РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
____________________________________________________
Проект!
ЗАКОН


за доброволните формирования за
обществена безопасност


Глава първа
Общи положения

Чл. 1. Този закон регламентира: 
1. процедурите и способите, чрез които гражданите на Република България могат да вземат участие в дейността и ръководството на доброволни формирования за обществена безопасност (за кратко “доброволни формирования”); 
2. правните основания и принципи за дейността на доброволните формирования;
3. регламентира организационните структури и системата за управление на доброволните формирования.

Чл. 2. (1) Доброволни формирования са граждански формирования, създадени на доброволен принцип,  имащи за задача да съдействат на държавните органи за опазване на обществения ред и законността, органите на местно самоуправление и органите на съдебната власт при осъществяване на тяхната дейност за защита на правата, собствеността и законните интереси на гражданите.
(2) Оказват съдействие на органите на Гражданска защита, армията и специализираните държавни органи при борба с природни бедствия, стихии, пожари и промишлени аварии, както и при отстраняване на последствията от тях.
(3) Дейността по предходните алинеи се осъществява:
1. самостоятелно, като методическото ръководство се осъществява от органите на МВР;
2. съвместно с органите на МВР.

Чл. 3. Доброволно формирование се създават по инициатива на гражданите на териториален или друг принцип по общини, населени места или квартали, или в земеделски кооперативи, кооперации и учебни заведения.

Чл. 4. Не се допуска създаването на формирования по смисъла на този закон, на основата на етническа, религиозна, расова и политическа принадлежност.

Глава втора
Принципи на дейност и функции на доброволните формирования

Раздел І
Основни принципи на дейността

Чл. 5. (1) Доброволните формирования изпълняват своята дейност при: 
1. строго спазване на Конституцията и законите на страната, и добрите нрави;
2. зачитане на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. взаимодействие и подпомагане на органите на МВР и други държавни органи по Чл. 2;
4. публичност.
	(2) При изпълнение на функциите си ДФОБ въздействат предимно чрез наблюдения, разяснения, предупреждения и други форми на убеждение. 

Раздел ІІ
Функции на доброволните формирования

Чл. 6. (1) Доброволните формирования имат следните функции:
	извършват мероприятия по опазване на собствеността на гражданите, държавата и общините по разпореждане на кмета на общината или органите на МВР;
подпомагат кмета на общината, населеното място или кметския наместник в района и структурните звена на МВР с полицейски правомощия за осигуряване на обществения ред на територията на съответната община, населено място или район;

противодействат на правонарушенията и съдействат за ограничаване на вредните последици от тях;
уведомяват компетентните органи при установяване на правонарушения и при получаване на сигнали за извършени, извършващи се или подготвяни правонарушения;
оказват съдействие на органите на МВР с полицейски правомощия и на съдебната власт при запазване на следите от местопроизшествието;
оказват неотложна помощ на пострадали или намиращи се в безпомощно състояние лица;
извършват охрана на сгради и съоръжения, съвместно с органите на МВР
извършват охрана и наблюдение и осигуряват безопасността на движението, съвместно с органите на МВР;
извършват патрулно-постова дейност, самостоятелно или съвместно с органите на МВР.
(2) Други функции на доброволните формирования могат да се възлагат само със закон.
(3) При изпълнение на функциите си доброволците имат качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
(4) При осъществяване на дейността си доброволците носят идентификационна карта и отличителен знак по образец, утвърден от директора на Национална служба “Полиция”.

Чл. 7. Доброволните формирования използват следните методи и форми в своята дейност:
	дежурства в общините и кметствата;

поддържане на постове и патрули за опазване на собствеността и обществения ред и борба с правонарушенията.

Чл. 8. (1) Дежурните доброволци при обхождане на маршрута поддържат постоянна връзка с дежурния в общината или кметството.
	(2) При установяване на правонарушения или при получаване на информация за извършвани, извършени или подготвяни такива, патрулиращия доброволец сигнализира незабавно дежурния в общината или кметството, който предприема необходимите действия за уведомяване на компетентните органи.

Чл. 9. (1) В изпълнение на правомощията си по този закон, кметовете на общини могат да издават методически указания за организация на дежурство и патрулиране от доброволните формирования за обществена безопасност.
	(2) Методическите указания по ал. 1 се съгласуват с началника на съответното районно полицейско управление (РПУ).


