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С настоящото писмо Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/, която
представлява най-голямата браншова организация на хотелиерите и ресторантьорите в
България, с повече от 2 500 членове, представляващи пряко заинтересовани страни от
предложените промени в Закона за здравето (ЗЗ), изразява своето становище по повод част
от предложените промени в проектозакона. Считаме, че някои от предложенията за
промени са неадекватни спрямо заложените цели и мотиви и не биха довели до
подобряване на здравния статус на нацията, а единствено до репресиране на малкия и
среден бизнес в развлекателния и туристическия бранш, до поредно игнориране на
направените инвестиции и създаване на условия за увеличаване на корупционните
практики в страната.
България, като държава-членка на ЕС, е въвела всички задължителни европейски законови
норми, поради което по-големи и нова рестрикции и забрана, би следвало да се предлагат в
случай, че съществуващите регулации са изчерпани и са дали резултат. Считаме, че
настоящият Закон за здравето по отношение на забраната за тютюнопушене в закритите
обществени места е напълно достатъчна, но прилагането и контролът по спазването е на
ниско ниво. По тази причина, ние бихме подкрепили стъпки по засилване на прилагането,
а не въвеждане на все повече и повече нови рестрикции и забрани. Именно въвеждане на

нови необосновани рестрикции и забрани стимулират развитие на корупционни практики
по цялата верига – от клиентите, през заведенията, до контролните органи.
Преди всичко, бихме искали да изразим нашите съображения относно неподходящия
период на обществената консултация през месец август, когато законно работещите и
развиващи бизнес в България хора са в годишен отпуск, а заетите в туристическия и
развлекателния бранш не очакват удари и сътресения. Подобни практики водят до
несигурност за бизнеса като цяло и противоречат на политиките на правителството за
подкрепа на малките и средни предприятия.
Предложените промени относно разширяването на забраната за тютюнопушенето на
закрити обществени места с добавяне на забрана за наргилета, неясните формулировки за
обхвата на забранениете тютюневи изделия, промяна на носещите отговорност за
неспазване на забраната лица, премахване на леките конструкции тип „зимна градина“ –
всички те биха създали условия за остра реакция от редица заинтересовани страни и
неефективност на разпоредбите на практика.
Трябва отново да напомним, че през 2012 г. когато беше въведена пълната забрана за
тютюнопушене в закрити обществени места и някои открити такива, направените
инвестиции в разделени помещения за пушачи и непушачи бяха напълно пренебрегнати, а
сега отново се предлагат мерки, които ще омаловажат инвестициите, направени в „зимни
градини“.
В мотивите към тогавашния проектозакон беше записано, че забраната ще постигне
намаление на нивата на тютюнопушене в страната. Шест години по-късно, Министерство
на здравеопазването не отчита такова намаление вследствие на забраната за
тютюнопушене и следователно, въведената забрана през 2012 г. е неефективна. Нещо
повече, липсва цялостна стратегия срещу тютюнопушенето и информация за резултатите
от каквито и да е дейности в посока намаляване на тютюнопушенето. Освен въвеждане на
все повече и повече забрани без реални резултати, обществото не е осведомено какви
средства се разходват от бюджета с цел да се постигне намаляване на нивата на
тютюнопушене в страната, които са сред най-високите в ЕС. В Закона за здравето е
записано, че 1% от приходите от акцизи върху тютюневите изделия ще се разходват за
здравни кампании, но Министерство на здравеопазването не е предоставяло информация
пред обществеността и бизнеса как и колко са разходвани от тези средства и в крайна
сметка има ли и какъв е резултатът. А именно бизнесът е този, който търпи негативи от
постоянните промени в регулацията в тази посока. Предвид това, нашият призив е да има
градивност във водената политика – първо да се изчерпят всички вече предвидени в закона
мерки и инструменти и едва тогава да се мисли за нови рестрикции в регулацията.
Предлаганата мярка „спиране експлоатацията на обекта за срок от един месец“ на
заведение за хранене и развлечение, където е установено нарушение на забраната за
„пушене на тютюневи изделия или изделия за водна лула, не съдържащи тютюн“, е крайна
и екстремна – означава на практика фактическо ликвидиране на стопанския субект,
предвид невъзможността в нашия бранш да се лишим от персонал, ресурси и клиенти за
един месец и впоследствие отново да заработим ефективно. В този смисъл, настояваме
предложената санкция „спиране експлоатацията на обекта за срок от един месец“ да
отпадне.
Предложението за въвеждане на определение за „закрито обществено място“, в което ще
попаднат и временните леки конструкции тип „зимни градини“, в които бизнесът
инвестира с цел да предостави условия на клиентите, които пушат, да посещават заведения
и да са защитени от лоши метеорологични условия, като същевременно останалата част от
местата са без тютюнев дим, би имала особено тежки негативни последици за бизнеса.
Въвеждането на забрана за тютюнопушене в тези леки конструкции тип „зимни градини“ е
нелогично и необосновано – те не се посещават от непушачи и следователно не е
необходимо да се предприемат мерки за защитата им. Допълнително, тези конструкции не
затварят описаните по-горе пространства и предоставят достатъчна вентилация по

естествен и механичен път за посетителите, тъй като имат възможност за отваряне до 50%
от всяка страна. Настояваме в предложеното определение за закрито обществено място
думите „без оглед на материала, използван за покрива, стените/страните и без оглед
на това дали конструкцията е постоянна или временна“ да отпаднат. Алтернативно,
определението за „закрито обществено място“ може да бъде изменено както следва: „Закрито
обществено място“ по смисъла на чл. 56 е всяко пространство, покрито с покрив и
оградено с най-малко три стени/страни, което има одобрени инвестиционни проекти,
архитектурни планове и строителни книжа за въвеждане в експлоатация“.
Допълнително, бихме искали да обърнем внимание на факта, че именно тези инвестиции
във външни временни конструкции допринесоха значително в последните години за
увеличаване на приходите в общинските бюджети поради заплащане от субектите на т.нар.
„тротоарно право“. По наши изчисления, само от централната пешеходна софийска улица
годишните приходи от такси за ползване на тротоарно право от заведенията за хранене и
развлечение възлизат на около 1,5 милиона лева. Направените от бизнеса инвестиции ще
се обезсмислят, секторът ще трябва да намали броя на заетите в своя обект и ще се създаде
огромно недоволство сред нашите клиенти.
В този смисъл, смятаме, че „закрито обществено място“ следва да бъде само онова, което
има стабилна постоянна конструкция.
На следващо място, бихме искали да отбележим, че според доклада на министъра на
здравеопазването г-н Кирил Ананиев, „очакваните резултати от приемането на
посочените предложения за законодателна промяна са свързани с повишаване на
здравната култура и промяна на обществените нагласи, относно пушенето на наргиле, и
намаляване на риска за здравето при пушене на наргиле.“ Ние подкрепяме така
поставената цел, но считаме че тази „информационна“ цел не би се постигнала с
въвеждането на забрана за употребата на наргилета в общестевине места. Повишаването на
здравната култура на пушачите и промяната на обществените нагласи биха могли да бъдат
постигнати много по-ефективно чрез целенасочени и регулярни информационни кампании
и образователна комуникация към подрастващите и всички обществени кръгове относно
изразените в мотивите факти, че при пушенето на водна лула (наргиле) потребителите
вдишват токсични вещества, които се образуват и при пушене на стандартните цигари.
Нещо повече Министерство на здравеопазването може да разпространи всички налични
данни, че както и при тютюневите изделия за пушене /цигари, пури, пурети, тютюн за лула
и тютюн за ръчно свиване на цигари/, и при горенето на изделията за водна лула /наргиле/,
съдържащи или не тютюн, се отделят въглероден диоксид, въглероден моноксид, азотен
диоксид, серен диоксид и твърди частици /т.нар. катрани/. Предложението за забрана на
пушенето на тютюн за водна лула и на изделия за водна лула, не съдържащи тютюн
(наргилета) на обществени места, ще означава единствено и дефакто забрана за
търговия/разпространение на този тип продукти. Наргилетата са такъв тип изделия, които
човек рядко купува за използване у дома, а използване на открито по подобие на цигарите
е невъзможна. Затова забраната за използването им именно на обществени места е
фактическа забрана за продукт като цяло, което противоречи на европейските принципи и
директива за свободно движение на стоки и създава неадекватен прецедент за бизнеса в
България.
