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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за реда и условията за
възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската
граница

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за реда и условията за възлагането и изграждането на временно
възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница.
Проектът на постановление е изготвен на основание чл. 102, ал. 8 от Закона за
Министерството на вътрешните работи и в изпълнение на Решение № 17 на Министерския
съвет от 2015 г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границата на
Република България.
В съответствие с т.1, буква “а” от РМС № 17 от 14 януари 2015 г., Министерството на
вътрешните работи изготви задание за инвестиционен проект за обект “Инженерно
възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница”.
Изграждането на временно инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип има за цел,
както да повиши капацитета на Главна дирекция “Гранична полиция” - МВР за
противодействие на незаконната миграция по целия сухоземен участък на българо-турската
граница, така и в значителна степен да сведе до минимум рисковете за живота и здравето на
отделни лица или групи незаконни мигранти, при предприеманите от тях опити за навлизане на
българска територия през трудно проходим и непознат район. Чрез реализиране на
съоръжението значително ще се облекчи използваният ресурс от полицейски сили и средства,
като ще се даде възможност същият да се пренасочи за охрана към други райони и участъци,
позволяващи оптимално техническо наблюдение, ефективни изпреварващи действия и
задържане на всички лица предприели опити за незаконно влизане на територията на Република
България.

Целта на инвестиционния проект е да послужи за възлагане изграждането на временното
инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип, като предостави на изпълнителя цялата
необходима информация за трасе, конструкция необходими материали и технологична
последователност за изграждането му.
Общата дължина на съоръжението възложено за проектиране е около 131 км, като
същото има за цел забавяне, частично или пълно ограничаване на предприеманите опити от
отделни лица или групи (граждани на трети страни) за незаконно преминаване на държавната
граница и влизане на територията на Република България.
Изграждането на съоръжението е възложено на областните управители на област
Хасково, област Ямбол и област Бургас.
Предвидено е проектите за изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение
да бъдат утвърждавани от областните управители след съгласуване на техническата им част с
директора на Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР и на финансовите им параметри с
министъра на финансите.
Към проекта на Постановление на Министерския съвет за реда и условията за възлагане
изграждането на временно инженерно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската
граница е приложена финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал.1, т. 4 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от
министъра на финансите.
С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС,
поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление за реда и условията за
възлагане изграждането на временно инженерно възпрепятстващо съоръжение по българотурската граница.
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