
Проект!
З А К О Н 
за изменение и допълнение на Закона за здравето
(Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., в сила от 01.01.2005г.)

§ 1. В чл. 56, се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „закритите работни помещения” се поставя запетая и се добавят думите: „с изключение на закритите питейни и развлекателни заведения в населени места, с население до 500 жители, както и нощните заведения, в които не се сервира храна”.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Министерският съвет урежда с наредба условията и редът за прилагане на забраната по ал. 1, както и случаите, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и работни помещения.”
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Наредбата по предходната алинея се изготвя от специална комисия, в която половината от членовете са представители на национални туристически сдружения и на национални сдружения на хотелиери и ресторантьори. 

§2. Създава се §3а в Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
„§3а. (1) Забраната по чл. 56, ал. 1 за питейни и развлекателни заведения, ресторанти и хотели влиза в сила от 01 януари 2006 г.
(2) Забраната по чл. 56, ал. 1 за питейни заведения с до 15 места влиза в сила от 01 януари 2007 г.
(3) Наредбата по чл. 56 ал. 2 влиза в сила не по-рано от 6 месеца от датата на обнародването й в Държавен вестник.


Вносители: Мирослав Севлиевски и група н.п.




М О Т И В И
към Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за здравето

Обнародваният на 10 август 2004 г. Закон за здравето предвиди принципната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места. Законът даде възможност на Министерски съвет с Наредба да разработи механизма за прилагане на тази разпоредба, както и условията, при които по изключение се допуска тютюнопушене в забранените места. 
Посочената законова забрана следва да бъде коригирана в две насоки. На първо място законът не създава никакъв „гратисен” период между общата допустимост на тютюнопушенето на обществени места и пълната му забрана. Отлагането на влизането в сила на закона с 5 месеца не помогна за преодоляването на проблемите при прилагането на забраната, тъй като точните й параметри бяха определени с Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения, приета обнародвана в държавен вестник на 17 декември 2004 г. Това на практика постави бизнесът пред невъзможния срок за две седмици да изпълни всички заложени в този подзаконов акт изисквания. Липсата на „гратисен период” не помага за борбата на обществото ни с проблема тютюнопушене, напротив по този начин единствено се създават затруднения за бизнеса и условия за корупция, което без съмнение не беше целта на приетия от Народното събрание чл. 56 от Закона за здравето. За да се предотврати  предлагаме с настоящата промяна в закона да се отложи влизането в сила на забраната, като отлагането е диференцирано според вида заведение, като за питейни и развлекателни заведения, ресторанти и хотели е до 01 януари 2006 г., а за малките питейни заведения до 1 януари 2007 г.
Другата предлагана промяна е от приложното поле на забраната да бъдат изключени изобщо питейните и развлекателните заведения в населени места с население до 500 жители, както и нощните заведения, в които не се сервира храна. Причината за това е, че в малките населени места липсва административен и икономически капацитет за прилагането на забраната, а начинът на работа и спецификата в посетителите на нощните заведения, в които не се сервира храна не налагат ограниченията да се прилагат и за тях. 
В заключение проектът предвижда, Наредбата по приложението на чл. 56 от закона да се изработи от специална комисия,  в която половината от членовете са представители на национални туристически сдружения и на национални сдружения на хотелиери и ресторантьори. Самата наредба следва да влезе в сила в шестмесечен срок от обнародването й в държавен вестник, което ще гарантира, допълнителен „гратисен период” за съобразяване с изискванията й.
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