БХРА напълно подкрепя борбата с употребата на този тип продукти от непълнолетни
лица, което се наблюдава като практика в последно време. В този смисъл нашето
предложение е да се въведе лицензионен/ регистрационен режим за всички заведения,
където се предлага употреба на наргиле и тези заведения да са стриктно забранени за
посещение от лица под 18-годишна възраст. По този начин един от основните
аргументи, че тези продукти се употребяват често от непълнолетни ще има адекватен
отговор и в същото време контролът по спазване на тази регулация ще е възможен и
ефективен и не ресурсоемък.
Не на последно място, бихме искали да отбележим, че има известна неяснота в обществото
относно бъдещия обхват на забраната за пушене, поради погрешно рефериране в
допълнителните разпоредби към всички тютюневи изделия (§ 1, т. 4 от допълнителните

разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните изделия), а не към „тютюневи
изделия за пушене“ (§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните изделия). Тъй като основна цел на забраната за пушене в
закритите обществени места е да се предотврати излагането на непушачите на вредните
емисии, образувани при гореното, при което се образува дим, считаме за необходимо да се
поясни, както в закона, така и сред обществото, че в кръга на забраната се включват
„тютюневите изделия за пушене“ и изделията за водна лула, не съдържащи тютюн, а
бездимните тютюневи изделия или електронните цигари не попадат в забраната, тъй като
при употребата им липсва процес на горене, те не отделят дим и съответно нямат
негативно въздействие и не променят качеството на въздуха в пространствата, където се
употребяват, както и не вредят на околните.
Нещо повече, много световни и европейски здравните експерти, коментирайки употребата
на продуктите без горене (бездимните и електронните цигари /електронни изпарители,
вейпъри), както и наличните научни изследвания показват, че тези изделия биха могли да
представляват заместител на пушенето и дори се промотират от здравните власти в
различни държави (напр. Великобритания), като средство за отказ от пушенето,
включително се реимбурсират за определени групи от населението, като бременните жени.
Електронните цигари станаха част от „Планът за контрол на тютюна“, издаден във
Великобритания още през юли 2017 г., според който ползването на електронни цигари е
значително по-безопасно в сравнение с пушенето и употребата им не нанася вреда върху
околните. Държавната агенция към министерство на здравеопазването във Великбритания
„Обществено здраве Англия“ (Public Health England), както и Германският федерален
институт за оценка на риска, (BfR), и институтът по обществено здраве на Холандия
(RVIM), правят заключения в свои доклади, потвърждаващи значително намаленото
излагане на вредни вещества от продуктите с нагряване и електронните цигари в
сравнение с тютюнопушенето.
Предвид изложеното по-горе, предлагаме прецизиране на предложените текстове с цел
яснота, че бездимните тютюневи изделия не се включват в обхвата на забраната за пушене,
като навсякъде в проектозакона §55, т. 1, (е) от проектозакона за изменение на Закона за
здравето, изменящ т. 38 от Допълнителните разпоредби да реферира към „тютюневите
изделия за пушене“, съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните изделия.
Имайки предвид всички нови предложени от Министерство на здравеопазването мерки,
бихме искали да ни бъде предоставена информация в кои други ЕС има подобна въведена
забрана за ползване на всички тези изделия на обществени места – бездимни тютюневи
изделия, електронни цигари и наргилета. Това би дало една по-широка перспектива на
предложените рестрикции и бизнесът би могъл да осмисли целесъобразността им.
