елементи. 

Данните от заснемането са представени в еднообразни шест екземпляра и на магнитен 

носител. 

Приложени са копия от документи за правоспособност от АГКК и КИИП. 
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