
     

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на финансите 

Агенция „Митници“ 

Централно митническо управление 

 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 

Агенция „Митници“, гр. София 1202, ул. „Г. С. Раковски” № 47, на основание 

чл. 4, ал. 1, изр. второ от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, обявява своето инвестиционно предложение за 

Реконструкция и модернизация на ГКПП „Калотина“ - Етап 2, представляващо ПИ № 

35479.108.31 по кадастралния план на ГКПП „Калотина”, с. Калотина, Община 

Драгоман – публична държавна собственост.  

Вторият етап от реконструкцията на граничния контролно-пропускателен пункт 

„Калотина” включва извършване на предварителни геодезически и геоложки 

проучвания. Въз основа на получените данни ще бъде изработен работен инвестиционен 

проект и ще се изпълнят строително-монтажни работи.  

Инвестиционното предложение предвижда запазване на функционалното 

предназначение на сградите и съоръженията в поземления имот като граничен 

контролно-пропускателен пункт. Реализацията на обекта ще се осъществи в ПИ № 

35479.108.31  по кадастралния план на ГКПП „Калотина”, с. Калотина, Община 

Драгоман – публична държавна собственост.  Общата площ на ПИ съгласно скицата е 

171 886 м2. Предвидените ремонтни дейности по съществуващата инфраструктура и 

сгради обхващат площ около 103 000 м2. В етапа на строителството ще се извършат 

дейности както следва: 

- подготовка на терена с отнемане на хумусния пласт и премахване на единични 

съществуващи дървета и храсти;  

- разрушаване на някои от съществуващите сгради и навеси; 

- изкопаване на изкопи с различна дълбочина (около 1 - 1,50 м от околния терен) 

за фундиране на новопроектираните навеси, подпорни стени и сгради. Не се предвижда 

извършване на взривни работи; 

- обратен насип; 

- монтаж на метални конструкции и покривни PUR термопанели на новия навес; 

- изграждане на новите сгради; 

- поставяне на нови кабини и бариери; 

- ремонт и поставяне на нова вътрешна и външна ограда.  Изграждане на нова 

пренасочваща ограда; 



- частична реконструкция на съществуващите инженерни мрежи и изграждане на 

нови - външни и сградни, на водопровод и канализация, електрически инсталации, 

климатизация, системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение; 

- монтаж на нови дизел-генератор и трафопост; 

- рехабилитация, ремонт и възстановяване на пътни настилки, изграждане на 

нови пътни трасета;   

- полагане на пътна сигнализация и маркировка. 

В етапа на експлоатация ще работят нови трасета за проверка на товарите на 

товарните автомобили и усъвършенствани такива за пътническите автобусни превози и 

леките автомобили. 

Пълният текст на Уведомлението за инвестиционно предложение е достъпен на 

сайта на Министерството на околната среда и водите: https://www.moew.government.bg/ 

в секция Превантивна дейност. 
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