РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
Проект

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

§1. В чл. 56 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след края на текста се добавя „като изключения се
допускат само в случаите по ал. 2.”
2. Сега действащите ал. 2, 3, 4, 5 и 6 се отменят.
3. Създават се нови ал. 2, 3, 4, 5 и 6 със следното съдържание:
„чл. 56 (2) Закритите обществени места, в които се допуска по
изключение тютюнопушене, са:
1. залите за консумация на място в определени видове заведения за
хранене и развлечение – дискотеки, ресторанти, питейни заведения,
бистра, кафенета,кафе-аперитиви и барове;
2. обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на
летищата.;
(3) Тютюнопушене в местата по ал. 2 се допуска само в обособени
самостоятелни помещения, които са обозначени като такива и които
отговарят на изискванията на този закон и на наредбата по чл. 56а,
ал. 3. Самостоятелни помещения могат да не бъдат обособявани в
случаите по ал. 4 и ал. 6, изречение първо.
(4) Когато залата за консумация на заведението за хранене и
развлечение по ал. 2, т. 1 е с площ, по-малка от 70 кв. м,
собственикът 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.
(5) Собствениците на заведения по ал. 4, в които се допуска
тютюнопушене, задължително предоставят информация за това във
всички описания на заведенията, които се предлагат за публично
ползване (интернет страници, справочници, каталози и др.). Допуска

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.
(6) В заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим
на работа се допуска тютюнопушене без обособяване на
самостоятелни помещения по ал. 3. Когато заведението работи и в
друг режим на работа, за допускане на тютюнопушене извън нощните
часове се прилагат разпоредбите на ал. 3, 4 и 5.”
§ 2. Създават нов чл. 56а със следното съдържание:
„Чл. 56а. (1) В закритите обществени места по чл. 56, ал. 2
обособените самостоятелни помещения, в които се допуска
тютюнопушене, са с обща площ, по-малка от половината от
съответната обща площ, при спазване на изискванията за размера и
съотношението на площите, определени в наредбата по ал. 3.
(2) Обособените самостоятелни помещения по ал. 1 се отделят с
въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати и се
обозначават ясно.
(3) Министерският съвет определя с наредба условията и реда,
съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения
към съответната обща площ, техническите характеристики и
изискванията за вентилация, както и начина за обозначаване на
помещенията по чл. 56, ал. 3 и заведенията по чл. 56, ал. 4.”
§ 3. Създава се нов чл. 56б със следното съдържание:
„Чл. 56б. (1) Лицата, които отговарят за управлението или
ползването на обектите по чл. 56, ал. 2, собствениците на
заведенията по чл. 56, ал. 4 веднъж годишно осигуряват измерване
от акредитирана лаборатория на ефективността на вентилацията в
помещенията, в които се допуска тютюнопушене.
(2) Протоколите от измерванията се съхраняват в обекта и се
представят при проверките на държавните здравни инспектори.”
§ 4. Създава се нов чл. 56в със следното съдържане:
„Чл. 56в. В обособените самостоятелни помещения по чл. 56, ал. 3 и в
заведенията по чл. 56, ал. 4, в които се допуска тютюнопушене, не се
разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст.“
§ 5. Сега действащият член 56а става чл. 56г.

§ 6. Член 56б и чл. 56 в се отменят.

МОТИВИ
Към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето

Сега действащата забрана за тютюнопушене в закрити
помещения, която е наложена от Закона за здравето ще доведе до
нарастване на безработицата с поне 30 хил.
души, които
собствениците на заведения за обществено хранене ще бъдат
принудени да уволнят заради намаления оборот.
Сега действащите забрани ще доведат до спад в приходната
част на бюджета с не по-малко от 300 млн.лв., което ще намали
възможността на държавата да подкрепя своите граждани.
Наложените от закона за здравето забрани се оказаха недобре
обмислени и неефективни, поради което тяхната отмяна е
наложителна и в обществен интерес.
Народни представители:

