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ЗАКОН
 ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ


(Обн. ДВ. бр.15 от 24 2004 г., изм. ДВ  бр.105 от 2005г., изм. ДВ. бр.30, 34 и 82 от 2006 г., изм. ДВ,  бр.109 от  2007г., изм. ДВ. бр. 69 от 2008 г.)



	§ 1. В чл. 41, ал. 1 след думите “Главна дирекция “Охранителна полиция” се поставя запетая и се добавя “Главна дирекция “Криминална полиция”.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА:

 	 § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.





							
















МОТИВИ

КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ


С последните промени в нормативните актове, уреждащи структурата на Министерството на вътрешните работи и в частност на главните дирекции     бе предвидено преминаването на отдел “Транспортна полиция” от структурата на Главна дирекция “Охранителна полиция” към Главна дирекция “Криминална полиция”. Част от правомощията на органите на отдел “Транспортна полиция” са свързани и с осъществяването на контрол върху частна охранителна дейност на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт. В действащия Закон за частната охранителна дейност като контролни органи по смисъла на чл. 41 са уредени само органите на Главната дирекция “Охранителна полиция” и органите на областните дирекции на МВР. 
С оглед на това целта на внесения законопроект е с приемането на предложената промяна да се създаде необходимата изрична законова възможност, органите на отдел “Транспортна полиция” в Главната дирекция “Криминална полиция” да извършват предвидените в специалния закон  дейности по контрол – да èçèñêâàò íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè è èíôîðìàöèÿ; äа изискват достъп до охраняваните обекти; да дават задължителни предписания за привеждане на охранителната дейност в съответствие с изискванията на закона, да издават необходимите актове за реализиране на административнонаказателната отговорност и други.
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