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ДО 

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА 

Председател на Комисията по здравеопазване 

към XLIV-тото Народно събрание на Република 

България 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

ОТ 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

НА ЗАВЕДЕНИЯТА”, ЕИК:  205273347, 

със седалище и адрес на управление: гр. София 

1000, ул. „Хаджи Димитър“ № 12, представлявано 

от Ричард Георгиевич Алибегов, в качеството си 

на председател на Управителния съвет на 

Сдружението (наричано за краткост „Сдружение 

„БАЗ”) 

 

ОТНОСНО:  

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за здравето, публикуван на портала за 

обществени консултации с дата на откриване на 

консултациите: 07.08.2018 г.  

и  

Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от 

Христиан Митев и група народни представители 

на 11 май 2018 г. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, 

 

Представяме на Вашето внимание настоящото си становище във връзка със Законопроект 

за изменение и допълнение на Закона за здравето, публикуван на портала за обществени 

консултации с дата на откриване на консултациите: 07.08.2018 г. (наричан за краткост „ЗИД 

на Закона за здравето от 07.08.2018 г.”) и Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за здравето № 854-01-38, внесен от Христиан Митев и група народни представители 

на 11 май 2018 г. (наричан за краткост „ЗИД на Закона за здравето № 854-01-38”). 

 

За целите на настоящото становище, изложението ще бъде структурирано в две части: 

 

 ЧАСТ  1: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО ОТ 

07.08.2018 г.; 

 

 ЧАСТ  2: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО № 

854-01-38. 
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 ЧАСТ  1: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО 

ОТ 07.08.2018 г. 

 

Във връзка със ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г. предлагаме: 

 

 Всеки собственик на заведение за хранене и развлечение да има правото свободно да 

избере и самоопредели дали в неговото заведение ще бъде позволено тютюнопушенето 

или не, както и по собствено усмотрение да реши, дали обособи определени площи / 

помещения за тютюнопушене;   

 

 Собствениците на заведенията трябва да разполагат с възможността сами да изберат и 

дали ще се допуска в цялост на територията на заведенията им употребата на тютюневи 

изделия за пушене, на изделия, свързани с тютюневите изделия, както и на изделия за 

водна лула, несъдържащи тютюн; 

 

 Употребата на наргилета не следва да се обхваща от забраната за тютюнопушене на 

закрити обществени места, на територии, прилежащи към закритите обществени места, 

както и на открити обществени места; 

 

 Липсата от необходимост да се дефинира термина „закрито обществено място”, 

доколкото на собствениците ще бъде предоставяна възможност да самоопределят 

заведенията си като допускащи или не тютюнопушене и вида на употребяваните 

изделия; 

 

 Собствениците на заведения, които са избрали да допускат тютюнопушене, 

задължително да заплащат месечни или годишни вноски (такси) в специално обособен 

за целта държавен фонд. Средствата на фонда биха могли да бъдат разходвани по 

преценка на съответния държавен орган; 

 

 Срещу извършваната вноска (такса) на собствениците да се издава съответен стикер, 

информационна бележка или друг документ;  

 

 Собствениците на заведения да бъдат задължени ясно да обозначават заведението си 

като допускащо тютюнопушене или не, какъв вид тютюнопушене допускат, както и да 

излагат стикера за платени вноски на видно място, което да улеснява осъществяването 

на контрол от компетентните органи; 

 

 Управлението на фонда и разходването на средствата по него да бъдат изцяло 

определени от Министерски съвет; 

 

 Да не бъдат въвеждани и да бъдат отхвърлени като неприемливи всякакви мерки, 

предвиждащи спирането и преустановяването на дейността на заведения, запечатване 

на търговски обекти, въвеждането на прекомерно завишени размери на глоби и 



4 

 

имуществени санкции за нарушаване на забраната за тютюнопушене, с цел превенция 

срещу корупционни и недобросъвестни практики. 

 

 Да не бъдат разширявани необосновано разширяване на кръга от контролните органи, 

чиито функции поначало нямат отношение към превенцията на вредното въздействие 

от тютюневия дим; 

 

 Да не се предвижда отговорност за управители на заведения, за които е установено, че 

не са могли да предотвратят и е било невъзможно да предотвратят тютюнопушене в 

управляван от тях обект. 

 

Подробно излагаме аргументите си и предимствата на нашите предложения по-долу в това 

становище. В краткост и обобщено бихме искали да изложим основните предимства при 

възприемане на предложения от нас подход, а именно:  

 

 Обективност и опростеност на правилата за тютюнопушене в закрити помещения;  

 Осигуряване на текущ бюджетен приход наместо на неприложима забрана; 

 Допълнителен и лесносъбираем приход към бюджета; 

 Финансово подпомагане на социално значими дейности чрез средствата, набирани 

ежегодно във фонда; 

 Обективност при осъществяването на административен контрол и превенция на 

корупционни практики, недобросъвестно прилагане на административна принуда и 

санкции; 

 Гарантиране свободата на стопанска инициатива и възможността за самоопределяне и 

др.  

 

Във връзка с така предлаганата законодателна промяна: 

 

Не подкрепяме така предлаганата законодателна промяна с § 21 от Проекта на ЗИД на 

Закона за здравето от 07.08.2018 г.  

 

В § 21 от Проекта на ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г., предлагаме следното 

изменение и допълнение на чл. 56 от Закона за здравето: 

 

 Да се създаде нова ал. 4 в следната редакция „Всеки собственик на заведение за 

хранене и развлечение има право да избере дали в цялото заведение няма да се 

допуска тютюнопушене или ще се допуска, без обособяване на самостоятелни 

помещения. Всеки собственик на заведение за хранене и развлечение има право да 

избере и дали ще се допуска в цялост употребата на тютюневи изделия за пушене,  

на изделия, свързани с тютюневите изделия, както и на изделия за водна лула, 

несъдържащи тютюн.”; 

 

 Да се създаде нова ал. 5 в следната редакция:  „Собствениците на заведения по ал. 

4, в които се допуска тютюнопушене, задължително предоставят информация за 

това чрез ясно обозначаване на заведението на видно за клиентите място 



5 

 

(информационна табела, стикер или др.). Допълнителни изисквания към 

обозначаването се определят с наредбата по чл. 56, ал. 9.”; 

 

 Да се създаде нова ал. 6 в следната редакция: „Собствениците на заведения по ал. 

4, в които се допуска тютюнопушене, задължително извършват вноски в 

специално обособен за целта фонд. Срещу извършваната вноска (такса) на 

собствениците се издава стикер, който се поставя в съответното заведение, 

което е достъпно и видно за гостите на заведението и контролните органи. 

Изискванията към управлението на фонда, целите, дейностите, разходването на 

събраните средства и др. се определят с постановление на Министерски съвет.”; 

 

 Досегашната „ал. 4” става „ал. 7”; 

 

 Досегашната „ал. 5” става „ал. 8”; 

 

 Досегашната „ал. 6” става „ал. 9”. 

 

Не подкрепяме така предлаганата законодателна промяна с § 55, т. 2, буква „б” от 

Проекта на ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г., като предлагаме да се запази 

досега действащата редакция на разпоредбата на § 1а от ДР на Закона за здравето. 

 

Не подкрепяме така предлаганата законодателна промяна с § 19, § 49 и § 53 от Проекта 

на ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г.. Предлагаме да бъде занижен размерът на 

глобите и имуществените санкции по чл. 218 от Закона за здравето. 

 

Излагаме следните мотиви по същество: 

 

1. Относно § 21 от Проекта на ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г. 

 

Законопроектът в тази си част предвижда промяна в законодателната терминология, 

използвана в чл. 56 от Закона за здравето, като терминът „тютюнопушенето” се заменя 

с „пушенето на тютюневи изделия и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн”. 

Предвижда се отмяна на ал. 6, с която на на Министерски съвет е предоставена 

възможността с наредба да определя изискванията, на които трябва да отговарят 

обособените самостоятелни помещения за тютюнопушене в летищата. Предлага се на 

откритите обществени места по чл. 56а от Закона за здравето да е забранено „пушенето 

на тютюневи изделия и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн”, като забраната 

ще се простира върху „територията” на на детските ясли, детските градини, 

училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални 

услуги за деца; ( а не върху „прилежащите терени и тротоари” както предвижда 

досегашната уредба).  

 

Не подкрепяме така предлаганата законодателна промяна в § 21 от Проекта на 

ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г.. 

 

1.1.  Историческа рамка на проблемите около законодателната промяна 

https://web.lakorda.com/lakorda/?ЗЗдраве_2004.2010098&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=322188&to=чл56а_ал3
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Историческата ретроспекция на законодателната рамка, свързана със забраната за 

тютюнопушене в закрити обществени места, дава нееднозначния извод за 

несигурността в преследваните от законодателя цели в миналото и днес. 

 

Забраната действаше в чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето (редакция към ДВ, бр. 70 от 

10.08.2004 г.), която гласеше: „Забранява се тютюнопушенето в закритите 

обществени места, включително обществения транспорт, и закритите работни 

помещения.”. Все пак в ал. 2 на чл. 56 се предвиждаше изключение, съгласно което: 

„Министерският съвет определя с наредба условията и реда, при които се допуска 

по изключение тютюнопушене в обособени зони на местата по ал. 1.”.  

 

МС прие Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение 

тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите 

работни помещения (в сила от 01.01.2005 г.; приета с ПМС № 329 от 08.12.2004 г.; обн. 

ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г.). Тази Наредба беше отменена (отм. ДВ. бр.90 от 16 

Ноември 2010г.). 

 

Впоследствие чл. 56, ал. 2  е отменен (отм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.06.2010 

г.). С това чл. 56 от Закона за здравето (в редакция към ДВ, бр. 41 от 02.06.2009 г.) 

установява пълна забрана за тютюнопушене в закритите обществени места, 

включително обществения транспорт, и закритите работни помещения. 

 

Законодателната воля претърпя промяна в кратки срокове и след няколко месеца е 

направено последващо изменение и допълнение на разпоредбата. Създадени са цели 

нови 6 алинеи към чл. 56 от Закона за здравето (в редакция към ДВ, бр. 42 от 04.06.2010 

г.), както и специалните разпоредби на чл. 56а (Нов - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 

02.06.2010 г.), чл. 56б (Нов - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г.) и чл. 56в 

(Нов - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г.). 

