
 
 

Становище на Национална мрежа за децата относно предложеният Законопроект за 
допълнение на Закона за здравето, внесен от Валери Симеонов и група народни представители 

 
Национална мрежа за децата е обединение на над 150 граждански организации и съмишленици, 

работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването 

на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. През 2018 г. 

организациите членове на Национална мрежа за децата са подкрепили с работата си 74 000 

деца и над 13 000 семейства. 4 500 специалисти, работещи с деца и семейства в цяла България, 

са били подкрепени от организациите в НМД чрез обучения, консултации и съвместни дейности. 

 

Общи коментари 

 
Национална мрежа за децата приветства предложеният Законопроект за допълнение на Закона за 
здравето, с № 954-01-53, внесен от Валери Симеонов и група народни представители и желанието 
за ограничаване пушенето на водна лула (наргиле) чрез влизането в сила на допълнението три дни  
след постановяването на положително решение от Европейската комисия по процедура по 
нотификация, съгласно реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейският парламент и на Съвета 
от 9 септември 2015.  
 
Надяваме се той да бъде приет, както и взети предвид допълнително направените предложения и 
препоръки от страна на Национална мрежа за децата за подобряване на политиката и практиката в 
детското здраве.   
 
Според Конвенцията на ООН за правата на детето всяко дете следва „да се ползва от най-високия 
достижим стандарт на здраве и на улеснения за лечение на заболявания и за възстановяване на 
здравето си”. Както е посочено и в Националната здравна стратегия 2020, за да се осъществят тези 
препоръки е необходимо отговорното участие на различни обществени сектори. Реализирането на 
адекватна промоция на детското здраве, своевременна превенция на болестите и на целенасочена 
здравна политика може да се осъществи с активното участие на сектори като образование, 
икономика, финанси, социални услуги и грижи, спорт и др. 
 
 

Конкретни коментари  

 
За нас, заложената дефиниция в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия е 
широкото понятие, което включва предлагането и продажбата на електронни цигари, контейнерите 
за многократно пълнене, течностите, съдържащи никотин, изделията за пушене, различни от 
тютюневи изделия и изделията за водна лула, несъдържащи тютюн, а не се ограничава само до 
тютюнопушене и пушене на водна лула (наргиле). В тази връзка настояваме за уеднаквяване на 
използваната терминология и налагане на заложеното широко понятие, съгласно Закона за 
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Допълнителни разпоредби, § 1, т. 8 „изделия, 
свързани с тютюневите изделия“, и включването й в Закона за здравето. В тази връзка предлагаме, 
инициираните допълнения в чл. 56, ал. 1 и 2, да се разширят в посока тютюневите и свързаните с тях 
изделия.  
 

http://nmd.bg/


 
Ние приветстваме направените последни промени в Закона за закрила на детето и разширяването 
на санкциите при продажба не само на алкохолни напитки, но и с добавеното „тютюневи и 
свързани с тях изделия“.   
 
Безспорна е превърналата се тенденция в „модерна практика“ децата групово да пушат наргиле. 
Ясна е и нуждата от широка информираност и популяризиране сред обществеността за рисковете и 
вредите от пушенето на наргиле за детското развитие и здравословното състояние на децата и  
младите хора. По-рано тази година Национална мрежа за децата подкрепи предложените 
законодателни промени за забрана продажбата на изделия за водна лула (наргиле) на деца, като 
повече информация можете да намерите тук. 
 
За нас, особено внимание би следвало да се отдели в осигуряването на информационно-
образователни кампании и превенция на рисковото поведение, насочени както към децата и 
младите хора, така и към цялото общество като цяло, както и в предоставянето на здравно-
консултативни услуги за здравословен начин на живот, за превенция на злоупотребата с наркотици, 
тютюн и алкохол, информираност за рисковете, които крият социалната, културната и материалната 
околна среда, в която децата и младите хора живеят, и се социализират. Изразяваме надеждата, че 
приетите промени в Закона за здравето в чл. 120, ал. 1, т. 6 и чл. 122, ал. 1, т. 6, ще съумеят да 
запълнят нишата от липсваща информация, която следва да бъде поднесена по атрактивен и 
адекватен за децата и младите хора начин, отговарящ на съвременната среда и потребности на 
децата. 
 
От друга страна, бихме искали да насочим и вниманието към употребата на нагряващи цигари от 
деца. За нас не е достатъчна информираността на обществото за вредите от употребата им като  
алтернатива на конвенционалните цигари. В тази връзка, предлагаме провеждането на дискусия 
за обсъждане на възможностите за ограничаване на употребата на нагряващи цигари от деца.  
 
От изключителна важност е прилагането на предвидените мерки за контрол и следенето на 
регулацията, чрез които, България, като правова държава, както и като част от международната 
общност, би следвало да създава гаранции за спазване на международните стандарти и вътрешното 
законодателство, да защитава интересите на децата и гражданите от гледна точка на повишаване 
на тяхното общо здравно и социално благосъстояние. Основен фактор за преодоляването на 
толерантността към нарушаването на наложените норми и ограничения има цялото ни общество, 
затова предлагаме и провеждането на мащабни информационни кампании, насочени както към 
децата, така и към възрастните, с цел информиране и популяризиране на рисковете от употребата 
на тютюневи и свързаните с тях изделия и алкохол. Предлагаме, предложението на господин 
Валери Симеонов и група народни представители към чл. 15, ал. 1, т. 7, да се разшири чрез 
включване на тютюневи и свързаните с тях изделия, съгласно Закона за тютюна, тютюневите и 
свързаните с тях изделия.  
 
Надяваме се предложенията да бъдат приети с взети предвид допълнително направените от 
Национална мрежа за децата, с цел подобряване на политиката и практиката в детското здраве. Ние 
оставаме на разположение като коректен и предвидим партньор в усилията за подобряване на 
здравната политика и развитие на здравната система, за достигане на най-високи достижими 
стандарти на здравословно състояние на децата, с водещ принцип най-добрия интерес на децата.  
 
19 август, 2019   
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