Глава трета
Ред за създаване и разпускане на доброволните формирования

Раздел І
Учредяване на доброволно формирование

Чл. 10.  (1) Доброволно формирование се образува от общо събрание на желаещите да членуват в него, съгласно изискванията на чл. 14.
	(2) За проведеното събрание се съставя протокол, в който се отразяват:
1. решение за създаване на формирование
2.  избор на командир, отговарящ на условието по чл. 20, ал. 3
	(3) Протоколът се подписва от всички учредители и в 3-дневен срок се оповестява в съответното териториална служба на МВР и пред кмета на общината.
	(4) Към  протокола всеки учредител прилага документите по чл. 15, ал. 2 

Чл. 11. (1) В едномесечен срок от постъпването на протокола кметът на общината издава заповед, с която одобрява създаването на доброволно формирование.
	(2) Заповедта по ал. 1 се съгласува с началника на регионалното звено “Полиция” при съответната териториална служба на МВР.

Чл. 12. (1) В общинската администрация се води регистър с личните данни на  доброволците в доброволните формирования.
	(2) Регистрите с лични данни на доброволците се водят при спазването на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 13. Отказът за издаване на заповедта по чл. 11 е писмен и мотивиран. Той може да бъде обжалван при условията и по реда на Закона за административното производство.

Раздел ІІ
Кандидатстване и подбор в доброволните формирования

Чл. 14. (1) За доброволци  в доброволните формирования се приемат напълно дееспособни български граждани, навършили 18 г., които изпълняват следните условия:
	да са физически и психически здрави;

да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, както и да не са освобождавани от наказателна отговорност за извършен умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;
срещу тях да няма започнало наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер;
да не са им налагани наказания по Указа за борба с дребното хулиганство;
да се ползват с добро име в обществото;
да имат постоянен адрес на територията на общината, населеното място или районът, където се създава доброволното формирование;
да имат най-малко основно образование.
(2) Кадровите военнослужещи и лица, работещи по служебни правоотношения в Министерството на отбраната, както и държавните служители от МВР не могат да участват в доброволните формирования.

Чл. 15. (1) Кандидатите за доброволци подават молба за членство в доброволните формирования до кмета на общината.
	(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат следните документи:
	1. медицинско свидетелство, издадено от лечебно заведение и удостоверяващо, че лицето е физически здраво и на страда от психически заболявания;
	2. свидетелство за съдимост;
	3. документ, издаден от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма започнато предварително производство за извършено умишлено престъпление от общ характер;
	4. документ, издаден от Националната служба “Полиция”, удостоверяващ, че лицето няма започнато полицейско производство за извършено умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 16. (1) Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината.
	(2) В комисията по ал. 1 участват представители на създадените към съответния Общински съвет комисии, които имат отношение към борбата с престъпността и охраната на обществения ред и безопасност, на общинската администрация и на съответното структурно звено на МВР с полицейски правомощия.
	(3) В 14-дневен срок комисията по ал. 1 взема решение по постъпилите молби, за което оформя протокол.
	(4) Протоколът по ал. 3 се предоставя на кмета на общината, който издава заповед за включване на лицето в доброволното формирование.

Чл. 17. (1) Участието в доброволните формирования се прекратява:
	по собствено желание на доброволеца с писмено едноседмично предизвестие да командира на доброволното формирование;

при несправяне с възложените задачи, след преценка и по предложение на командира на доброволното формирование;
за поведение, несъвместимо с морала и действия, уронващи престижа на доброволното формирование;
при виновно неизпълнение на произтичащите от този закон задължения;
по здравословни причини;
при навършване на 60-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете;
когато отпаднат условията по чл. 14, ал. 1, т. 1-4 и т. 6
при пълна или частична загуба на дееспособност с влязло в сила решение на съда
(2) Участието в доброволното формирование се прекратява по предложение на командира на формированието, със заповед за освобождаване, издадена от кмета на общината.
	(3) При прекратяване на участието си в доброволното формирование доброволецът е длъжен да върне получените служебна карта и отличителен знак в съответната териториална служба на МВР.

Чл. 18. Заповедта за освобождаване може да се обжалва при условията и по реда на Закона за административното производство. 




