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Проект!


З А К О Н 

за изменение и допълнение на Закона за опазване на
обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
(обн. ДВ, бр. 96/29.10.2004 г.)


§ 1. В чл. 9 се създава нова ал. 5:
“Чл.9(5) В изпълнение на задълженията си по този закон отговорникът по сигурността може да назначава лица за действия по опазване на обществения ред при провеждането на спортните мероприятия.”

§ 2. В чл. 9 се създава нова ал. 6:
“Чл.9(6) Лицата по ал. 5 предприемат необходимите мерки за:
1. 	възпиране на привържениците от действия, които застрашават реда и сигурността в спортната зона;
2. 	своевременното разпознаване и отстраняване на лица, които извършват насилствени действия или подбуждат към такива."

§ 3. Нова редакция на чл. 17:
“Чл. 17. Организаторите на спортни мероприятия провеждат периодични срещи с организираните сдружения на привържениците за насърчаването им към добро поведение при провеждането на спортни мероприятия.”

§ 4. В чл. 21 отпада изразът “… отправяне на ругатни и други неприлични изрази и жестове, които са особено вулгарни…”

§ 5. След първото изречение на чл. 25, ал. 1 се вмъква ново: “Тези наказания се налагат и за опит да се внесат и използват димки, бомбички, сигнални ракети, запалителни вещества и други предмети, опасни за човешкото здраве и живот, както и за опит да се нахлуе на спортния терен.”

§ 6. Създава се нова ал. 3 в чл. 25:
“Чл. 25(3) Използването на димки, бомбички, сигнални ракети, запалителни вещества и други предмети, опасни за човешкото здраве и живот, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лева.”

§ 7. Сегашната ал. 3 на чл. 25, става ал. 4, в края на която се добавя изречението: “Глобата за повторно използване на димки, бомбички, сигнални ракети, запалителни вещества и други предмети, опасни за човешкото здраве и живот, е от 3 000 до 5 000 лева.”

§ 8. Отпада ал. 1 на чл. 34.

§ 9. Създава се нов чл. 41а:
“Чл. 41а(1) Забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина се налага за срок от една до три години на физически лица:
1. 	извършили нарушение по чл. 21 и по чл. 25, ал. 2, 3 и 4, за което е съставен акт;
2. 	срещу които е започнало наказателно преследване за извършено престъпление от общ характер преди, по време и след провеждането на спортно мероприятие.
(2) 	Когато нарушението е извършено повторно, забраната по ал. 1 се налага за срок от две до пет години.”

§ 10. Нова редакция на чл. 49, ал. 1, т. 3:
“3. не изпълнява указанията на отговорника по сигурността, лицата по чл. 9, ал. 5, ръководителя на спортното мероприятие, органите за пожарна и аварийна безопасност и полицейските органи.
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М О Т И В И
към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на
обществения ред при провеждането на спортни мероприятия


Законът за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия регламентира обществени отношения, свързани със сигурността и противообществените прояви в спортните обекти. Дефинирани са редица мерки срещу насилието и лошото поведение на зрителите.
Дискусията в парламента и общественият отзвук относно приетите текстове основателно фокусират вниманието върху необходимостта да бъдат ясно разграничени лошите действия от лошото говорене на стадионите и спортните зали като съставни елементи на лошото поведение на зрителите.
Една от целите на предлаганите изменения е да бъде извадено от състава на противообществените прояви лошото говорене при провеждане на спортни състезания по следните причини:
n	невъзможността полицията и другите компетентни органи да контролират лошото говорене по време на спортни прояви, както и да събират годни доказателства срещу конкретните извършители;
n	не съществува надежден критерий да се разграничат вулгарните от “особено вулгарните” изрази и жестове, които законът преследва. Очевидно в този случай не е възможно да се създаде бърза и ефикасна процедура за установяване и наказване на нарушителите, което е цел на закона;
n	текстът е дискриминиращ спрямо спортната публика, доколкото няма изрични законови забрани за други публики - на улицата, в дискотеките, ресторантите и учрежденията, в т.ч. и в държавата;
n	стадионите и спортните зали са своеобразен социален отдушник и привържениците на различните отбори трябва да могат по присъщия за тях начин свободно да изразяват огорчението си от проявите на състезателите или несправедливите решения на съдиите;
n	същевременно в  други закони и сега съществуват текстове, които изчерпателно дефинират дребното и едро хулиганство и предоставят възможност лошото поведение да бъде санкционирано.
Всичко това налага от чл. 21 на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия да отпадне изразът, отнасящ се до лошото говорене в стадионите и спортните зали.
Заедно с това предлагаме по-сериозни от предвидените в закона наказания за използването на предмети, опасни за човешкото здраве и живот, като димки, бомбички, сигнални ракети и заплашителни вещества, които да бъдат още по-тежки при повторно използване.
Въвеждаме и известните от добрия европейски опит стюарди, които получават определени права за действия по опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.
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