
Информация относно забраната за тютюнопушене на обществени места 

 Чл. 56. (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места. 

 Чл. 56а. Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места: 

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите 

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

2. площадките за игра; 

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици; 

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

 

 Дефиницията за закрити обществени места? 

В Закона за здравето не е разписана легална дефиниция на понятието „закрито обществено място”. 

В § 1а от допълнителните разпоредби на Закона за здравето е дадено определение за „обществени места”. 

Това са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без 

оглед на собствеността или правото на достъп. Направеното изброяване на обществените места в 

посочената разпоредба е примерно, а не изчерпателно. По пътя на тълкуването за изясняване смисъла на 

понятието за закрито обществено място в съответствие с целта на закона, приемаме, че закрито 

обществено място е закрито помещение или пространство, което е покрито с покрив/навес и има 

най-малко три плътни стени/страни, без оглед на материала, използван за покрива/навеса, 

стените/страните, и без оглед на това дали структурата е постоянна или временна. 

 Регулиране употребата на тютюневи изделия (бездимни и нагреваеми) )за вдишване и по-

конкретно възможността да се употребяват на закрити обществени места с оглед забраната по 

чл. 56 и чл. 56а от закона за здравето 

1. Бездимно тютюнево изделие съгласно определението, дадено в § 1, т. 4е от допълнителните 

разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързани с тях изделия (ЗТТСИ), е тютюнево изделие, 

чиято консумация не се извършва чрез процес на горене.  

Консумацията при този вид тютюневи изделия се осъществява чрез система за нагряване на тютюн 

- използва се бързодействащ нагревател с електронен контрол за нагряване на тютюна до предварително 

определена температура (240±5℃), без да се инициира процес на горене.  

При действащите законови разпоредби в забраната за тютюнопушене са обхванати всички 

тютюневи изделия, съставени изцяло или частично от тютюн, които се консумират чрез пушене, 

вдишване и в резултат на това се отделят вещества (емисии). 

Доколкото посочените системи за нагряване отговарят на посочените по-горе 

характеристики относно съдържание (продуктите представляват тютюнево изделие) и форма на 

употреба (продуктите се консумират чрез пушене, вдишване), както и с оглед на това, че при 

употребата им се отделят тютюневи емисии, следва да се приеме, че тяхната консумация попада 

в забраната за тютюнопушене в закритите обществени места и на някои открити обществени 

места. 

Следва да се има предвид, че бездимните тютюневи изделия за вдишване не представляват 

електронни цигари.  

2. Електронната цигара представлява изделие, което може да се използва за консумация на 

съдържащи никотин пари чрез мундщук, или компонент на това изделие, включително патрон и 

резервоар, и устройството без патрон или резервоар. Електронните цигари могат да бъдат за 

еднократна употреба или за многократна употреба чрез контейнер за многократно пълнене и 

резервоар, или да бъдат презареждани чрез патрони за еднократна употреба (§1, т.39 от 

допълнителните разпоредби на ЗТТСИ). 

Най-съществената разлика между двата вида продукти е, че бездимните тютюневи изделия са 

съставени от тютюн, а чрез електронните цигари се консумира течност с никотин. От друга страна 

и бездимното тютюнево изделие и електронната цигара работят на един и същ принцип - нагряване без 

горене.  

Във връзка с изложеното употребата на електронни цигари не попада в забраната за 

тютюнопушене по чл. 56 и 56а от Закона за здравето. 

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/zdravosloven-nachin-na-zhivot/zavisimosti/tyutyunopushene/zabrana-za-tyutyunopushene/#cmsplugin_tabs_36214

