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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “Главна дирекция “Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция (ГДППООРП)” се заменят с “Министерството на вътрешните работи”. 
2. Алинея 2 се отменя.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
“(6) Лични данни на лица с наложена принудителна административна мярка “забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина” и информация за срока, за който е наложена, от Единния автоматизиран регистър могат да бъдат предоставяни на организаторите на спортни мероприятия при поискване само за целите  по този закон.”
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Отговорникът по сигурността предприема всички необходими действия за гарантиране на сигурността при провеждането на спортни мероприятия и осигуряване на охрана в спортната зона, като уведомява органите на Главна дирекция “Охранителна полиция” за мястото, датата и точния час на провеждане на спортното мероприятие, както и за начина за неговата охрана.”

2. В ал. 3 след думата “незабавно” се поставя запетая и се добавя ”но не по-късно от 24 часа”.
§ 4. Създава се чл. 9а:
“Чл. 9а. Професионалните спортни клубове определят координатор по сигурността на клуба с подготовка в областта на опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, който:
1. осъществява взаимодействие между организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и органите на Главна дирекция “Охранителна полиция”;
2. поддържа постоянен контакт с клубовете на привържениците на спортния клуб, с отговорника на привържениците, с придружителите на привържениците, както и с координаторите по сигурността в други спортни клубове;
3. събира и предоставя информация на органите на “Главна дирекция “Охранителна полиция” относно:
а) лица, склонни към действия, които застрашават реда и сигурността на спортното мероприятие;
б) лица, които са извършили, подготвят или извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия;
в) друга информация, имаща значение за опазване на обществения ред и сигурността при провеждане на спортно мероприятие.”
§ 5. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
“(1) За времето на провеждане на спортното мероприятие ръководител на спортното мероприятие е координаторът по сигурността на клуба домакин.”
§ 6. В чл. 11, ал. 3 се създава изречение второ: “На входния билет се изписват забраните към посетителите на спортни мероприятия съгласно закона.”
§ 7. Член 12 се изменя така:
“Чл. 12. (1) Продажбата на входни билети за привържениците на различните отбори се организира на отделни каси.
(2) Организираните привърженици на различни отбори се настаняват в отделни сектори или блокове, като между тях се оставят свободни буферни зони, които се определят от организаторите на спортни мероприятия след съгласуване с органите, осигуряващи охраната.
(3) По съображения за сигурност организаторите на спортното мероприятие след съгласуване с органите, осигуряващи охраната, могат да насочват посетителите към сектори или блокове, различни от посочените в билетите им.”
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Отговорникът по сигурността организира пропускането на привържениците на различните отбори през различни входове на спортното съоръжение, като осъществява контрол за:”
2. В ал. 2:
а) в т. 4 накрая точката се заменя с точка и запетая;
б) създава се  т. 5:
“5. лица с наложена принудителна административна мярка “забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина”.
3. Създава се ал. 4:
“(4) При установяване на обстоятелствата по ал. 2, т. 1-3 могат да се използват технически средства, за което се съставя протокол.”
§ 9. Член 14 се отменя.
§ 10. В чл. 17, ал. 4 се създава изречение второ: “В случаите на организирани пътувания на привърженици до мястото на спортното мероприятие отговорникът на привържениците уведомява органите на Главна дирекция “Охранителна полиция” за мястото, датата и точния час на отпътуване, начина на придвижване и броя на привържениците, които ще пътуват организирано.”
§ 11. Създава се чл. 17а:
“Чл. 17а. Ръководителите на клубовете на привържениците определят лице за контакт, което:
1. осъществява взаимодействие между организаторите на спортни мероприятия, ръководителя на спортното мероприятие, отговорника по сигурността на спортния обект, координатора по сигурността на клуба и органите на Главна дирекция “Охранителна полиция”;
2. събира и предоставя информация на органите на Главна дирекция “Охранителна полиция” относно:
а) предстоящи пътувания на привърженици до местата на провеждане на спортни мероприятия;
б) лица, склонни към действия, които застрашават реда и сигурността на спортното мероприятие;
в) лица, които са извършили, подготвят или извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия;
г) друга информация, имаща значение за опазване на обществения ред и сигурността при провеждане на спортно мероприятие;
3. насърчава привържениците към спазване на установените стандарти за добро поведение при провеждане на спортно мероприятие.”  
§ 12. В чл. 31  ал. 2 се отменя.
§ 13. Създава се чл. 31а:
“Чл. 31а. (1) Когато противообществената проява по този закон е извършена в чужбина, актът за установяване на нарушението се съставя от полицейски служители в Главна дирекция “Охранителна полиция” в срок 
два месеца от получаване на материалите по случая, но не по-късно от три месеца от извършването на противообществената проява.
(2) Актът за установяване на нарушението се завежда в специален регистър в деловодството на Главна дирекция “Охранителна полиция”.
(3) За установяване на противообществени прояви по този закон, извършени в чужбина, съставителят на акта може да използва предоставените материали от установилия нарушението чуждестранен орган.
(4) Съставителят на акта прилага към съставения акт документите по чл. 27 и предоставените материали от установилия нарушението чуждестранен орган.
(5) В срока по чл. 30, ал. 1 съставителят на акта внася преписката за решаване от съдия от Софийския районен съд.”