 

В резултат на така осъщественото фундаментално изменение и допълнение, се 

въведоха следните изключения от действащата дотогава пълна забрана за 

тютюнопушене, като се предвиди, че забраната за закритите обществени места, в които 

се допуска по изключение тютюнопушене, са: 

 

 местата за настаняване и средствата за подслон; 

 залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и 

развлечение - ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове (с 

изключение на интернет кафе-клубовете, кафе-клубовете за игри и кафенетата в 

спортни зали) и барове; 

 сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари; 

 плавателните съдове; 

 в определените със заповед на работодателите специално обособени 

самостоятелни помещения в сградите с обособени работни места. 

 

https://web.lakorda.com/lakorda/?ЗЗдраве_2004.2004070&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=34719&to=чл56
https://web.lakorda.com/lakorda/?ЗЗдраве_2004.2004070&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=34719&to=чл56
https://web.lakorda.com/lakorda/?ЗЗдраве_2004.2009041&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=236575&to=чл56
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Тютюнопушене в така посочените места се допускаше само в обособени 

самостоятелни помещения, които са обозначени като такива и които отговаряха на 

изискванията на Закона за здравето и на наредбата по чл. 56а, ал. 3.  

 

Така обособяваните специални самостоятелни помещения и заведения отговаряха на 

задължителни изисквания за площ, технически характеристики, вентилационни 

характеристики, начин на обозначаване и др., посочени в нарочно издадената на 

основание чл. 56а, ал. 3 Наредба за условията и реда, при които се допуска 

тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места 

(приета с ПМС № 264 от 09.11.2010 г., обн. ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 г.). 

 

Самостоятелни помещения можеше да не се обособяват при спазване на съответните 

изисквания в изрично посочени два случая: 

 

 Предвиждаше се в случаите, в които заведението за хранене и развлечение от 

посочените горе категории  е с площ, по-малка от 50 кв. м, собственикът да има 

право да избере дали в цялото заведение няма да се допуска тютюнопушене, или 

ще се допуска без обособяване на самостоятелни помещения - с ясно обозначаване 

на заведението и при спазване на изискванията, определени в наредбата по чл. 56а, 

ал. 3. 

Когато собствениците на заведенията вземеха решение в него да се допуска 

тютюнопушене, те бяха задължени да предоставят информация за това във всички 

описания на заведенията, които се предлагат за публично ползване (интернет 

страници, справочници, каталози и др.). Допускаше се тази информация да не се 

включва в описанието на заведението, ако то се съдържа в търговски съобщения и 

реклами, както и когато това се налага от специфичната структура на съответната 

интернет страница, справочник, каталог и други. 

 

 Предвиждаше се в случаите на заведения за хранене и развлечения с изцяло нощен 

режим на работа да се допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни 

помещения, но само ако заведението е с площ, по-малка от 50 кв. м, и собственикът 

е избрал да се допуска тютюнопушене в цялото заведение без обособяване на 

самостоятелни помещения - с ясно обозначаване на заведението и при спазване на 

изискванията, определени в наредбата по чл. 56а, ал. 3. 

 

След двугодишен период на този смекчен режим на забраната, законодателната 

политика се промени и възприе промяна, насочена към стриктно придържане към 

установената забрана за тютюнопушене на открити обществени места. В мотивите към 

внесения в Народното събрание проект на ЗИД на Закона за здравето (№ 102-01-88 / 

16.12.2011 г.) вносителите бяха застъпили кратките и декларативни мотиви, че целта 

на промяната е „осигуряване на среда без тютюнев дим и предпазване здравето на 

непушачите”. Сред последващите разисквания в парламентарните комисии и в 

пленарна зала към Народното събрание, изкристализира идеята, че забраната за 

тютюнопушенето на обществени места е сериозна стъпка към ограничаването на 

негативните последици за здравето на хората и е сериозно постижение в областта на 

профилактиката и превенцията. Това доведе до цялостно изменение на чл. 56 и чл. 56а, 

а чл. 56б и чл. 56в бяха отменени. 

javascript:%20Navigate('чл56а_ал3');
javascript:%20Navigate('чл56а_ал3');
javascript:%20Navigate('чл56а_ал3');
javascript:%20Navigate('чл56а_ал3');


8 

 

 

Така след гласуването на законопроекта, забраната за тютюнопушене придоби следния 

вид, в който действа към днешна дата. Забраната се диференцира в зависимост от вида 

на обществените места: 

 

 закрити обществени места - чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето (редакция към ДВ, 

бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) предвижда: „Забранява се 

тютюнопушенето в закритите обществени места”, като ал. 2 допълва: 

„Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, 

където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и 

обслужващо предназначение”; 

 

 открити обществени места – чл. 56а от Закона за здравето  (редакция към ДВ, бр. 

40 от 29.05.2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) предвижда забраната за:  прилежащите 

терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, 

ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за 

деца; площадките за игра; на които са организирани мероприятия за деца и 

ученици; спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и 

културни прояви. 

 

1.2.  По същество по предлаганото изменение и допълнение 

 

Считаме, че така предлаганото със законопроекта разрешение – да бъде заменен 

терминът „тютюнопушенето” с термина „пушенето на тютюневи изделия и изделия за 

водна лула, несъдържащи тютюн” – няма да постигне преследваните от законодателя 

цели по ефективен начин. 

 

С предлаганото изменение законодателят детайлизира законодателната терминология. 

Във връзка с него следва да се отчетат и другите законодателни предложения, които 

систематически допълват промяната.  

 

С § 55, т. 1, буква „е” се предлага изменение на легалните дефиниции, с което по 

смисъла на закона следва да се разбира, че: 

 

 „Тютюневи изделия" са изделията, които могат да бъдат консумирани и са 

съставени дори и частично от тютюн; 

 „Изделия за водна лула, несъдържащи тютюн“ е изделие за пушене, което: а) е 

съставено от заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или 

плодове или изделия в твърдо състояние); б) не съдържа растения и вещества, 

забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите; 

 „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са електронните цигари, 

контейнерите за многократно пълнене течностите, съдържащи никотин, 

изделията за пушене, различни от тютюневи изделия и изделията за водна лула, 

несъдържащи тютюн; 

 „Тютюневи изделия за пушене" са тютюневи изделия, различни от бездимните 

тютюневи изделия. 

https://web.lakorda.com/lakorda/?ЗЗдраве_2004.2012040&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=1226054&to=чл56
https://web.lakorda.com/lakorda/?ЗЗдраве_2004.2012040&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=1226054&to=чл56
https://web.lakorda.com/lakorda/?ЗЗдраве_2004.2012040&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=1226054&to=чл56
https://web.lakorda.com/lakorda/?ЗЗдраве_2004.2012040&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=1226054&to=чл56
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В мотивите към законопроекта се изтъква, че основна цел на измененията (забраната 

за пушене и на наргилета) е „да се повиши здравната култура и да се промени 

обществената нагласа към пушенето на наргиле”, „промяна на модната тенденция сред 

младите хора за групово пушене на наргиле”. 

 

Считаме, че така посочените мотиви не могат да обосноват необходимостта от 

предлаганото разширяване на забраната за тютюнопушене. Повишаването на 

здравната култура и промените в обществените нагласи не могат да бъдат 

постигнати чрез утвърждаването на една силно рестриктивна забрана за 

определено поведение.  

 

Повишаването на здравната култура и промяната в обществените нагласи, 

ориентирани към здравословен начин на живот, са политики, включени в т.нар. 

„промоция на здравето” (§ 1, т. 8 от ДР на Закона за здравето). "Промоция на здравето" 

е процес, при който чрез осигуряване на социални, икономически, екологични и други 

условия и на адекватно здравно образование се дава възможност на индивидите да 

подобрят собственото си здраве чрез засилване на личната и груповата отговорност.  

 

Законодателят по ясен начин е установил и органите, в чиито правомощия е вменено 

осъществяването на „промоция на здравето”, в това число повишаването на здравната 

култура и здравното образование. Понастоящем това са органите на регионалните 

здравни инспекции (чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за здравето), главният държавен здравен 

инспектор (чл. 14, ал.1, т. 2 от Закона за здравето), националните центрове по 

проблемите на общественото здраве (чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за здравето), здравните 

кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции за 

предоставяне на социални услуги за деца (чл. 120, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето). 

 

С оглед на посоченото считаме, че изградената система  от административни органи и 

ведомства обезпечава чрез дейността си (в достатъчна степен) потребностите на 

гражданите от здравна култура. 

 

Подходът, които се предлага с настоящия законопроект, е неправилен, защото 

представлява установяването и разширяването на приложното поле на една 

императивна забрана за употреба (пушене) на тютюневи изделия и изделия за водна 

лула, несъдържащи тютюн. Тази забрана е по своя характер ограничаване на 

конституционно закрепените права на личен избор и лична свобода на гражданите. 

Тъй като тютюнопушенето е въпрос на личен избор на отделния индивид.  

 

Разширяването и утвърждаването на забраната за тютюнопушене не може по 

никакъв начин да представлява дейност по „повишаване на здравната култура”. 

Предлаганото изменение (чрез което се обхващат от забраната не само 

тютюневите изделия за пушене, но и наргилетата) не може и да съставлява 

дейност по „промоция на здравето”. 

 

Още повече, забраната е силно рестриктивна, видно от размерите на санкциите и 

съставите на нарушения, предвидени и предлагани с § 49 от ЗИД на Закона за здравето. 
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Здравословният начин на живот не може да се изгражда „принудително” чрез 

средствата на държавната принуда, а следва да се възпитава чрез адекватното 

повишаване на личната отговорност на гражданите към собственото им здраве. 

 

Съществуващата забрана за тютюнопушене на закрити обществени места, действаща 

вече продължителен период от време, доказа своята неефективност. Огромна част от 

гражданите предпочетоха личния избор да употребяват  тютюневи изделия. 

Предлаганата законодателна промяна чрез разширяване на забраната и върху 

употребата на наргилета, отново няма да постигне в необходимата степен 

законодателните намерения. 

 

Целите, които се преследват с тази промяна, могат да бъдат постигнати по друг по-

ефективен начин, който да задоволява и отчита в по-висока степен интересите и на 

дружествата в бранша като категория заинтересовани лица. 

