Проект!

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


§1. Създава се нов Чл. 9а със следното съдържание:
„Чл. 9а. (1) Отговорникът по сигурността има право да назначава лица, които да го подпомагат при опазването на обществения ред по време на спортни мероприятия. 
(2) Лицата по ал. 1 предприемат необходимите мерки за:
	възпиране на посетителите на спортни мероприятия от действия, които застрашават реда и сигурността в спортната зона и извън нея;

своевременното разпознаване и отстраняване на лица, които извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия.
(3) Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си по този закон във взаимодействие с полицейските органи. 
(4) Отговорникът по сигурността и лицата по ал.1 минават периодично на обучение по опазване на обществения ред по време на спортни мероприятия, извършвано от полицейските органи по ред, определен от Министъра на вътрешните работи.”

§2. В Чл. 21 да отпаднат думите „отправяне на ругатни и други неприлични изрази и жестове, които са особено вулгарни”.

§3. В Чл. 25 се правят следните изменения:
	В ал. 1 изразът „ от една до две години” се заменя с израза „от една до три години”.

В ал. 2 изразът „ от една до две години” се заменя с израза „от една до три години”.
	В ал. 3 изразът „ от две до три години” се заменя с израза „от две до пет години”.

§4. В Чл. 47, ал. 1 след думите „отговорник по сигурността” се добавя изразът „или лице по чл. 9а”

§5. В чл. 49 са правят следните промени:
	ал. 1, т. 2 придобива следната редакция:

„2.	наруши забраните по чл. 20, ал. 1, т. 2-9 или ал. 2”
	в ал. 1, т. 3 след думите „отговорника по сигурността” се добавя „лицата по чл. 9а”.

създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Посетител на спортно мероприятие, който наруши забраната на чл. 20, ал. 1 се наказва с глоба от 1000 до 5000 лева.”
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Мотиви

към проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Целта на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване обществения ред при провеждането на спортни мероприятия е да прецизира някои текстове на закона, които създадоха сериозно обществено напрежение, както и да създаде възможност за по-тясна ангажираност на клубовете и техните привърженици при опазването на реда по време на спортни мероприятия. Едновременно с това, проектът предвижда и въвеждането на по-адекватни размери на наказания, които да гарантират ефективното прилагане на закона и изпълнението на поставените цели.
Въвеждането на забрана за отправяне „на ругатни и неприлични изрази и жестове” по време на спортни мероприятия, скрепена със санкция глоба от 200 до 500 лв. и задържане от 10 до 15 денонощия създаде сериозна обществено напрежение и бе критикувано, както от представители на спортните клубове и организации на привърженици, така и от представители на държавните институции. Тежестта на предвидената санкция ярко контрастира със санкциите, предвидени в случай на внасяне в спортните обекти на оръжие, или самоделни взривни вещества. Нещо повече, подобна забрана не отчита спецификите на спортните мероприятия и поставя полицейските органи пред практически непреодолими проблеми при прилагането на закона.
Проектът за изменение и допълнение на закона, също така предвижда възможност за въвеждането фигурата на „стюарда” – цивилни лица, следящи за опазването на реда и сигурността в спортните обекти. Тази фигура е широко позната и използвана в страните от Европейския съюз и е доказала своята ефективност в борбата с противообществените прояви и спортното хулиганство. Тези лица ще трябва да преминават през обучение за охрана на обществения ред и ще действат съвместно с органите на полицията. На второ място, по този начин се създава възможност за по-тясното привличане на самите привърженици и техните организации към спазването на изискванията на закона, което е допълнителната гаранция за създаването на спокойна атмосфера по време на спортните състезания. 
Предвижда се и увеличаването на размера на наказанията (глоба от 1000 до 5000лв.) за лицата, внасящи оръжие или предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие. Целта е да се постигне превантивен и възпиращ ефект, най-вече върху използването на самоделни „бомбички”, които носят най-висок риск за здравето и живота на посетителите на спортни мероприятия и са причина за най-сериозните инцидентни по време на тези мероприятия. В съответствие със стандартите на европейското законодателство в областта се предвижда и увеличаване на срока за забрана на посещаване на спортни мероприятия от една на три години. 
Считам, че с направените предложения ще се допринесе съществено за по-ефективното прилагане на закона и ще се отразят становищата на всички страни при провеждането на спортни мероприятия – спортни клубове, привърженици, МВР.

29 Октомври 2004 г.	Вносители:
			Юлияна Дончева

