
     

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 

цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ (МП Логодаж), 

представляващо ПИ с идентификатор 37263.11.85, област Благоевград, община 

Благоевград, с. Клисура, м. Митницата, публична държавна собственост.  

Реконструкцията включва проектиране и изграждане на нови отделни трасета на 

пункта, съобразени с условията на увеличен трафик на пътници и превозни средства, с 

което ще се постигне повишаване на пропускателната способност на ГКПП „Станке 

Лисичково“ (МП Логодаж) и осигуряване на необходимите условия за изпълнение на 

функциите и задачите на службите за граничен контрол.  

Планираните действия са свързани с промяна на геометрията и разположението 

на инфраструктурата на съществуващите трасета, обособяване на една линия за контрол 

на нови входящи и изходящи товарни и пътнически трасета на ГКПП „Станке 

Лисичково“ (МП Логодаж), строителство на нова сграда и съоръжения за разполагане 

на службите за граничен контрол, с оглед на оптимизиране на извършваните  

задължителните гранични проверки и намаляване до минимум на времето за изчакване 

на автомобили в зоните за контрол на граничния пункт. 

Трасе „Вход“ – посока  от Република Северна Македония към Република  

България, и трасе „Изход“ - посока  от Република България към Република Северна 

Македония, които в момента са с по една лента за движение, ще бъдат разширени и всяко 

ще бъде с по три ленти – за товарни МПС, за леки автомобили и за автобуси/леки 

автомобили. Под навеса за гранични проверки на трасе „Вход“ и трасе „Изход“ са 

предвидени, както следва: 

-  Комбинирано трасе за автобуси и леки автомобили (BUS/CAR) с габарит 3.50 

м, с място за отбиване от него на автобус/леки автомобили, разположено между 

кабините на паспортна и митническа проверка.  

 -  Трасе за леки автомобили (CAR) с габарит 3.00 м, с място за отбиване от него 

на леки автомобили, разположено между кабините на паспортна и митническа проверка. 



-  Трасе за тежкотоварен трафик (TIR) с габарит 5.00 м. По задание трасето за 

тежкотоварен трафик (TIR) на трасе „Вход“ е с габарит 4.00 м, но поради изключително 

трудното му преминаване по него то ще бъде с ширина 5,00 м. По всяко от двете трасета 

(TIR) ще бъдат разположени автомобилни везни. Преди кабините за митническа 

проверка, автомобилна везна с автоматично действие ще измерва в движение, общата 

маса и осево натоварване на моторните превозни средства при преминаването им през 

линията на контрол по пътни такси и разрешителни режими.  

За повишаване на пропускателната способност на път III – 106 в зоната на 

регулационната граница на имота в посока към ГКПП „Станке Лисичково“ ще се 

изгради допълнителна, трета пътна лента за движение с габарит 3,50 м. Така ще се 

осигури отделен достъп към пункта на трасе „Изход“ на товарните МПС и ще се улесни 

подхода и преминаването им. 

Изпълнението на тези подобрения налага премахването на сгради и на 

съоръжения, разположени в обхвата на новите пътни ленти, като на тяхно място ще 

бъдат изградени нови такива за нуждите на граничния контрол, съобразно с 

технологичния ред на работа на пункта.   

За нуждите на обновяването на ГКПП „Станке Лисичково“ (МП Логодаж) се 

предвижда изграждането на следните нови сгради и съоръжения: 

- Сглобяема метална конструкция /метален навес/ с размери 43/48 м; 

- Административна сграда на два етажа с терминали за проверка на пътуващите 

с автобуси на трасе „Вход“ и на трасе „Изход“; 

- Сграда за Щателна Митническа Проверка на товарни автомобили (ЩМП ТА); 

- Сграда за Щателна Митническа Проверка на леки автомобили (ЩМП ЛА); 

- Сграда за обществени санитарни възли за входящия и изходящия поток от 

пътници; 

- Работни кабини за нуждите на ГД „Гранична полиция“ и на Агенция 

„Митници“, както и към електронните везни за товарните автомобили; 

- Площадка за последващо разполагане на рентгенова система; 

- Сграда, обслужваща БАБХ; 

- Два броя дезинфекционни площадки; 

- Две дървени къщи за кучета върху бетонова площадка; 

- Бетонова площадка за хладилен контейнер; 

- Паркоместа – за леки, товарни и инвалидни места; 

- Два броя метални пилони и знаме на Република България и знаме на ЕС; 



- Довеждащ водопровод и ПС към сондажен кладенец; 

- Резервоар за питейно- битови и ПП нужди; 

- Сградно ВиК; 

- Площадково ВиК и пречиствателно съоръжение; 

- Удължаване на съществуващ водосток; 

- Трафопост и автономен източник на енерго-захранване – дизел агрегат; 

- Площадково осветление на цялото ГКПП; 

- Сградно осветление; 

- Светофарни уредби; 

- Бариери за контрол на достъп; 

- Радиационни портални монитори; 

- Автомобилни осеви везни с автоматично действие – 2 бр. 

Разработена е изцяло нова площадка за нуждите на ГКПП „Станке Лисичково“ 

(МП Логодаж). Във вертикално отношение площадката е решена с максимален 

надлъжен наклон от 4,0% и в напречна посока платната са решени с наклон около 2,5%. 

Ще бъдат изградени необходимите нови укрепителни съоръжения. 

Надлъжният и напречният наклон позволяват ефективното отвеждане на 

повърхностните води, посредством  водоприемни съоръжения. Ще бъдат предвидени и 

необходимите съоръжения, осигуряващи добро отводняване на пътните трасета, както и 

на водите от скатовете над площадката на ГКПП.  

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. 

 

https://www.moew.government.bg/