Раздел ІІІ
Ръководство и контрол на доброволните формирования

Чл. 19. (1) Общото ръководство и контрол върху дейността на доброволните формирования се осъществява от кмета на общината.
	(2) Органите на МВР:
1. осъществяват методическо ръководство на доброволните формирования в случаите, когато те изпълняват самостоятелно своята дейност и оказват помощ при обучение на доброволците;
2. организират и ръководят доброволците, определени със заповед на кмета, при осъществяването на функциите по чл. 5, ал. 1, т. 7-9;

Чл. 20. (1) Доброволното формирование се ръководи от командир, а в негово отсъствие или при налагащи това обстоятелства – от заместник-командир.
	(2) Заместник-командирът се назначава от командира с изрично писмено разпореждане, което той оповестява пред кмета на общината.
	(3) За командир и заместник-командир могат да бъдат определяни само лица, които имат средно или по-високо образование.
Чл. 21. (1) Командирът на доброволното формирование осъществява ръководството, организира и отговаря за дейността на доброволното формирование пред органите по чл. 19. При осъществяване на своите задачи командирът:
	организира и осъществява изучаването на нормативните актове, свързани с дейността на доброволците и ги запознава с формите и методите на противодействие на правонарушенията;

планира дейността на доброволното формирование и води отчет за постигнатите резултати;
разработва маршрути за патрулите по опазване на собствеността и обществения ред, съгласувано с полицейските органи;
изготвя графици за работа на доброволците, съгласувано с кмета на населеното място или определено от него длъжностно лице;
провежда ежедневен инструктаж на назначените в наряд доброволци;
разработва планове за първоначалното обучение на доброволците;
организира взаимодействието с полицейските органи и с други държавни и обществени органи;
прави предложения до кмета на общината за отстраняване на установени причини и условия за извършване на правонарушение;
оказва съдействие на полицейските органи при изпълнение на законово определените им правомощия;

Чл. 22. Кметът на общината, населеното място или района,  най-малко веднъж годишно, изготвя доклад, с който информира съответния Общински съвет и обществеността за резултатите от дейността на доброволното формирование.
 
Раздел ІV
Разпускане на доброволните формирования

Чл. 23. (1) Доброволното формирование се разпуска в следните случаи:
	по собствено решение, взето то доброволците, участващи в доброволното формирование с единодушие;

при нарушаване на разпоредбите на чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 при цялостната дейност на формированието;
 (2) За решението по ал. 1 т.1 се изготвя протокол, който се оповестява пред кмета на общината и съответната териториална служба на МВР.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 Районната/Окръжната прокуратура разследва извършеното нарушение и причините за възникването му, и изпраща мотивирано предложение до кмета на общината, който разпуска доброволното формирование със заповед.

Глава четвърта
Подготовка и обучение на доброволците

Чл. 24. (1) Кметовете на общините, съвместно с началниците на РПУ, организират и осъществяват подготовката и обучението на доброволците, по примерна програма, разработена от Академията на МВР и утвърдена от директора на Национална служба “Полиция”.
	(2) Подготовката на доброволците, работещи по трудово или служебно правоотношение, се извършва в извънработно време.
	(3) Разходите по обучението на доброволците се поемат от общините.

Чл. 25. Началниците на РПУ създават организация за методическа помощ при провеждане на обучението и приложението на ефективни форми и методи за охрана на собствеността и борба с правонарушенията.

Чл. 26. Периодично, но не по-рядко от веднъж месечно, служители на РПУ, определени със заповед на началника на управлението, участват в инструктажа на доброволците, като ги запознават по подходящ начин с оперативната обстановка и препоръчват ефективни форми и методи на работа.



Глава пета
Права, задължения и отговорност на доброволците

Раздел І
Задължения на доброволците

Чл. 27. (1) Доброволците са задължени:
да съблюдават разпоредбите на Конституцията и законите на страна;
да проявяват коректност и въздържаност при общуването с гражданите и да не предприемат действия, с които унижават честта и достойнството на човека и гражданина;
да носят на видно място  идентификационната карта и отличителния знак по чл. 6, ал.4; 
да се легитимират пред гражданите при предприемане на действия, свързани с функциите им на доброволци;
да не разгласяват оперативна и друга конфиденциална информация по действията на правоохранителните органи, която им е станала известна във връзка с дейността по опазване на обществената безопасност;
да спазват установената в доброволното формирование дисциплина и да изпълняват разпорежданията и указанията на командира на формированието;
да участват активно в подготовката и обучението на доброволното формирование;
(2) Когато доброволците осъществяват своите функции в съдействие с органите на МВР и други държавни органи, те са длъжни да изпълняват разпорежданията им.





