РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ

СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No _____________
от _______________________________ 2013 година

ЗА изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и
външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за
извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в
цигарите, приета с постановление № 184 на министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2005 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ

СЪВЕТ

П О С Т А Н О В И:
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на
тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на
съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в цигарите.“.
§ 2. В чл. 1, т. 1 думите „изискванията към етикетирането, маркировката и
външното оформление“ се заменят с „изискванията за етикетиране, обозначаване и
оформление“.
§ 3. Наименованието на Раздел II се изменя така:
„Изисквания за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите
изделия“.
§ 4. Приложението към чл. 5, ал. 2 се изменя така:
„Приложение към чл. 5, ал. 2
Списък на допълнителните предупредителни надписи
1.

Тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10 случая на рак на белия дроб.

2.

Тютюнопушенето причинява рак на устната кухина и гърлото.

3.

Тютюнопушенето уврежда Вашите бели дробове.

4.

Тютюнопушенето причинява сърдечен инфаркт.

5.

Тютюнопушенето причинява мозъчен инсулт и води до инвалидност.

6.

Тютюнопушенето води до запушване на артериите.

7.

Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване.

8.

Тютюнопушенето уврежда Вашите зъби и венци.

9.

Тютюнопушенето може да убие Вашето неродено дете.

10.

С тютюневия дим вредите на своите деца, семейство и приятели.

11.

Децата на пушачите е по-вероятно също да станат пушачи.

12.

Откажете тютюнопушенето – останете живи заради близките си (телефон:

0700 10 323 или на интернет адрес: www.aznepusha.bg).
13.

Тютюнопушенето намалява възможността да имате деца.

14.

Тютюнопушенето увеличава риска от импотентност.“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 5. Това постановление въвежда разпоредбите на Директива 2012/9/ЕС на
Комисията от 7 март 2012 г. за изменение на приложение I към Директива 2001/37/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите – членки относно производството,
представянето и продажбата на тютюневи изделия (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L
69/15 от 8 март 2012 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Тютюневите изделия, които не са етикетирани съгласно изискванията на
постановлението, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата, но
не по късно от 28 март 2016 г.
§ 7. Складовите

наличности

от

тютюневи

изделия,

предназначени

за

търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, които не са етикетирани
съгласно изискванията на постановлението, могат да се предлагат до изчерпване на
количествата, но не по късно от 28 март 2016 г.
§ 8. Параграфи 4, 6 и 7 влизат в сила от 1 януари 2014 г.