 

Предлагаме изменение и допълване на законопроекта, като се предвиди възможност 

за собствениците и съдържатели на заведения за хранене и развлечения да 

самоопределят допустимостта или не на тютюнопушене в тях.  

 

Считаме, че възможността собствениците на заведения за хранене и развлечения 

да разполагат с правото сами да изберат дали в цялото заведение няма да се 

допуска тютюнопушене или ще се допуска, без обособяване на самостоятелни 

помещения, отговаря в най-голяма степен на свободната стопанска инициатива, 

с която разполага бизнесът. 

 

Наред с това, собствениците на заведенията трябва да разполагат с възможността 

сами да изберат и дали ще се допуска в цялост употребата на тютюневи изделия 

за пушене,  на изделия, свързани с тютюневите изделия, както и на изделия за 

водна лула, несъдържащи тютюн. 

 

Собствениците на заведения ще бъдат задължени по ясен начин да обозначават 

заведенията си като такива, в които се допуска или не тютюнопушене, както и на 

изделията, чието пушене се допуска. По този начин се създава възможността за 

информиран избор на всеки един граждани дали да бъде клиент на съответното 

заведение и потребител на стоките и услугите, предлагани в него.  

 

Това допълнение на съществуващата законова рамка съответства в пълнота на 

конституционното право на лична свобода и лична преценка на всяко лице дали да 

бъде пушач или не. Както посочваме и по-долу, тютюнопушенето е въпрос на личен 

избор на отделния гражданин. Този избор не може и не следва да бъде ограничаван. 

Още повече, когато това ограничение се разпростира и в друга посока – то засяга и 

води до ограничаване на конституционно признатата свобода на стопанска 

инициатива, с която разполагат и собствениците на заведения за хранене и 

развлечения. 
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1.2.1. Собствениците на заведения, които са избрали да допускат тютюнопушене, 

задължително да правят вноски (такси) в специално обособен за целта държавен 

фонд.  

 

Отправяме и предложение собствениците на заведения, допуснали и разрешили 

тютюнопушене на територията на своите заведения, да бъдат задължени да правят 

периодично отчисления (парични вноски) в специално обособен държавен фонд. 

Изискванията към управлението на фонда, целите, дейностите, разходването на 

събраните средства и др. се определят с постановление на Министерски съвет. 

 

Министерски съвет ще разполага с възможността да определи изцяло насочеността и 

дейностите, за които ще бъдат предназначени и ще бъдат разходвани средствата по 

фонда. Разбира се, предлагаме така набраните парични приходи да бъдат използвани 

за опазването на здравето на гражданите и за целите на здравеопазването.  

 

Здравеопазването е гарантиран от държавата национален приоритет (арг. от чл. 2 от 

Закона за здравето), залегнал в основата на Националната здравна стратегия и 

националните здравни програми, отчитайки оценката на здравното състояние и 

здравните потребности на гражданите, здравно-демографските тенденции и 

ресурсните възможности на националната ни система. 

 

Съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за здравето, националните здравни програми, приемани 

от Министерски съвет по предложение на министъра на здравеопазването, се 

финансират от държавния бюджет като диференцирани разходи от бюджета на 

Министерството на здравеопазването и могат да бъдат подпомагани чрез други 

финансови източници. 

 

Именно такъв друг финансов източник предлагаме да бъдат средствата, набирани като 

приходи по фонда, съставляващи вноски от заведенията, допускащи тютюнопушене в 

своята търговска площ.  

 

Като примери в това отношение може да се посочи използването на набраните 

средства за финансиране на:  

 

 Фонда за лечение на деца към създадения Център „Фонд за лечение на деца“ 

(ЦФЛД); 

 Министерството на здравеопазването, финансиращо и съфинансиращо от своя 

страна  лечението в чужбина за заболявания на български граждани чрез дейността 

на създадената за целта Комисия за лечение в чужбина (КЛЧ); 

 Националната здравна програма за превенция и контрол на туберколозата в 

Република България за периода 2017-2020 г. ( приета с Решение на Министерски 

съвет № 162 / 23.03.2017 г.); 

 Националната здравна програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално 

предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020 г. ( приета с 

Решение на Министерски съвет № 163 / 23.03.2017 г.); 
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 Националната здравна програма за превенция на хроничните незаразни болести в 

Република България за периода 2014-2020 г.; 

 Националната здравна програма за подобряване на майчиното и детското здраве в 

Република България за периода 2014-2020 г.; 

 Националната здравна програма за профилактика на оралните заболявания при 

деца от 0-18 г. в Република България за периода 2015-2020 г.; 

 

Считаме, че предоставянето на свобода на собствениците да самоопределят 

заведенията си като допускащи тютюнопушене или не се допълва и кореспондира със 

задължението на собствениците, разрешили тютюнопушене, да правят съответните 

вноски във фонда.  По този начин се постига баланс и пропорционалност в интересите 

по опазването на човешкото здраве и подпомагането на стопанския оборот.  

 

Насочеността на средствата от фонда остава изцяло в правомощията на Министерски 

съвет, който е и натоварен да осъществява държавната здравна политика в Република 

България.   

 

1.2.2. Считаме, че предлаганото от нас изменение и допълнение (а именно - 

собствениците на заведения за хранене и развлечения да разполагат с  правото 

сами да изберат дали в цялото заведение няма да се допуска тютюнопушене или 

ще се допуска, без обособяване на самостоятелни помещения, както и вида на 

употребяваните изделия) не влиза в противоречие с целите на Рамковата 

конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, нито с 

целите на които и да е друг международен или европейски акт.  

 

Не бива да се възприема подход, позоваващи се на Рамковата конвенция за контрол на 

тютюна на Световната здравна организация (ратифицирана от Република България със 

Закон за ратифициране на Рамковата конвенция за контрол на тютюна, обн. ДВ, бр. 87 

от  2005 г.)(наричана за краткост „РККТ”), който подход да е основан върху 

едностранчиво тълкуване на преследваните с Рамковата конвенция цели. Този подход 

почива изцяло върху наблягането на предвидените задължения за страните по 

конвенцията да предприемат ефективни законодателни, изпълнителни, 

административни и/или други мерки, осигуряващи защита от излагането на тютюнев 

дим в затворените обществени места. 

 

Ръководните принципи на РККТ отчитат като висше благо и ценност човешкото 

здраве. Но следва да се отбележи, че сред ръководните принципи на РККТ се посочва 

и съобразяването с икономическия ефект и последици, които би породило 

въвеждането на подобни мерки срещу излагането на тютюнев дим в редица държави. 

СЗО отчита  влиянието на предприеманите мерки върху икономиката и стопанската 

дейност на големия, средния и малкия бизнес. Това личи от закрепения в чл. 4, § 6 от 

Рамковата конвенция ръководен принцип.  

 

Последният гласи: „За постигане на целта на конвенцията и свързаните с нея 

протоколи и за прилагането на нейните положения страните ще се ръководят, inter 

alia, от изложените по-долу принципи: 6. Важността от техническа и финансова 
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помощ за оказване на съдействие на икономическия преход на производителите на 

тютюн и на работниците, чийто начин на живот е сериозно засегнат от 

програмите за контрол на тютюна в развиващите се страни и в страните с 

икономики в преход, трябва да бъде разгледана в контекста на стратегии за 

устойчиво развитие, развивани на национално равнище.” 

 

Така посоченият принцип/начало е израз на идеи, залегнали още в Преамбюла 

(Съобразителната част) от Рамковата конвенция за контрол на тютюна. Там изрично 

се посочва от договарящите страни, че пристъпват към приемането й: „КАТО ИМАТ 

ПРЕДВИД социалните и икономическите трудности, които могат да бъдат 

породени от мерките за контрол върху тютюна в средносрочен и дългосрочен план, 

особено в някои развиващи се страни и в страни, чиито икономики са в преход, и 

признавайки необходимостта от техническа и финансова подкрепа в контекста на 

национално развити стратегии за устойчиво развитие”, както и че са „РЕШЕНИ да 

разширят мерките за контрол върху тютюна, основаващи се на научните, 

техническите и съответните икономически съображения”. 

 

Видно от така изложеното е, че дори страните в предвидените в Рамковата конвенция 

за контрол на тютюна механизми, се стремят да отчетат не само безусловно значимите 

и важни цели, свързани с опазването на човешкото здраве – като висша ценност и 

благо. Наред с него, Рамковата конвенция се стреми да изгради механизми за контрол 

на тютюна и тютюнопушенето като отчита икономическите трудности, пред които би 

бил поставен бизнесът при въвеждането на тези механизми.  

 

Забраната за тютюнопушене – като израз на така предвиждания контрол – следва да 

бъде въведена във вид, отчитащ интересите на всички засегнати от тези мерки страни 

(производителите на тютюн; търговците, управляващи различни категории заведения 

за хранене и развлечения; работниците, чиито начин на живот е сериозно засегнат от 

програмите за контрол на тютюна и др.)  

 

Не е случайно, че Рамковата конвенция говори за важността от „техническа и 

финансова  помощ”, както и отчитане на „икономическите съображения”, които биха 

се породили при въвеждане и разширяване на мерките срещу излагането на тютюнев 

дим. Това е целенасочен подход на договарящите страни по РККТ, за да се постигне 

едно умерено засягане на икономическите и стопански интереси на бизнеса. 

 

Проява на отчитане на тези „икономически съображения” е именно смекчаването на 

забраната за тютюнопушене в закрити обществени места.  

 

Съображенията от икономическо, финансово и стопанско естество се съдържат и в 

Зелена книга "Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС" 

(COM(2007) 27 final). В т.2.3 „Икономически съображения. Риск от нежелани 

последствия” са направят следните констатации: „Възможно е намаляване на 

печалбите в тютюневата промишленост и като следствие - намаляване на 

заетостта в тютюневия бранш. (...)Намаляването на активното пушене ще 

означава също загуби за държавите-членки от данъци (акциз и ДДС) върху цигарите. 

(...)Могат да се очакват известни производствени загуби, дължащи се на пушачи, на 
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които сега е разрешено да пушат на работа, и които ще продължат да пушат, 

излизайки за целта в почивки извън сградата.” 

 

Сред така изброените недостатъци от въвеждането на пълна забрана и разширяването 

и по отношение на различни изделия за пушене са размерите на вредите, които биха 

претърпели представителите на развлекателната индустрия. Неслучайно в Зелената 

книга се изтъква, че „Ангажираните в тютюневата и повечето от тези в 

развлекателната индустрия са показали ясно, че това не е предпочитаната от тях 

възможност.” 

