1


Проект

ЗАКОН
за изменение и допълнение на
Закона за народното здраве

/Обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; попр. бр. 92 от 1973 г. ; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г.; бр. 28 от 1983 г.; бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и бр. 99 от 1989 Г., бр. 15 и бр. 24 от 1991 г., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г., бр. 12, бр. 87, бр. 124 от 1997 г., бр. 21, бр. 71, бр. 93 ОТ 1998 Г., бр. 30, бр. 62, бр. 67, бр. 90 и бр. 113 от 1999 г., бр. 10 и бр. 36 от 2000 г./

§ 1. Създава се нов чл. 57 със следното съдържание:
"Чл. 57. (1) Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни.
(2) Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски и здравни заведения, училища, както и на търговски обекти, отстоящи на 20 м. от тях."
§ 2. В чл. 58 ал. З се отменя.


Заключителна разпоредба

§ 3. В Закона за тютюна и тютюневите изделия /Обн., дв, бр. 101 от 1993 г.; изм. бр. 19 от 1994 г., бр. ПОот 1996 г.. бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. зз от 2000 г. и бр. 102 от 2001 г/ чл. 30, ал. 2, точка 1 се изменя така:
"1. на територията на детски и здравни заведения, училища,
както и на търговски обекти, отстоящи на 20 м. от тях;".
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1. Неясна забрана.
Така, както е записано в Закона за Народното здраве: чл.58, ал.(З)
"Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия на
малолетни и непълнолетни, на територията на детски, учебни и
здравни заведения, както и в търговски обекти, отстоящи до 200 м.
от тях", излиза, че извън посочените заведения и тези 200м., не е
забранено на малолетни да се продават тютюневи изделия.
2. Противоречие в два закона.
Общините работят по Закона за тютюна и тютюневите изделия:
чл.30, ал.(2), т.1. "Забранява се продажбата на тютюневи изделия на
територията на детски градини и училища" и на практика издават
разрешителни за търговия с такъв вид изделия. Закона за Народното
здраве, от своя страна забранява на търговеца, чиито обект е на
разстояние до 200 м. до учебното заведение, да търгува с тютюневи
изделия. В много села, а и малки градове — магазина, ресторанта,
училището и сладкарницата са на един площад..... Общините
издават разрешение - ХЕИ санкционира търговците.
Казус, който би се решил, ако бъдат уеднаквени изискванията по
двата закона.
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