
На 29 май 2012 г. в бр. 40 на Държавен вестник беше обнародван Закон за 
изменение и допълнение на Закона за здравето ( ЗЗ). Законът въвежда забрана за 
тютюнопушене в закритите обществени места, в помещенията с обособени работни 
места и на някои изчерпателно изброени открити обществени места. Забраната за 
тютюнопушене, въведена със Закона за изменение и допълнение на ЗЗ влиза в сила от 1 
юни 2012 г.  

Обектите, за които ще се прилагат забраните и ограниченията за тютюнопушене 
са: 

- всички закрити обществени места (в § 1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ е 
дадено определение за „обществено място”, като обръщаме внимание, че направеното 
изброяване на обществените места в посочената разпоредба е примерно, а не 
изчерпателно); 

- помещенията с обособени работни места, където се полага труд. Забраната за 
тютюнопушене се отнася и за помещенията към тях със спомагателно и обслужващо 
предназначение; 

- открити обществени места, по-точно: 
= прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, 

училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални 
услуги за деца; 

= площадките за игра ( да се обърне внимание на Наредба № 1 от 2009 г. за 
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра – обн., ДВ, бр. 
10 от 2009 г.); 

= на които са организирани мероприятия за деца и ученици; 

= спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни 
прояви. 

Важен момент е промененият размер на санкциите за нарушение на забраните и 
ограниченията за тютюнопушене: 

- за физически лица глобата е в размер от 300 до 500 лв., а при повторно 
извършване на същото нарушение – от 500 до 1000 лв.; 

- за еднолични търговци имуществената санкция е в размер от 1000 до 1500 лв., а 
при повторно извършване на същото нарушение – от 1500 до 3000 лв.; 

- за юридически лица имуществената санкция е в размер от 3000 до 5000 лв., а 
при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 10000 лв. 

 Телефонът за връзка с РЗИ – Варна при нарушения на разпоредбите на Закона за 
здравето е 052 665 306. На този номер може да са подават сигнали за нарушения и в 
извън работно време, записите на телефонния секретар се прослушват редовно. 