 

Заслужава да се посочи, че още в становището си към ЗИД на Закона за здравето (№ 

102-01-88 / 16.12.2011 г.) за отмяна на смекчения режим (чиято реминисценция днес 

се предлага със законопроекта), Българската хотелиерска и ресторантьорска 

асоциация настояваха да не бъде променян действащият ограничителен режим до 2014 

г., тъй като от въвеждането му в края на 2010 г. бизнесът е инвестирал около 50 мил. 

евро за покриване на нормативните изисквания към обособените специални 

помещения за пушене, както и че бизнесът се нуждае от стабилна и предвидима среда. 

 

1.2.3. Предлаганите от нас законодателни изменения и допълнения са в отчитат 

всеобхватно обществените интереси на всички засегнати и заинтересовани 

страни от обществото.  

 

Този законодателен подход отразява баланса в обществените интереси, стоящ между 

закрилата на общественото здраве (от една страна) и нуждите на търговския оборот 

(от друга страна).  

 

Видно е желанието на законодателя да постигне един балансира компромис в 

обществените интереси на различните заинтересовани страни във връзка с 

действащата забрана за тютюнопушене на закрити обществени места. 

 

Задоволяването на справедливия обществен интерес, отчитащ интересите на 

различните заинтересовани страни и постигане на общото благо са целите, към които 

следва да е насочен всеки един закон. 

  

Това разбиране е нееднократно застъпвано в юриспруденцията на Конституционния 

съд на Република България, доколкото решенията на съда са задължителни за всички 

държавни органи, юридически лица и граждани (арг. от чл. 14, ал. 6 от Закона за 

Конституционния съд). 

 

Така в Решение на Конституционния съд № 10 от 03.12.2009 г. по к.д. № 12/2009 г. 

се застъпва: „При съставянето на законите в правовата държава законодателят 

трябва да търси решения, които да задоволяват справедливия интерес (вж. 

Преамбюла на Конституцията и Решение № 1 от 2005 г. по к.д. № 8 от 2004 г.) в 

рамките на модела, който Конституцията задава, а не инцидентно или под влияние 

на случайни фактори да въвежда рестрикции”(...) Принципът на правовата държава 

изисква от законодателя да бъде последователен и предвидим, да не допуска 
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създаването на взаимоизключваща се правна уредба (Решение № 5 от 2000 г. по к.д. 

№ 4 от 2000 г.; Решение № 9 от 1994 г. по к.д. № 11 от 1994 г.)”. 

 

В Решение на Конституционния съд № 1 от 29.01.2015 г. по к.д. № 5/2014 г. се 

застъпва: „Трябва обаче да се отчита, че при определяне на границите на 

държавното регулиране значение имат и други принципи и осъществяването на 

основните права става винаги в определена обществена и социална среда. 

Общественият интерес е баланс на интересите в обществото и приоритетът 

на принципа на защита на живота и на здравето на човека конституционно се 

осъществява само като се държи сметка за единния в съдържанието си 

обществен интерес. Конституционните принципи се отнасят до всички и винаги 

трябва да се осигурява върховенството на Конституцията в нейната цялост.” 

 

Въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене на обществените места и 

разширяването на обхвата й към различни видове изделия (вкл. наргилетата) 

поставя въпроса за колизията в упражняването на основните права на 

гражданите и юридическите лица. От една страна се намира основното право на 

гражданите на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с 

установените стандарти и нормативи (чл. 55 от Конституцията на Република България; 

„КРБ”), както и задължението на държавата да закриля здравето на гражданите (чл. 

52, ал. 3 от КРБ). От друга страна се намира основното право на свободна стопанска 

инициатива (чл. 19, ал. 1), задължението законът да гарантира и закриля условията за 

развитие на стопанска дейност (чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от КРБ), както и правото на лична 

свобода (чл. 30, ал. 1 от КРБ). 

 

Пушенето на тютюневи изделия и наргилета е въпрос на личен избор на отделния 

гражданин. Личната свобода на гражданина за този му избор се простира дотам, 

докъдето този избор започва да засяга и накърнява права или законни интереси на 

други лица (чл. 57, ал.2 от КРБ). Въпрос на лична свобода и свобода на стопанската 

инициатива е и решението на даден собственик на заведение дали в собствения му 

търговски обект няма да се допуска тютюнопушене или ще се допуска, без 

обособяване на самостоятелни помещения, както и вида на употребяваните за пушене 

изделия. 

 

Предлаганото от нас изменение и допълнение (а именно - собствениците на заведения 

за хранене и развлечения да разполагат с  правото сами да изберат дали в цялото 

заведение няма да се допуска пушене или ще се допуска, без обособяване на 

самостоятелни помещения, както и вида на изделията за пушене) цели да постигне 

именно баланса в обществените интереси, стоящ между закрилата на общественото 

здраве (от една страна) и нуждите на търговския оборот (от друга страна).  

 

„Тези два принципа са създадени не да се „противопоставят“, не да са в 

„напрежение“, а да се съвместяват и балансират в икономическия и социалния 

живот. И това трябва да намери отражение в законовите регламентации. Тогава 

ще са изпълнени изискванията на правовата държава. Отклонение от началото, 

посочено в текстовете на Конституцията, води до ограничаване на съобразяването 

с принципите. Ограничаването им е допустимо само по изключение, а изключението 
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трябва да бъде ясно и точно определено, с безспорни граници.” (продължава Решение 

на Конституционния съд № 1 от 29.01.2015 г. по к.д. № 5/2014 г.) 

 

1.2.4. Нито един от актовете (както международни, така и актове от първичното и 

вторичното право на Европейския съюз) не съдържа изискване и юридическо 

задължение за въвеждане на пълна императивна забрана за пушене на закрити 

обществени места на тютюневи изделия и наргилета. В голямата си част, тези 

актове предписват единствено предприемането на стратегии, политики и 

механизми. 

 

На равнище ЕС проблемът за среда без тютюнев дим в закрити обществени места се 

третира в незадължителни резолюции и препоръки, които насърчават държавите-

членки да осигурят подходяща защита срещу излагане на въздействие на СТД. 

Изключение правят директивите, въвеждащи минимални здравни стандарти на 

работното място, предвиждащи задължения за работодателите. 

 

В частност, още в най-ранните актове – Резолюция 89/C 189/01 на Съвета от 1989 г. 

относно пушенето на обществени места – приканва държавите-членки да приемат 

мерки за забрана на пушенето на обществени места и във всички видове обществен 

транспорт. С Препоръка 2003/54/ЕО на Съвета за предпазване от пушене и за 

инициативи за подобряване контрола на тютюнопушенето държавите-членки бяха 

призовавани да приложат ефективни мерки, осигуряващи защита от излагане на 

въздействие на тютюнев дим в работни помещения на закрито, затворени обществени 

места и обществения транспорт. 

 

Така например, по-конкретно в Рамковата конвенция за контрол на тютюна се указва 

предприемането на „всеобхватни мултисекторни национални стратегии за 

контрол върху тютюна” (чл. 5, § 1 от РККТ); „създаде или усили и ще финансира 

адекватно национален координационен механизъм” (чл. 5, § 2, буква „а” от РККТ); 

„подходящи политики за предотвратяване и намаляване на употребата на тютюн, 

на зависимостта от никотина и излагането на въздействието на тютюневия дим” 

( чл. 5, § 2, буква „б” от РККТ). 

 

В правомощията на националните законодателни органи е предоставена изцяло 

възможността да решат каква политика да предприемат по отношение на 

ограничаването на вредното въздействие на тютюневия дим върху човешкото здраве. 

Вярно е, че в Доклада (A6-0336/2007 от 19.09.2007 г.) относно Зелената книга "Към 

Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС" (2007/2105(INI)) на 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, отправен  

до Европейския Парламент, Комисията „призовава държавите-членки, в срок от 

две години, да наложат пълна забрана на тютюнопушенето”.  

 

Отново обаче е налице призоваване, но не и императивно задължение. Следва да се 

посочи и, че в същия доклад се прави важното уточнение: „Без да се засягат 

задължения, наложени с общностно законодателство, подчертава, че държавите-

членки са свободни да определят вида на мерките, които предприемат на 

национално равнище”(т. 5 от Доклада). В Преамбюла (съобразителната част) се 
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изтъква едно от съображенията на Комисия по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните, а именно: „като има предвид, че максимална полза за 

обществото и икономиката ще бъде постигната по най-добрия възможен начин, 

когато създаването на зони без тютюнев дим бъде допълнено от ефективна 

политика за спиране на пушенето на равнището на ЕС и/или държавите-членки” ( 

буква „Й” от Доклада).  

 

Отново се дават указания от Комисията, че ефективната политика за спиране на 

пушенето, може да се изразява във формите на: а) ефективни програми за насърчаване 

на спиране на пушенето, организирани в учебните заведения, здравните заведения, на 

работното място и в центровете за спорт, и по-добър достъп до терапии с цел спиране 

на пушенето (както поведенчески, така и фармакологични) за лица, които желаят да 

спрат да пушат; б) в националните програми в областта на здравеопазването и 

образованието; в) в сътрудничество, което улеснява достъпа и осигурява разумни цени 

съгласно чл. 14 РККТ. 

 

Докладите на съответните комисии представляват по своя характер работни 

документи, използвани за целите на обикновените законодателни процедури, при 

които действа Европейския парламент. Те могат единствено да съдържат насоки, 

препоръки, призиви и указания, с помощта на които да се изяснят действителните 

мотиви за приемането на едно или друго законодателно разрешение на Европейския 

парламент. Тази категория документи обаче, по-никакъв начин не може да съдържа 

императивни правила за поведение, насочени както към физически и юридически 

лица, така и към която и да е държава-членка. 

 

Още повече, цитираният Доклада (A6-0336/2007 от 19.09.2007 г.) касае Зелената 

книга "Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС" 

(COM(2007) 27 final) (2007/2105(INI)). Известно е, че т.нар. „зелени книги” 

представляват европейски правни инструменти, документи, публикувани от 

Европейската комисия, за да се стимулират дискусии по дадени теми на европейско 

равнище. Те приканват съответните страни (органи или лица) да вземат участие в 

процес на консултации и разискване на базата на предложенията, които са 

представили. Зелените книги могат да доведат до законодателни промени, които след 

това се посочват в Бяла книга. 

 

По своя характер те също не съдържат императивни норми за поведение, а имат 

спомагателен и консултативен характер. Това е видно и от декларираното в самата 

Зелена книга "Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС" 

(COM(2007) 27 final): „Целта на тази Зелена книга е да инициира широки 

консултации и открит обществен дебат с участието на институциите на ЕС, 

държавите-членки и гражданското общество относно най-добрия начин на 

действие срещу пасивното пушене в ЕС.” 

 

1.2.5. Някои предимства на ограничената (смекчена) забрана за тютюнопушене, 

допускаща изключения 
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Считаме, че предлаганите от нас законодателни промени съставляват в много по-

голяма степен приемливо решение, отчитащо всички обществени интереси и 

едновременно с това – насочено към намаляването както на активното, така и на 

пасивното пушене, както и денормализацията на употребата на тютюн. 

 

Законодателство, предоставящо изключения, е по-приемливо за някои държави-

членки като Република България, особено за индустрията, и следователно 

компромисът е по-доброто решение.  

 

Поради това, намираме за сполучливо да се направят изменения и допълнения на 

законопроекта, ориентирани към интересите на малките представители на 

бизнеса.  

 

Така например: 

 

 Всеки собственик на заведение за хранене и развлечение да има правото свободно 

да избере и самоопредели дали в неговото заведение ще бъде позволено 

тютюнопушенето или не, както и по собствено усмотрение да реши, дали обособи 

определени площи / помещения за тютюнопушене;   

 

 Собствениците на заведенията трябва да разполагат с възможността сами да 

изберат и дали ще се допуска в цялост на територията на заведенията им  

употребата на тютюневи изделия за пушене, на изделия, свързани с тютюневите 

изделия, както и на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн; 

 

 Употребата на наргилета не бива да се обхваща от забраната за тютюнопушене на 

закрити обществени места, на територии, прилежащи към закритите обществени 

места, както и на открити обществени места; 

 

 Липсата от необходимост да се дефинира термина „закрито обществено място”, 

доколкото на собствениците ще бъде предоставяна възможност да самоопределят 

заведенията си като допускащи или не тютюнопушене и вида на употребяваните 

изделия; 

 

 Собствениците на заведения, които са избрали да допускат тютюнопушене, 

задължително да заплащат месечни или годишни вноски (такси) в специално 

обособен за целта държавен фонд. Средствата на фонда биха могли да бъдат 

разходвани по преценка на съответния държавен орган; 

 

 Срещу извършваната вноска (такса) на собствениците да се издава съответен 

стикер, информационна бележка или друг документ;  

 

 Собствениците на заведения да бъдат задължени ясно да обозначават заведението 

си като допускащо тютюнопушене или не, какъв вид тютюнопушене допускат, 

както и да излагат стикера за платени вноски на видно място, което да улеснява 

осъществяването на контрол от компетентните органи; 
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 Управлението на фонда и разходването на средствата по него да бъдат изцяло 

определени от Министерски съвет; 

 

Предимства на предлаганите допълнения: 

 

 Отчитат се интересите на бизнеса, като се постига баланс между закрилата на 

общественото здраве и стопанската инициатива на субектите; 

 Отчитат се интересите и на малкия бизнес и представители на индустрията, които 

желаят да допускат тютюнопушене в стопанисваните от тях търговски обекти, но 

за които търговската площ на обекти им не позволява обособяването на 

самостоятелни помещения; 

 Отчитат се интересите на пушачите и непушачите, като се предоставя възможност 

да бъдат предварително информирани за това, дали съответното заведение 

допуска или не тютюнопушене; 

 Отчитат се интересите на пушачите и непушачите, като се предоставя възможност 

да направят информиран избор дали да се възползват от услугите на съответното 

заведение или не предвид допускането или не на тютюнопушене на територията 

му; 

 Отчитат се интересите на държавата, като се предотвратява възможността за 

установяване на корупционни практики. 

 

Въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене на закрити обществени места, както 

и разширяването на обхвата й върху различни видове изделия за пушене, не е 

единственото и най-ефикасно средство за защита на човешкото здраве като висше 

благо и ценност. Известно е, че на равнище ЕС действат редица регулаторни рамки, 

които успешно ( в съчетание с ограничена/смекчена забрана, допускаща изключения) 

биха довели до превенция на вредното въздействие на тютюневия дим. 

 

Стъпвайки върху основното съображение е осигуряването на високо равнище на 

защита на здравето, към момента в Европейския съюз (вкл. и в Република България) 

действат допълнителни мерки, насочени към:  

 

 предотвратяват продажбата на тютюневи изделия на деца и юноши чрез поставяне 

на възрастови граници; 

 строги изисквания към етикетирането на тютюневите изделия, по-специално по 

отношение на използването големи предупреждения под формата на изображения 

на двете основни повърхности на опаковката, задължителното предоставяне на 

информация за преустановяването на употребата на тютюневи изделия и строги 

правила по отношение на подвеждащата информация; 

 осигури ненарушимостта и видимостта на здравните предупреждения върху 

потребителските опаковки на тютюневите изделия, включително относно тяхната 

форма и механизъм за отваряне; 

 контрол при трансграничните продажби от разстояние на тютюневи изделия; 

 регулация на цялостното производство, дистрибуция и употреба на тютюневи 

изделия. 
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Правни инструменти от вторичното право на ЕС, като например: 

 

 Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. 

за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 

държавите членки относно производството, представянето и продажбата на 

тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО и 

 

 Делегирана директива 2014/109/ЕС на Комисията от 10 октомври 2014 г. за 

изменение на приложение II към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета чрез установяване на галерия от предупреждения под формата на 

изображения, които да се използват за тютюневите изделия (ОВ, L 360/22 от 17 

декември 2014 г.) 

 

предвиждат и закрепват тези допълнителни гаранции за човешкото здраве, насочени 

към осигуряване на възможно най-високите стандарти за здравна грижа и превенция 

на вредното въздействие на тютюневия дим. 

 

Подобни мерки са успешно въведени и имплементирани и в нашето вътрешно 

национално законодателство – видно от § 1а от Допълнителните разпоредби на Закона 

за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.  

 

Действието им в нашето законодателство е аргумент в подкрепа на разбирането, че 

разпростирането на обхвата на пълната забрана за тютюнопушене на закрити 

обществени места и върху наргилетата е твърде драстична мярка. Преследваните с нея 

цели успешно биха били постигнати и предвиждането на изключения, допускащи в 

определени хипотези тютюнопушене в закрити обществени места. 

 

1.3. Сравнителен преглед 

 

По данни към месец май 2017 г. почти напълно е забранено пушенето на обществени 

места (пълна забрана, но с предвидени хипотези на допустимост по изключение от 

забраната) в 11 страни от ЕС, при които уредбата е сходна на досега действаща в 

България: такива са Швеция, Финландия, Дания (налице са изключения за барове с 

площ, по-малка от 40 кв.м.), Холандия, Румъния, Естония, Литва, Полша, Италия, 

Белгия и Словения.  

 

В редица държави-членки все повече изкристализира идеята не само за смекчаване, а 

и за отпадане на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места.  

 

Революционна промяна в тази насока подготвя Република Австрия, където 

законодателят инициира твърдото си желание за промяна на досега действащия твърд 

режим на забраната. 

 

В началото на 2018 г. депутатите в Австрия гласуват отпадането на забраната за 

пушене в ресторанти и барове (заведения за развлечение), която е трябвало да влезе в 

сила през май 2018 г.  
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Служителите имат право да искат изплащане на обезщетение, ако напуснат работата  

За пълнотта следва да се спомене, че само частично е ограничено пушенето на 

обществени места в редица европейски страни, като Германия, Австрия, Словакия, 

Хърватия и Люксембург. 

 

До 31 май 2017 г. в Чешката република също действаше режим на тютюнопушене, 

допускащ редица изключения от забраната, отнасяща се до закрити обществени места. 

 

До 2016 г. в Босна и Херцеговина също действа смекчен режим на забраната за 

тютюнопушене на закрити обществени места. 

 

В повечето държави-членки има регламенти за забрана или ограничаване на пушенето 

на само основните  закрити обществени места като здравните, образователни и 

правителствени институции, театрите, кината и обществения транспорт. 

 

В обобщение на гореизложеното, изразяваме следното становище: 

 

Не подкрепяме така предлаганата законодателна промяна в § 21 от Проекта на 

ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г., като предлагаме да се запази досега 

действащата редакция на чл. 56, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и чл. 56а, т. 1 от Закона за 

здравето.  

 

В § 21 от Проекта на ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г., предлагаме 

следното изменение и допълнение на чл. 56 от Закона за здравето: 

 

 Да се създаде нова ал. 4 в следната редакция „Всеки собственик на заведение 

за хранене и развлечение има право да избере дали в цялото заведение няма да 

се допуска тютюнопушене или ще се допуска, без обособяване на 

самостоятелни помещения. Всеки собственик на заведение за хранене и 

развлечение има право да избере и дали ще се допуска в цялост употребата на 

тютюневи изделия за пушене,  на изделия, свързани с тютюневите изделия, 

както и на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн.”; 

 

 Да се създаде нова ал. 5 в следната редакция:  „Собствениците на заведения по 

ал. 4, в които се допуска тютюнопушене, задължително предоставят 

информация за това чрез ясно обозначаване на заведението на видно за 

клиентите място (информационна табела, стикер или др.). Допълнителни 

изисквания към обозначаването се определят с наредбата по чл. 56, ал. 9.”; 

 

 Да се създаде нова ал. 6 в следната редакция: „Собствениците на заведения по 

ал. 4, в които се допуска тютюнопушене, задължително извършват вноски в 

специално обособен за целта фонд. Срещу извършваната вноска (такса) на 

собствениците се издава стикер, който се поставя в съответното заведение, 

което е достъпно и видно за гостите на заведението и контролните органи. 

Изискванията към управлението на фонда, целите, дейностите, разходването 

https://web.lakorda.com/lakorda/?ЗЗдраве_2004.2010098&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=322188&to=чл56а_ал3
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на събраните средства и др. се определят с постановление на Министерски 

съвет.”; 

 

 Досегашната „ал. 4” става „ал. 7”; 

 

 Досегашната „ал. 5” става „ал. 8”; 

 

 Досегашната „ал. 6” става „ал. 9”. 

