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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № …
от…….....……. 2015 година
ЗА реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение
по българо-турската граница
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят редът и условията за възлагането и
изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница.
(2) Временното възпрепятстващо съоръжение в граничната ивица по българо-турската
граница служи за осъществяване на граничен контрол и представлява временно разположени
заграждения, изкуствени препятствия и обслужваща инфраструктура (пътища, комуникации и
др.), поставени или построени в съчетание с естествените препятствия, с цел възпрепятстване
на незаконно преминаващи през държавната граница лица и пътни превозни средства.
Чл. 2. (1) Проектирането и изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение
по българо-турската граница се възлага на:
1. областния управител на област Хасково – за участъка от съоръжението на
територията на област Хасково;
2. областния управител на област Ямбол – за участъка от съоръжението на територията
на област Ямбол;
3. областния управител на област Бургас – за участъка от съоръжението на територията
на област Бургас.
(2) Областните управители по ал. 1 предприемат и организират всички действия във
връзка с проектирането, изграждането и гаранционно поддържане на
временното
възпрепятстващо съоръжение.
Чл. 3. Министерството на вътрешните работи изготвя и предоставя на областните
управители по чл. 2 утвърдено от министъра на вътрешните работи задание за проектиране на
временното възпрепятстващо съоръжение в граничната ивица по българо-турската граница,
което съдържа:
1. цел на проекта;
2. обхват и съдържание на проекта;
3. примерна схема на съоръжението.
Чл. 4. (1) Въз основа на заданието по чл. 3, областните управители възлагат изготвянето
на необходимите за изграждането проекти на лица с пълна проектантска правоспособност по
Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) Областните управители утвърждават проектите по ал. 1, след съгласуване с:
1. директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на
вътрешните работи по отношение на техническата част на проектите;
2. министъра на финансите по отношение на финансовите параметри на проектите.
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Чл. 5. Средствата за изготвянето на необходимите проекти, както и средствата за
изграждането на възпрепятстващото съоръжение се одобряват от Министерския съвет след
утвърждаване на проектите съгласно чл. 4, ал. 2.
Чл. 6. Всеки от областните управители възлага изграждането на съоръжението по
съгласуваните по реда на чл. 4, ал. 2 проекти.
Чл. 7. (1) Изградените участъци от съоръжението, преди експлоатацията им, се приемат
с протокол на комисия, назначена от съответния областен управител.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се включват и представители, определени от
директора на Главна дирекция „Гранична полиция“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 102, ал. 8 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Заданието по чл. 3 се изготвя от Министерството на вътрешните работи и се
предоставя на областните управители в 5-дневен срок от влизане в сила на постановлението.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
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