
                      

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

                                         

                                                                                         Проект! 

 

 

З А К О Н  

ЗА  ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА 

ЗА ЗДРАВЕТО 

 

 

(Обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 46 от 

3.06.2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 

85 от 25.10.2005 г., в сила от 25.10.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. 

и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм., бр. 103 от 

23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., 

изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., 

в сила от 1.01.2008 г. (*), изм. и доп., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 

1.01.2007 г., бр. 71 от 1.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 75 от 

12.09.2006 г., (*) изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., доп., бр. 

81 от 6.10.2006 г., изм., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 24.11.2006 г., бр. 

102 от 19.12.2006 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 от 

22.05.2007 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила 

от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 26.05.2007 г., 

изм., бр. 82 от 12.10.2007 г., изм. и доп., бр. 95 от 20.11.2007 г., в сила от 

1.01.2008 г., изм., бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г., бр. 102 от 

28.11.2008 г., изм. и доп., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 

36 от 15.05.2009 г., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 74 

от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 

16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 99 от 

15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 101 от 18.12.2009 г., в 

сила от 18.12.2009 г.) 

 

      § 1. В чл. 56 се правят следните допълнения: 

 

1. Създава се нова ал. 2: 

„(2)  Не се допускат изключения от забраната за тютюнопушене във : 

1. детски ясли, детски градини, училища и места за извънкласни 

форми за обучение – школи, кръжоци, клубове и др.; 

2. висши училища; 

3. културни учреждения – кина, театри, концертни зали, галерии, 

читалища, библиотеки и др.; 



4. интернет клубове ; 

5. помещения в обектите за производство и търговия с храни, в които 

се извършва съхраняване, подготовка, производство, приготвяне и 

търговия с храни, без залите за консумация на място в тях; 

6. автобуси, тролейбуси, трамваи, вагони на метрото, микробуси на 

маршрутни таксиметрови линии и пътнически таксиметрови 

автомобили – както за пътниците, така и за водачите на 

превозните средства; 

7. метростанции; 

8. българските пътнически самолети; 

9. асансьорите на всички видове сгради; 

10. помещенията с обособени работни места;” 

 

2. Създава се нова ал. 3: 

„(3) Тютюнопушенето в закрити обществени помещения се допуска 

в: 

1. закрити частни помещения, които не са отворени за обществен 

достъп. 

2. закрити обществени помещения,  които са обособени (заградени) 

самостоятелно и обозначени като такива.” 

 

3. Създава се нова ал. 4: 

„(4) В заведенията за развлечения ( ресторанти и др.) могат да бъдат  

определени обособени самостоятелни помещения за тютюнопушене, 

като общата площ на помещения, в  които не се допуска 

тютюнопушене е преобладаваща спрямо  общата площ на 

заведението. Ако заведението е по – малко от  сто кв.м. собственикът 

има право да избира дали в заведението ще се допуска или не 

тютюнопушене.” 

 

4. Създава се нова ал. 5: 

„(5) Министерски съвет определя с наредба условията и реда,  

техническите характеристики и изисквания за вентилация,  начина на 

обозначаване за помещенията по ал. 3 и 4.”    

   

 

 

                                      Вносители: Иван Димитров Иванов и група н.п. 

 

 

 

 

 



 

М О Т И В И 

към проекта на Закон за допълнение на Закона за здравето 

 

 

          В подписаната от Република България Конвенция за забрана 

тютюнопушенето, в препоръката на Съвета на Европа  като отчитат 

вредата от тютюнопушенето и препоръчват политики за ограничаването 

му, няма изискване за  категорична забрана за тютюнопушене на всички 

обществено достъпни места. 

     В редица държави – членки на Европейския съюз – Австрия, Белгия, 

Чешка република , Дания, Франция и Германия се допуска по изключение 

тютюнопушене в някои обществени места, при различен режим на 

обособяване на самостоятелни помещения. 

     С предлаганото допълнение на чл. 56 от Закона за здравето се определя 

категорична забрана за тютюнопушене в определени категории закрити 

обществени места -  училища и места за извънкласни форми за обучение – 

школи, кръжоци, клубове; висши училища; интернет клубове; културни 

учреждения – кина, театри, концертни зали, галерии, читалища, 

библиотеки; помещения в обектите за производство и търговия с храни, в 

които се извършва съхраняване, подготовка, производство, приготвяне и 

търговия с храни, без залите за консумация на място в тях и др. 

      Едно от основните пера от нашата икономика, на които разчитаме е 

туризма, един от традиционните отрасли в земеделието е отглеждането на 

тютюн, преработката и производството на тютюневи изделия. 

     В предложеното допълнение са въведени изключения за допускане на 

тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения към някои закрити 

обществени места – ресторанти, заведения и др.в духа на практиката на 

други европейски държави. Предвидено е в наредба да бъдат 

регламентирани условията и реда,  техническите характеристики и 

изисквания за вентилация,  начина на обозначаване за помещенията, в 

които може да се допусне тютюнопушене. 

 

 

 

                                               Вносители: Иван Димитров Иванов и група н.п. 

 

 