 

2. Относно § 55, т. 2, буква „б” от Проекта на ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 

г. 

 

С предлаганото изменение се създава към § 1а от ДР на Закона за здравето нова ал. 2, 

с която се дефинира термина „закрито обществено място”, като това е по смисъла на 

чл. 56 всяко пространство, покрито с покрив и оградено с най-малко три стени/страни, 

независимо от наличието на отваряеми прозорци или други отвори, без оглед на 

материала, използван за покрива, стените/страните и без оглед на това дали 

конструкцията е постоянна или временна. 

 

Според мотивите към това изменение, основната цел била премахване на създалите се 

пречки пред контролните органи във връзка с „противоречивото тълкуване” на 

понятието, което създавало възможности за оправдаване на редица нарушения. 

 

Считаме така предлаганото законодателно допълнение за ненужно. С оглед 

застъпеното по-горе в настоящото становище предложение за предоставяне на 

собствениците на обекти възможността да самоопределят допустимостта на пушене и 

вида на изделията за пушене, то намираме създаването на легална дефиниция за 

„закрито обществено място” за безпредметно.  

 

Освен това, следва да се посочи и обстоятелството, че  се направи опит неяснотите 

около досегашното тълкуване на термина „закрито обществено място” да бъдат 

отстранени, като на официалната електронна страница (сайта) на Министерство на 

здравеопазването се дадоха насоки за тълкуването на понятието. Във връзка с това още 

в първите години на въвеждане на забраната, до ден днешен, се формира 

противоречива съдебна практика при тълкуването на така дадената дефиниция, която 

се прилага в случаите на оспорване на наложени административни наказания или 

приложени принудителни административни мерки. 

 

Противоречивото тълкуване в съдебната практика на така предлаганата със 

законопроекта легална дефиниция ни дава основание да счетем законодателното и 

закрепване за неправилно и необосновано. 

 

По този начин не просто няма да се постигнат декларираните от вносителите цели, но 

и ще се генерират допълнителни предпоставки за усложняване на съществуващата 

уредба и нейното приложение. 
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Невъзможно е чрез средствата на законодателната техника да бъде дадена дефиниция 

за всяко едно житейско явление. Още древните юристи са поддържали максимата 

„Оmnia definitio periculosa est” („Всяко определение крие опасност”). 

 

В обобщение на гореизложеното, изразяваме следното становище: 

 

Не подкрепяме така предлаганата законодателна промяна в § 55, т. 2, буква „б” 

от Проекта на ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г., като предлагаме да се 

запази досега действащата редакция на разпоредбата на § 1а от ДР на Закона за 

здравето. 

 

3. Относно § 19, § 49 и § 53 от Проекта на ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г. 

 

С § 19  от ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г. се предлага създаване на нова ал. 

5 чл. 38 от Закона за здравето, съгласно която се предвижда при установяване на 

пушене на тютюневи изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, в обект – заведение 

за хранене и развлечения, за които е наложено наказание с влязло в сила наказателно 

постановление по чл. 218, ал. 2 или ал. 3, директорът на РЗИ да издава заповед за 

спиране на експлоатацията на обекта за срок от един месец. На видно място се поставя 

надпис, че обектът е спрян от експлоатация, поради нарушение на забраната за 

тютюнопушене, като се посочва срокът на спирането. Предвижда се обжалването на 

заповедта да не спира изпълнението. 

 

С § 49 от ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г. се предлага въвеждането на състав 

на допустителство, така, че да може управител на обект, който е допуснал пушене на 

тютюневи изделия и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, в закрито 

обществено място, да бъде санкциониран за това. Законопроектът в тази си част 

предвижда изменение на чл. 218 от Закона за здравето като размера на санкциите се 

запазвал, както следва: 

 

 За нарушение, извършено от физическо лице – последното ще бъде наказвано с 

глоба в размер от 300 лв. до 500 лв., а при повторно извършване на същото 

нарушение – с глоба в размер от 500 лв. до 1 000 лв.; 

 За нарушение, извършено от едноличен търговец – последното ще бъде наказвано с 

имуществена санкция в размер от 1 000 лв. до 1 500 лв., а при повторно извършване 

на същото нарушение – с имуществена санкция в размер от 1 500 лв. до 3 000 лв.; 

 За нарушение, извършено от юридическо лице – последното ще бъде наказвано с 

имуществена санкция в размер от 3 000 лв. до 5 000 лв., а при повторно нарушение 

– с имуществена санкция в размер от 5 000 лв. до 10 000 лв. 

 

С § 53 от ЗИД на Закона за здравето от 07.08.2018 г. се предлага създаване на новата 

чл. 232, с която се разширява кръгът на контролните органи, които да установяват 

самостоятелно нарушенията на забраната за пушене на тютюневи изделия за водна 

лула, несъдържащи тютюн, като наред с държавните здравни инспектори от РЗИ към 

контролните органи се включват и контролните органи на инспекция по труда, 
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контролните органи на областните дирекции по безопасност на храните, полицейските 

органи и лицата, определени от кметовете на общините. 

 

3.1. Не подкрепяме така направените предложения. Предлагаме да бъде занижен 

размерът на глобите и имуществените санкции. 

 

Считаме, че макар и декларираното намерение на вносителите да не се засягат 

размерите на санкциите, то следва да се отчете обстоятелството, че сега предвидените 

стойности са прекомерни и не съответстват на принципите за съразмерност и 

пропорционалност.  

 

Налагането на административни наказания от органите на администрацията за 

извършени административни нарушения е санкционираща управленска дейност 

(административна по своя характер), израз на държавната наказателна репресия. 

 

Ръководна и отправна точка на законодателя при определяне на размерите на глобите 

и санкциите при наличие на нарушение на забраната за тютюнопушене следва да бъдат 

целите, които се преследват, както и възможността за постигането им при отклонения 

от страна на задължените субекти.   

 

Завишените размери на глобите и санкциите не винаги е най-правилният, 

целесъобразен и далеч най-ефективен подход. Прилагането на засилена „репресия” не 

винаги изиграва своята превантивна функция, целяща да откаже потенциалните 

нарушители-пушачи от неспазването на забраната под угрозата, че ще им бъде 

наложена висока глоба.  

 

Считаме, че със запазването на високите стойности на санкциите и глобите по чл. 218 

няма да се постигнат целите на генералната превенция. Предлаганото Завишените 

размери съставляват едно ненужно и несъответстващо на тежестта и характера на 

нарушението, за което са предназначени.  

 

Макар и в правото на ЕС да не съществува акт, които да закрепва по нормативен начин 

задължение към държавите-членки да въведат пълна забрана за пушене на тютюневи 

изделия и наргилета на закрити обществени места, без да се предвиждат изключения 

от нея, намираме за подходящо да посочим следното. 

 

В практиката на Съда на ЕС (напр. Решение от 09.02.2012 г. по дело C-210/10 

„Márton  Urbán vs Vám-és  Pénzügyőrség  Észak-alföldi  Regionális  Parancsnoksága”, 

Съд на ЕС, 1 състав, пар. 23; Решение от 12.01.2001 г. по дело C-262/99 „Paraskevas 

Louloudakis vs Elliniko Dimosio”, Съд на ЕС, 6 състав, пар. 67; Решение от 

29.07.2010 г. по дело C-188/09 „Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku vs Profaktor 

Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski sp. j.”, Съд на ЕС, 4 състав, пар. 29, и др.) е 

възприето, че „при липса на хармонизация на законодателството на Съюза в 

областта на санкциите, приложими при неспазване на условията, предвидени от 

установен в това законодателство режим, държавите-членки са компетентни да 

изберат санкции, които според тях са подходящи. Те въпреки това са задължени 

да упражняват компетентността си при спазване на правото на Съюза и на 
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неговите общи принципи, а следователно и при спазване на принципа на 

пропорционалността.”  
 

Така в Решение от 13.11.2014 г. по дело C-443/13 „Ute Reindl vs 

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck”, Съд на ЕС, 4 състав, пар. 38;  Решение от 

23.11.2006 г. по дело C-315/05 „Lidl Italia Srl vs Comune di Arcole (VR)”, Съд на ЕС, 

2 състав, пар. 58; Решение от 03.05.2005 г. по обединени дела C-387/02, C-391/02 

и C-403/02 „Criminal proceedings against Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi and 

Marcello Dell'Utri and Others”, Съд на ЕС, Голям състав, пар. 65 и др. се застъпва, 

че „Съгласно постоянната съдебна практика, запазвайки избора на санкциите, 

държавите-членки трябва да следят нарушенията на правото на Съюза да бъдат 

санкционирани при материалноправни и процесуалноправни условия, аналогични на 

приложимите по отношение на нарушения на националното право от сходно 

естество и значение и които придават на санкцията ефективен, пропорционален 

и възпиращ характер”. 

 

В Решение от 13.11.2014 г. по дело C-443/13 „Ute Reindl vs Bezirkshauptmannschaft 

Innsbruck”, Съд на ЕС, 4 състав, пар. 39; Решение от 09.02.2012 г. по дело C-210/10 

„Márton  Urbán vs Vám-és  Pénzügyőrség  Észak-alföldi  Regionális  Parancsnoksága”, 

Съд на ЕС, 1 състав, пар. 24; Решение от 09.03.2010 г. по обединени дела C-379/08 

и C-380/08 „Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA and Syndial 

SpA vs Ministero dello Sviluppo economico and Others and ENI SpA v Ministero 

Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare and Others”, Съд на ЕС, Голям състав, 

пар. 86, и др.) се застъпва, че „санкционните мерки, предвидени в разглежданото по 

главното производство национално законодателство, не трябва да надхвърлят 

границите на подходящото и необходимото за постигането на легитимно 

преследваните от това законодателство цели, като се има предвид, че когато има 

избор между няколко подходящи мерки, трябва да се прибегне до най-малко 

обвързващата и че причинените неудобства не трябва да са несъразмерни по 

отношение на преследваните цели”. 

 

Завишените размери на имуществените административни наказания (глобите и 

санкциите) е в противоречие с принципа за пропорционалност, застъпен както в 

практиката на Съда на Европейския съюз, така и на национално ниво. Така залегналите 

размери на наказания за физически лица, еднолични търговци и юридически лица са в 

пряко несъответствие с чл. 12 от Закона за административните нарушения и наказания.  