Раздел ІІ
Права на доброволците

Чл. 28. Доброволците имат право:
да изискват от гражданите да спазват обществения ред и да прекратяват започнатите от тях правонарушения;
да оказват съдействие на правоохранителните органи при проверка на документите за самоличност на гражданите, в случаите, когато установяването на самоличността е необходима за изясняване на обстоятелства, свързани с правонарушение или участие в такова;
да оказват съдействие на правоохранителните органи и органите на МВР, по изрично тяхно нареждане,  при използването на физическа сила, в пределите на крайната необходимост, за прекратяване на правонарушение, когато са изчерпани всички други възможни начини за въздействие,  спрямо правонарушители, които оказват активно неподчинение и съпротива;
да оказват съдействие на държавните органи при изземане, осъществено по законов ред,  на предмети, използвани за извършване на правонарушение или свързани по друг начин с такова;

Раздел ІІІ
Отговорност на доброволците

Чл. 29. За противоправни действия или бездействия при изпълнение на функциите си по този закон  доброволците носят отговорност според законите на страната.


Глава шеста
Финансово-ресурсно осигуряване на доброволните формирования

Чл. 30. Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, предвижда в бюджета на общината за сметка на местни данъци и такси, и други местни приходи необходимите финансови средства за:
	помещения за дежурство и обучение;

подготовка и обучение;
технически и комуникационни средства;
разходи за комуникации и консумативи;
изработване на идентификационни карти и отличителни знаци;
застраховки, помощи, награди.

Чл. 31. Доброволците се застраховат задължително от кмета на общината срещу злополука и смърт, настъпили при или по повод изпълнение на правомощията им по този закон.

Чл. 32. Доброволците, загубили работоспособността си при или по повод изпълнение на правомощията си по този закон, имат право на пенсия за гражданска инвалидност по чл. 87 от Кодекса са социално осигуряване.

Чл. 33. Доброволците имат право на парични помощи и награди пи ред, условия и размери, определени от съответния Общински съвет.



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. В Закона за министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, ...........................) се правят следните изменения и допълнения:
	В чл. 60, ал. 1 се създава т. 22:

“22. взаимодейства с доброволните формирования, създадени за подпомагане на местната власт и на МВР.”
	В чл. 120г се правят следните изменения:

а) досегашният текст става ал. 1
б) създава се ал. 2:
“Участниците в доброволните формирования по ал. 1 се ползват с правата по чл. 40-42 от Закона за управление при кризи.”

§ 2. В закона за опазване на селскостопанското имущество (обн. ДВ, бр. 54 от 12 юли 1974 г.,) се правят следните изменения и допълнения:
	алинея 3 на чл. 9 се отменя;

в ал. 2 на мл. 14 изразът “от Народната милиция” се заменя с “на МВР с полицейски правомощия”;
в ал. 3 на чл. 18 думата “поделение” се заменя със “структурно звено”;
в ал. 3 на чл. 24 изразът “или тя да бъде изпратена на другарски съд” се заличава;
в ал. 2 на чл. 41 числото “15” се заменя със “150”;
 в ал. 1 на чл. 42 изразът “от 2 до 30 лв.” се заменя с “от 50 до 200 лв.”
 в чл. 45 изразът “от 1 до 5 лв.” се заменя с “от 5 до 10 лв.”
в чл. 46 цифрата “5” навсякъде се заменя с числото “15”;
Навсякъде в закона изразът “Министерство на земеделието и хранителната промишленост се заменя с “Министерство на земеделието и горите”.

§ 3. В двумесечен срок от влизането на закона в сила министърът на земеделието и горите да подготви и предложи на Министерския съвет изменение и допълнение на Тарифата за таксите по чл. 16, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, приет с ПМС № 54/27.09.1985 г. (обн. ДВ, бр. 90/1985 г.)

§ 4. Изпълнението на този закон се възлага на кметовете на общините и министъра на вътрешните работи.

§ 5. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в Държавен вестник.



София, 27.09.2011 г.		Подпис:
			/Волен Сидеров/
									Мотиви

	Предвид тежката криминогенна обстановка в страната се налага в борбата с престъпността за опазването на имота, собствеността и селскостопанското имущество на гражданите да се включи широката общественост. Предлаганият закон дава възможност точно на гражданите, които са най-засегнати от т.нар. битова престъпност, осъществявана най-често като циганска престъпност, да участват в пресичането на уродливото явление. 
Законът гарантира конституционно съобразното поведение и дейност на доброволните формирования, които се предвижда да бъдат създадени съобразно него. 
Законът предвижда начинът за създаване на доброволните формирования, връзката им с органите на държавната власт, както и взаимоотношенията им с формированията на МВР, с които е предопределено да работят в тясна връзка. 



София, 27.09.2011 г.	    Подпис:
									/Волен Сидеров/
			