Бихме искали да обърнем внимание, че настоящият Закон за здравето предвижда
отговорност за всяко лице, което нарушава закона, включително физически и
юридически лица, без да се взема предвид, че единствено физическо лице може да
нарушава забраната, а юридическо лице не може да носи такава отговорност. В
предложенията за промени в закона, не само не се прецизират тези текстове в посока
промяна на концепцията за носене на отговорност, но се предвижда и една несъразмерна
по сила санкция – затваряне на заведенията за хранене и развлечение при неспазване на
законовата забрана за тютюнопушене. Ние от БХРА считаме за напълно неадекватно на
юридическо лице да се налагат санкции за неспазването на забраната за тютюнопушене
от трети, физически лица, посетители на заведенията. Отговорност от юридическото
лице следва да се носи единствено ако то умишлено е допуснало тютюнопушене на
общественото място, управлявано от него, или не е предприело стъпки за
предотвратяване на нарушението на закона. В реалните ситуации, в които нарушението
на закона е практически извършено от физическо лице и съответно собственикът/
управителят на юридическото лице е извършил определени в закона стъпки, доказващи,
че той е направил всичко възможно за недопускане на тютюнопушенето, не следва да се
санкционира юридическото лице.
Юридическото лице няма никаква законова

възможност за противодействие – например няма как да накара физическото лиценарушител да напусне заведението. Това би противоречало на правомощията и на
същността на нашия сектор – сектор на гостоприемството и услугите. Именно затова
смятаме, че в закона следва да се предвиди задължение тези юридически лица да спазват
определени изисквания за ясно обозначаване на забраната за тютюнопушене и
следователно да носят отговорност само за неспазване на тези изисквания. Такива
изисквания са поставянето на информационни табели на входа и на видно място в
обекта, както и в менютата на местата за хранене и забавление, провеждането на
инструктаж на служителите, както и изрично уведомяване на посетителите на закритите
обществени места относно забраната за тютюнопушене.
Въвеждането на конкретни предписания за юридическите лица/ ЕТ, управляващи
закритите обществени места, с цел недопускане на тютюнопушене ще направи по-ясни
параметрите на контрола и санкциите за неспазване на забраната тютюнопушене.
В тази връзка предлагаме следните изменения и допълнения в Закона за здравето:
В чл. 56 ал. 6 се изменя както следва:
„(7) Едноличните търговци и юридическите лица, управляващи заведения за
хранене и развлечение, спазват следните изисквания за обозначаване с цел
недопускане на пушене:
1. На вратата на помещенията поставят трайна маркировка с надпис „Пушенето
забранено! При нарушение звънете на тел. ….“
2. На видно място в самите помещения поставят допълнителни надписи
„Пушенето забранено!“
3. В менютата се поставя указание или сигнатура, че пушенето в обекта е
забранено.
4. Управителят на едноличния търговец или юридическото лице инструктира
служителите в съответния обект относно изискванията за недопускане на пушене;
5. Служителите на едноличния търговец или юридическото лице уведомяват
лично посетителите на закритите обществени места относно забраната за пушене.
В заключение, искаме ясно да заявим, че Българска хотелиерска и ресторантьорска
асоциация желае да бъде партньор на правителството, в това число и Министерство на
здравеопазването, в чието лице можете да срещнете подкрепа в борбата с употребата на
нелегални продукти, с неразрешена употреба на тютюневи изделия от непълнолетни
лица, както и за спазване на сегашните регулации, заложени в Закона за здравето.
По отношение на предложените промени в Закона за здравето ние сме на категоричното
мнение, че проектните текстове, които касаят забрана за тютюнопушене няма да
постигнат целта, а ще доведат до свръх регулиране на сектора на заведенията за хранене
и развлечение и няма да имат желания ефект. Информиране на обществеността и
пушачите и кампании относно негативните ефекти от употребата на тютюневите изделия
и изделията за водна лула без тютюн, както за употребяващите ги, така и за околните,
биха имали много по-голям ефект. За тази цел е необходима смислена здравна политика,
съобразена с последните тенденции в тази област, диалог с частния сектор и всички
заинтересовани страни, а не поредните забрани и ограничения, налагани върху легалния
бизнес.
С уважение,
Атанас Димитров
Бранимир Миланов
Георги Щерев
Председатели на УС на БХРА