 

Глоби и имуществени санкции (дори в предлаганите размери за състав на 

допустителство) надхвърлят границите на подходящото и необходимото зя 

постигането на легитимно преследваните от законодателството ни цели. Съгласно чл. 

12 от ЗАНН това са целите, стремящи се да се предупреди и превъзпита нарушителят 

към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и 

предупредително върху останалите граждани. 

 

Несъразмерно е да бъде санкциониран гражданин за нарушаване на забраната за 

тютюнопушене с глоба, която в максимален размер може да възлиза на 500 лв. 
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Подобна санкция е непоносима за ниските размери на личните доходи и разполагаеми 

средства на българските граждани.   

 

Закрепените размери (дори минималните) на санкцията за физически лица не отчита 

стойността на минималната работна заплата за страната, която съгласно 

Постановление на Министерски съвет № 316  от 20.12.2017 г. за определяне нов размер 

на минималната работна заплата за страната за 2018 г. възлиза на 510 лв. 

 

Закрепените размери (дори минималните) на санкцията за физически лица не отчита и 

стойността на размера на линията на бедността за страната, който съгласно 

Постановление на Министерски съвет № 280 от 8.12.2017 г. за определяне размера на 

линията на бедност за страната за 2018 г. възлиза на 321 лв.  

 

Няма място за сравнение и с определения гарантиран минимален доход за страната, 

който съгласно Постановление на Министерски съвет № 305 от 19.12.2017 г. за 

определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход възлиза едва на 

75 лв. 

 

Съгласно чл. 10 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 

г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст възлиза в размер, 

вариращ за двата шестмесечни периода  от 200 лв. до 207,60 лв. 

 

Няма как да се постигне превенция на нарушенията, когато високите размери на 

санкционните мерки и глобите биха поставили потенциалния нарушител в положение, 

далеч под екзистенц минимума за неговото социално оцеляване. 

 

По същия начин високите размери на имуществените санкции за юридическите лица 

биха поставили санкционираните лица в положение, значително влошаващо тяхната 

възможност да осъществяват и развиват впоследствие стопанска дейност. 

 

Възпитателната цел на глобите и имуществените санкции по чл. 12 от ЗАНН няма как 

да бъде постигната, когато дори еднократното налагане на подобно административно 

наказание би довело до затруднения нормалното социално и икономическо развитие 

на гражданите и организациите в обществото. 

 

3.2. Считаме за неподходящи и направените предложения да бъде предвидена 

санкционна мярка „спиране на експлоатацията на обект”, в случаите на 

констатирано повторно нарушение на установените забрани. 

 

С настоящото становище изразяваме категоричното си несъгласие с въвеждането на 

принудителни административни мерки, наказания и рестрикции, които биха се явили 

крайно прекомерни и засягащи в недопустима степен правата, законните интереси и 

свободите на собствениците на заведения.  

 

Мерки, предвиждащи спирането и преустановяването на дейността на заведения, 

запечатване на търговски обекти, спирането на експлоатацията – всякакви подобни 
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рестрикции следва да се считат за необосновани и непропорционални с целите, които 

се твърди, че се преследват с тях. 

 

Подобни мерки не просто няма да постигнат превантивна и превъзпитателна функция. 

Напротив - биха довели до редица негативни последици, сред които могат да бъдат 

посочени например: 

 

 необоснованото стопиране на бизнеса, дължащо се на преустановяване на  

дейността на редица дружества в този бранш; 

 поставянето им във финансово състояние, недопускащо последващото им 

опериране в сферата на развлеченията; 

 спад и намаление в потребителското търсене, водещо до влошаване на оборота в 

тази част от третичния сектор на националната индустрия; 

 данъчни загуби в резултат на преустановяване на стопанската дейност на редица 

заведения; 

  влошаване на конкуренцията, съществуваща на пазара на този тип стоки и услуги. 

 

Така изброените са само малки примери от неблагоприятното въздействие, което би 

оказало въвеждането на санкции и рестрикции, сходни или по-тежки от предлаганите 

със законопроекта. А нито една от изброените негативни последици не може да бъде 

сред преследваните от законодателя цели. 

 

Дори на ниво Европейски съюз, предвиждането на подобни и сходни мерки, свързани 

с преустановяване на търговската дейност на даден оператор, се разглежда като 

„крайна”, радикална и в този смисъл – непропорционална на извършеното нарушение. 

 

Видно от т. 33 от Приложението: Насоки относно защитата от излагането на 

тютюнев дим, приети на Втората конференция на страните по Рамковата 

конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация към 

Препоръка на съвета от 30. 11.2009 г. за среда без тютюнев дим (2009/С 296/2), се 

застъпва: „В допълнение на имуществените санкции, в съответствие с практиката 

в държавата и правната система, законодателството може също да предвиди 

административни санкции като временно отнемане на лицензи за осъществяване на 

дейност. Тези „санкции в ролята на последна мярка „се използват рядко”. 

 

3.3. Отделно от това, считаме предвиждането на състав за нарушение  

допустителство в чл. 218 от Закона за здравето за неправилно. 

 

Редакцията на разпоредбата не позволява да се идентифицират хипотезите, когато 

управителят на съответния обект е в състояние на обективни невъзможност или по 

друга, независима от него причина, не е могъл да знае за осъществяването на соченото 

нарушение на територията на търговския обект.  

 

По този начин се създава невъзможност за установяването по несъмнен начин на 

всички признаци от състава на допустителството по отношение на лицето, отговарящо 

за управлението на обекта. Най-малкото, създава се трудност за органите при 
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констатиране на признаците от субективната страна на административното 

нарушение, които са иманентна част от състава на всяко административно нарушение 

по чл. 6 от ЗАНН. 

 

С предлаганата редакция на разпоредба се влиза в противоречие с основното изискване 

по чл. 10 вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗАНН за законоустановеност на всички признаци от 

състава на нарушението. 

 

3.4. Необосновано се разширява кръгът на контролните органи, които да 

установяват самостоятелно нарушенията на забраната за пушене на тютюневи 

изделия за водна лула, несъдържащи тютюн. 

 

Нецелесъобразно е  наред с държавните здравни инспектори от РЗИ към контролните 

органи се включват и контролните органи на инспекция по труда, контролните органи 

на областните дирекции по безопасност на храните, полицейските органи и лицата, 

определени от кметовете на общините. 

 

Законодателят е създал всяка една от посочените категории органи и съответната 

ведомствена система, към която принадлежи, за да осъществяват контролни и 

охранителни функции спрямо различни по вид обществени нарушения.  

 

Неотносимо е към поначало вменените им контролни функции да се вменяват на тези 

органи и правомощия по отношение на обществените отношения по Закона за 

здравето, с чиято закрила се цели според вносителите: намаляване на риска за здравето 

на гражданите чрез „повишаване на здравната им култура”, „промени в обществените 

нагласи към пушенето на наргиле”, „намаляване на вредите за здравето при пушене на 

наргиле”. 

 

Така например, различни са охраняваните обществени отношения от инспекция по 

труда. Съгласно чл. 399, ал. 1 от Кодекса на труда: „Цялостният контрол за спазване 

на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности включително по 

изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след 

прекратяване на трудовото правоотношение се осъществява от Изпълнителната 

агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната 

политика.”. Съгласно ал. 2: „Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" 

осъществява и специализирана контролна дейност по спазването на 

законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на 

правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.” 

 

Същата констатация се отнася и до областните дирекции по безопасност на храните. 

Съгласно чл. 3 от Закона за Българската агенция за безопасност на храните: 

„Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол 

при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по 

отношение на изискванията към: 1. фитосанитарната дейност, продуктите за 

растителна защита и торовете; 2. ветеринарномедицинската дейност, 

здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях; 3. 

страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека; 



29 

 

4. фуражите; 5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води; 6. материалите и предметите, 

предназначени за контакт с храни; 7. съответствието на качеството на 

пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за 

предлагане на пазара; 8. качеството на зърното.” 

 

Твърдението ни за необоснованост се доказва и по отношение на органите на МВР 

(при справка в ЗМВР). 

 

Функциите на тези органи поначало нямат отношение към превенцията на вредното 

въздействие от тютюневия дим. С предлаганото разширяване на кръга на контролните 

органи ще се постигне дори обратен на целения от вносителите на законопроекта ефект 

– системата от контрол ще бъде усложнена, реда за оспорване на издаваните актове ще 

е необходимо да се съобразява с административнонаказателните специфики на 

отделните закони. Наред с това, не се посочва от вносителите коя от вменените 

функции на така разширения кръг от органи обосновава контролната им 

компетентност по реда на Закона за здравето. 

 

В този ред на мисли не подкрепяме § 19, § 49 и § 53 от Проекта на ЗИД на Закона 

за здравето от 07.08.2018 г. 

 

 

 ЧАСТ  2: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО 

№ 854-01-38. 

 

Във връзка със ЗИД на Закона за здравето № 854-01-38 предлагаме: 

 

 Всеки собственик на заведение за хранене и развлечение да има правото свободно да 

избере и самоопредели дали в неговото заведение ще бъде позволено тютюнопушенето 

или не, както и по собствено усмотрение да реши, дали обособи определени площи / 

помещения за тютюнопушене;   

 

 Собствениците на заведения, които са избрали да допускат тютюнопушене, 

задължително да заплащат месечни или годишни вноски (такси) в специално обособен 

за целта държавен фонд. Средствата на фонда биха могли да бъдат разходвани по 

преценка на съответния държавен орган; 

 

 Срещу извършваната вноска (такса) на собствениците да се издава съответен стикер, 

информационна бележка или друг документ;  

 

 Собствениците на заведения да бъдат задължени ясно да обозначават заведението си 

като допускащо тютюнопушене или не, както и да излагат стикера за платени вноски на 

видно място, което да улеснява осъществяването на контрол от компетентните органи; 

 

 Управлението на фонда и разходването на средствата по него да бъдат изцяло 

определени от Министерски съвет; 
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 Да не бъдат въвеждани и да бъдат отхвърлени като неприемливи всякакви мерки, 

предвиждащи спирането и преустановяването на дейността на заведения, запечатване 

на търговски обекти, въвеждането на прекомерно завишени размери на глоби и 

имуществени санкции за нарушаване на забраната за тютюнопушене, с цел превенция 

срещу корупционни и недобросъвестни практики. 