§ 14. В чл. 35, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “или на полицейските служители в Главна дирекция “Охранителна полиция”, когато противообществената проява по този закон е извършена в чужбина”.
§ 15. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
“(1) Наказанието задържане в териториална структура на МВР се изтърпява по реда на Правилника за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г.) в отделни помещения от помещенията, определени за лицата, задържани за извършени престъпления.” 
§ 16. В чл. 46 се създава ал. 3:
“(3) Професионален спортен клуб, който не изпълни задължението си по чл. 9а, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв.”

Заключителни разпоредби

§ 17. В Наказателния кодекс (Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., 
бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - 
бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г. и бр. 19 и 67 от 2008 г.) се създава чл. 296а:
“Чл. 296а. Който системно нарушава изпълнението на влязло в сила съдебно решение по Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация и глоба до две хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.”  

§ 18. Навсякъде в закона думите “териториално структурно звено” се заменят с “териториална структура”.


Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
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М  О  Т  И  В  И

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


Предложенията за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (ЗООРПСМ) са резултат от задълбочен анализ на работата на полицейските органи по прилагане разпоредбите на закона от влизането му в сила през 2004 г. досега. Без да променят логиката и философията на закона, тези предложения имат за цел преодоляване на някои празноти и несъвършенства.
С оглед създаването на реална възможност за осъществяване на контрол по изпълнението на наложената принудителна административна мярка “забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина” е необходимо да бъде предвидена правна възможност за предоставяне на лични данни на лица с наложена такава мярка на организаторите на спортни мероприятия предвид на това, че тяхно е задължението по осъществяване на контрола. Предоставянето на лични данни на организаторите на спортни мероприятия е необходимо и с оглед осъществяването на превенция. Организаторите на спортни мероприятия трябва да имат информация за лица, склонни към извършване на противообществени прояви и нарушаващи реда  при провеждане на спортни мероприятия, за да могат да бъдат предприети съответните предохранителни мерки с оглед опазване на обществения ред.
Създава се нова фигура в лицето на координатор по сигурността на клуба, чиито задължения са свързани с  осъществяване на взаимодействие между организаторите на спортни мероприятия,  отговорника по сигурността на спортния обект и органите на Главна дирекция “Охранителна полиция”; поддържане на постоянен контакт с клубовете на привържениците на спортния клуб, с отговорника на привържениците, с придружителите на привържениците, както и с координаторите по сигурността в други спортни клубове; събиране и предоставяне на информация на органите на Главна дирекция “Охранителна полиция” относно: лица, склонни към действия, които застрашават реда и сигурността на спортното мероприятие; лица, които са извършили, подготвят или извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия, както и друга информация, имаща значение за опазване на обществения ред и сигурността при провеждане на спортно мероприятие.