 

Подробно излагаме аргументите си и предимствата на нашите предложения по-долу в това 

становище. В краткост и обобщено бихме искали да изложим основните предимства при 

възприемане на предложения от нас подход, а именно:  

 

 Обективност и опростеност на правилата за тютюнопушене в закрити помещения;  

 Осигуряване на текущ бюджетен приход наместо на неприложима забрана; 

 Допълнителен и лесносъбираем приход към бюджета; 

 Финансово подпомагане на социално значими дейности чрез средствата, набирани 

ежегодно във фонда; 

 Обективност при осъществяването на административен контрол и превенция на 

корупционни практики, недобросъвестно прилагане на административна принуда и 

санкции; 

 Гарантиране свободата на стопанска инициатива и възможността за самоопределяне и 

др.  

 

Във връзка с така предлаганата законодателна промяна в § 1 от Проекта на ЗИД на 

Закона за здравето № 854-01-38, предлагаме следното изменение и допълнение на чл. 

56 от Закона за здравето: 

 

 Да се създаде нова ал. 4 в следната редакция „Всеки собственик на заведение за 

хранене и развлечение има право да избере дали в цялото заведение няма да се 

допуска тютюнопушене или ще се допуска, без обособяване на самостоятелни 

помещения. Всеки собственик на заведение за хранене и развлечение има право да 

избере и дали ще се допуска в цялост употребата на тютюневи изделия за пушене,  

на изделия, свързани с тютюневите изделия, както и на изделия за водна лула, 

несъдържащи тютюн.”; 

 

 Да се създаде нова ал. 5 в следната редакция:  „Собствениците на заведения по ал. 

4, в които се допуска тютюнопушене, задължително предоставят информация за 

това чрез ясно обозначаване на заведението на видно за клиентите място 

(информационна табела, стикер или др.). Допълнителни изисквания към 

обозначаването се определят с наредбата по чл. 56, ал. 9.”; 

 

 Да се създаде нова ал. 6 в следната редакция: „Собствениците на заведения по ал. 

4, в които се допуска тютюнопушене, задължително извършват вноски в 

специално обособен за целта фонд. Срещу извършваната вноска (такса) на 

собствениците се издава стикер, който се поставя в съответното заведение, 

което е достъпно и видно за гостите на заведението и контролните органи. 

https://web.lakorda.com/lakorda/?ЗЗдраве_2004.2010098&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=322188&to=чл56а_ал3
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Изискванията към управлението на фонда, целите, дейностите, разходването на 

събраните средства и др. се определят с постановление на Министерски съвет.”; 

 

 Досегашната „ал. 4” става „ал. 7”; 

 

 Досегашната „ал. 5” става „ал. 8”; 

 

 Досегашната „ал. 6” става „ал. 9”. 

 

Не подкрепяме така предлаганата законодателна промяна в § 2 от Проекта на ЗИД на 

Закона за здравето № 854-01-38, като предлагаме да се запази досега действащата 

редакция на разпоредбата на чл. 56а, т. 4 от Закона за здравето. 

 

Не подкрепяме така предлаганата законодателна промяна в § 3 от Проекта на ЗИД на 

Закона за здравето № 854-01-38, като предлагаме да се запази досега действащата 

редакция на чл. 218 от Закона за здравето. 

 

Излагаме следните мотиви по същество: 

 

1. Относно § 1 от Проекта на ЗИД на Закона за здравето № 854-01-38 

 

В тази си част изцяло препращаме към мотивите, изложени в ЧАСТ 1 от настоящото 

становище. 

 

Законопроектът в тази си част предвижда въвеждане на изключения от закрепената в 

чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето забрана за тютюнопушенето в закрити обществени 

места.  

 

Предвижда се след изменението и допълнението, хипотезите на изключение от 

забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, предвидени в чл. 56, ал. 3 

от Закона за здравето, да се групират в три категории: 

 

 Допуска се тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени 

в сградите на летищата; 

 Допуска се тютюнопушене в плавателните съдове; 

 Допуска се тютюнопушене в не повече от 50 на сто от търговската площ на залите 

за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение 

– ресторанти, питейни заведения, кафенета, дискотеки, кафе-клубове и барове (с 

изключение на интернет кафе-клубовете, кафе-клубовете за игри, кафенетата в 

спортни зали и барове-спортен център). 

 

Историческа рамка на проблемите около законодателната промяна бяха 

изяснени в ЧАСТ 1 от настоящото становище. Видно от нея, предложенията не 

съставляват новост за законодателните разбирания върху уреждания кръг 

обществени отношения. 
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По същество по предлаганото изменение и допълнение: 

 

Считаме, че така предлаганото със законопроекта разрешение (за обособяване на 

самостоятелни помещения за тютюнопушене в не повече от 50 на сто от търговската 

площ на заведенията) не отговаря в пълнота на интересите на бизнеса. Целите, които 

се преследват с тази промяна, могат да бъдат постигнати по друг по-ефективен начин, 

който да задоволява и отчита в по-висока степен интересите на дружествата в бранша. 

 

Считаме, че много малък брой заведения ще могат да обособят и оборудват нарочни 

помещения, в които да се допуска тютюнопушене.  

 

Намираме за изцяло относима към това предложение изложената от нас аргументация 

в ЧАСТ 1. Предлагаме изменение и допълване на така направеното предложение в 

законопроекта, като се предвиди възможност за собствениците и съдържатели на 

заведения за хранене и развлечения да самоопределят допустимостта или не на 

тютютнопушене в тях. 

 

Само за пълнота ще изразим отново виждането си за това, че собствениците на 

заведения за хранене и развлечения  следва да разполагат с  правото сами да изберат 

дали в цялото заведение няма да се допуска тютюнопушене или ще се допуска, без 

обособяване на самостоятелни помещения, отговаря в най-голяма степен на 

свободната стопанска инициатива, с която разполага бизнесът. 

 

2. Относно § 2 от Проекта на ЗИД на Закона за здравето № 854-01-38 

 

С предлаганото изменение на чл. 56а, т. 4 от Закона за здравето се предвижда 

разширяване на забраната за тютюнопушене в спортни обекти, летни кина и театри. 

По този начин се премахва досегашното условие, а именно – че забраната действа само 

когато е налице провеждането на спортни или културни прояви. 

 

Т.е. с предлаганото изменение се въвежда пълна забрана за тютюнопушене в спортни 

обекти, летни кина и театри. 

 

Не подкрепяме така предлаганата законодателна промяна в § 2 от Проекта на 

ЗИД на Закона за здравето № 854-01-38, като предлагаме да се запази досега 

действащата редакция на разпоредбата на чл. 56а, т. 4 от Закона за здравето. 

 

3. Относно § 3 от Проекта на ЗИД на Закона за здравето № 854-01-38 

 

Законопроектът в тази си част предвижда изменение на чл. 218 от Закона за здравето 

се предлага завишаване на размерите на глобите/имуществените санкции при 

извършено нарушение на чл. 54, чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, както следва: 

 

 За нарушение, извършено от физическо лице – последното ще бъде наказвано с 

глоба в размер от 500 лв. до 1 000 лв., а при повторно извършване на същото 

нарушение – с глоба в размер от 1 000 лв. до 2 000 лв.; 
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 За нарушение, извършено от едноличен търговец – последното ще бъде наказвано с 

имуществена санкция в размер от 2 000 лв. до 3 000 лв., а при повторно извършване 

на същото нарушение – с имуществена санкция в размер от 3 000 лв. до 5 000 лв.; 

 За нарушение, извършено от юридическо лице – последното ще бъде наказвано с 

имуществена санкция в размер от 5 000 лв. до 10 000 лв., а при повторно нарушение 

– с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 20 000 лв. 

 

Не подкрепяме така направеното предложение за увеличаване на размерите на 

имуществените административни наказания при констатирано 

административно нарушение. 

 

Намираме за изцяло относими към това предложение изложените от нас аргументация 

и доводи в ЧАСТ 1.  

 

Само за пълнота ще изразим отново виждането си за това, че предлаганото с проекта 

на ЗИД на Закона за здравето № 854-01-38 изменение на чл. 218 няма да се постигнат 

целите на генералната превенция. Предлаганото завишаване на глобите и санкциите 

съставлява едно ненужно и несъответстващо на тежестта и характера на нарушението, 

за което са предназначени.  

 

Налагането на административни наказания от органите на администрацията за 

извършени административни нарушения е санкционираща управленска дейност 

(административна по своя характер), израз на държавната наказателна репресия. 

 

Ръководна и отправна точка на законодателя при определяне на размерите на глобите 

и санкциите при наличие на нарушение на забраната за тютюнопушене следва да бъдат 

целите, които се преследват, както и възможността за постигането им при отклонения 

от страна на задължените субекти.   

 

Завишаването на размерите на глобите и санкциите не винаги е най-правилният, 

целесъобразен и далеч най-ефективен подход. Прилагането на засилена „репресия” не 

винаги изиграва своята превантивна функция, целяща да откаже потенциалните 

нарушители-пушачи от неспазването на забраната под угрозата, че ще им бъде 

наложена висока глоба.  

 

Макар и в правото на ЕС да не съществува акт, които да закрепва по нормативен начин 

задължение към държавите-членки да въведат пълна забрана за тютюнопушене на 

закрити обществени места, без да се предвиждат изключения от нея, намираме за 

подходящо да бъде съобразена съдебната практика на Съда на ЕС в тази насока. 

 

Считаме, че размерите на санкциите по чл. 218 от Закона за здравето, които бяха 

предвидени досега, изпълняваха в достатъчна степен целите на административни 

наказания. 

 

В този ред на мисли предлагаме § 3 от Проекта на ЗИД на Закона за здравето № 

854-01-38 да не бъде приеман, като се запази досега действащата редакция на чл. 

218 от Закона за здравето. 
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В обобщение на гореизложеното, изразяваме надежда, че при последващи обсъждания на 

настоящия законопроект, както и при гласуването и разискванията му в Народното 

събрание, ще бъде изразена законодателна воля, отразяваща баланса в интересите на всички 

заинтересовани страни на българското общество.  

 

03.10.2018 г.                                                     

гр. София                                                                              

 

 

С уважение: __________________________ 

      / Ричард Алибегов /       