Координаторът по сигурността на клуба се определя от професионалния спортен клуб, като неизпълнението на това задължение е скрепено с налагане на имуществена санкция за клуба.
В действащите разпоредби на ЗООРПСМ не съществува задължение за уведомяване на полицейските органи относно мястото, датата и точния час на провеждане на спортното мероприятие. Когато вътрешната охрана на едно спортно мероприятие се осъществява не от полицейските органи, а от друг правен субект, възможно е отговорникът по сигурността да не уведоми Главна дирекция “Охранителна полиция”. По този начин се създават предпоставки за нарушаване на обществения ред не само на територията на спортната зона, но и на прилежащата на обекта територия, чиято охрана е задължение на полицията. Нарушаването на обществения ред в тези случаи може да доведе и до нарушаване правата на отделни граждани. С предлаганото изменение на чл. 9, ал. 2 от ЗООРПСМ на отговорника по сигурността, който наред с всички други действия е длъжен да предприеме действия и за гарантиране на сигурността при провеждане на спортните мероприятия, се вменява задължение да уведомява органите на Главна дирекция “Охранителна полиция” за мястото, датата и точния час на провеждане на спортното мероприятие, както и за начина за неговата охрана. 
Съгласно действащата разпоредба на чл. 9, ал. 3 от ЗООРПСМ при установяване на нарушение отговорникът по сигурността е длъжен незабавно да уведоми полицейските органи. Предложената промяна в тази разпоредба цели определянето на един разумно допустим срок, който не следва да бъде надхвърлян. Въвеждането на 24-часов срок за уведомяване е необходимо и с оглед наличието на технологично време, в рамките на което това да бъде осъществено, и не променя смисъла на досегашната разпоредба, нито идеята за бързина и експедитивност.
С промяната в чл. 10 се предвижда за времето на провеждане на спортното мероприятие координаторът по сигурността на клуба домакин да изпълнява функциите и на ръководител на спортното мероприятие. По този начин ще се постигне в максимална степен съвместяване на функциите по осъществяване на взаимодействие между организаторите на спортното мероприятие и използване на събраната информация за целите на осигуряване опазването на обществения ред при провеждане на самото спортно мероприятие. 


Въвеждането на изискване за изписване върху входния билет на забраните за посетителите на спортни мероприятия изпълнява функциите на допълнителна превенция срещу нарушаване разпоредбите на закона и извършване на противообществени прояви при провеждане на спортни мероприятия. Популяризирането на забраните по този начин има допълнителен възпиращ ефект срещу лошото поведение на зрителите по време на спортни  мероприятия и много по-директно достига до адресатите на правната норма.
Превантивен характер с оглед създаването на условия за предотвратяване на сблъсъци между привържениците на отделните отбори има разпоредбата на чл. 12 от законопроекта, с която се въвежда изискването продажбата на входни билети за привържениците на различните отбори да бъде организирана на отделни каси, както и създаване на свободни буферни зони между отделните сектори и блокове, в които се настаняват привържениците на различни отбори.
Промяната в чл. 13 запълва съществуваща към момента празнота в закона относно възможностите за контрол на наложена принудителна административна мярка “забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина”. Липсата на адекватен механизъм за упражняване на контрол, обезпечен със съответните технически средства за това, намалява в голяма степен ефекта от налагането на такава принудителна административна мярка, като поставя в невъзможност органите, осъществяващи охрана на спортното мероприятие, да изпълняват задълженията си.
Отмяната на чл. 14 от ЗООРПСМ се налага поради следните аргументи: В разпоредбата на чл. 20 са изброени предмети, които са забранени за внасяне от посетителите на спортни мероприятия. За някои от тях в чл. 14 от закона е въведено изключение от тази забрана. Дадена е възможност организаторите на спортни мероприятия след предварително разрешение от полицейските органи да допуснат използването на обемисти предмети, светещи тела, пиротехнически изделия, механично задвижвани предмети и съоръжения, които предизвикват шум. Тези предмети са изрично определени като забранени за внасяне при спортни мероприятия, тъй като са опасни или представляват източник на повишена опасност и могат при наличието на определени обстоятелства да застрашат живота и здравето на посетителите на спортното мероприятие, както и да създадат условия за  нарушаване на обществения ред. Дори и при наличие на специално разрешение на полицейските органи, дадено при стриктно преценяване на конкретната обстановка и на конкретните вещи, не би могло в достатъчна степен да се осигури необходимата превенция срещу извършването на противообществени прояви при провеждането на спортни мероприятия. Това налага отмяната на чл. 14.
Разписват се допълнителни задължения за отговорника на привържениците с цел постигане на по-детайлен регламент и по-добро взаимодействие с органите на полицията. Вменява се задължение на отговорника на привържениците да уведомява органите на Главна дирекция “Охранителна полиция” за мястото, датата и точния час на отпътуване, начина на придвижване и броя на привържениците, които ще пътуват организирано.
Създава се правна норма, която задължава председателите на клубовете на привържениците да определят лице за контакт, чиито задължения се свеждат до събиране и предоставяне на информация на органите на Главна дирекция “Охранителна полиция” относно лица, склонни към действия, които застрашават реда и сигурността на спортното мероприятие; лица, които са извършили, подготвят или извършват насилствени действия или подбуждат към такива действия, както и  друга информация, имаща значение за опазване на обществения ред и сигурността при провеждане на спортно мероприятие. На лицето за контакт е вменено и задължението за насърчаване на привържениците към спазване на установените стандарти за добро поведение при провеждане на спортно мероприятие.
Редът за установяване на извършени противообществени прояви, извършени на територията на Република България, е уреден в чл. 26 и следващите от ЗООРПСМ. Изключение от този ред съществува в чл. 31, ал. 2 от закона - когато противообществената проява е извършена в чужбина. В тези случаи извършителят се довежда пред съдия от Софийския районен съд. Практиката показва несъвършенство и липса на достатъчна детайлизация в закона. Не е посочено кой орган, по какъв ред и в какъв срок следва да оформи и комплектува преписката. Няма изрична нормативна регламентация относно това следва ли при нарушение, извършено извън територията на Република България, при условие че на лицето не е наложено наказание съгласно действащото законодателство в чужбина, където е извършена проявата, да бъде съставен акт за установяване на нарушението. Това поставя въпроса за компетентността на органа, съставящ акта, както и въпроса за подсъдността. Действащата разпоредба на чл. 31, ал. 2 от ЗООРПСМ определя като компетентен Софийския районен съд, когато противообществената проява е извършена извън територията на Република България. Със създаването на новата разпоредба на чл. 31а ще се преодолеят съществуващите затруднения, като се конкретизира органът, който ще извърши необходимите действия по съставянето на акта за установяване на нарушението, сроковете за съставяне и внасяне на акта за разглеждане от съда. 
В раздел III “Изпълнение на наложените наказания” по отношение на задържането в териториална структура на МВР е регламентирано единствено, че изтърпяването се осъществява в отделни помещения от лицата, задържани за извършени престъпления, както и че по време на задържането лицата с тяхно писмено съгласие могат да се включат в упражняването на общественополезен труд съобразно тяхната възраст, здравословно състояние, образование, професия и други обстоятелства, които са от значение за определянето на работата. 
Редът за изтърпяване на наложено административно наказание “задържане в териториална структура на МВР” по ЗООРПСМ следва да включва издаването и воденето на съответната документация, както и всички процедури по приемане, настаняване, движение, медицинско обслужване, свиждане и освобождаване на задържаните лица. Необходимо е също и регламентиране на правата и задълженията на задържаните лица, режима за неотклонение, режима на свиждане и получаване на хранителни и други пратки и вещи, разрешени за лично ползване. В този ред следва да намери място и режимът за достъп на представители на неправителствени организации и други органи и институции, осъществяващи граждански контрол върху дейността на МВР, както и правото на достъп и осъществяване на контрол за спазване на човешките права, редът и режимът в помещенията, където са настанени задържаните за изтърпяване на наказанието лица. Необходимо е да бъдат разписани и норми относно осъществяването на контрол върху тази дейност с оглед предприемането на необходимите мерки за отстраняване на слабостите и предпоставките за нарушаване правата на задържаните, както и на процедурите, свързани с пребиваването им в помещенията за изтърпяване на наказанието. Всички тези въпроси са детайлно регламентирани в Правилника за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство. Липсата в закона на подробна правна регламентация на реда за изтърпяване на наказанието “задържане в териториална структура на МВР” може да бъде преодоляна чрез препращаща норма към Правилника за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното хулиганство. Предвиденото в ЗООРПСМ наказание “задържане в териториална структура на МВР” и наказанието “задържане”, налагано по Указ № 904 за борба с дребното хулиганство, са аналогични. И в двата случая се касае за административно наказание, което се налага с нарочен акт на съда.
В законопроекта се създава допълнителна разпоредба, с която се предвижда допълнение в Наказателния кодекс. Създава се чл. 296а, с който се инкриминират действията на системно нарушаване изпълнението на влязло в сила съдебно решение по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, като се предвижда лишаване от свобода до една година или пробация и глоба до две хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление. Промяната в Наказателния кодекс осигурява систематично единство и е логично продължение на нормите на ЗООРПСМ. Тази промяна ще въздейства възпиращо, възпитателно и предупредително върху членовете на обществото.
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