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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ .............................. 

от ...................... 2021 година 

за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в  

Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна  

на Световната здравна организация 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ  СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

 

Чл. 1. (1) Създава към Министерския съвет Национален съвет за координиране 

прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) 

на Световната здравна организация (СЗО), наричан по-нататък „Национален съвет“. 

(2) Националният съвет е орган за осъществяване на координация, сътрудничество 

и консултации при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната 

политика в съответствие с препоръките на РККТ. 

Чл. 2. (1) Националният съвет: 

1. обсъжда предложения за стратегически приоритети, свързани с изпълнението на 

РККТ; 

2. прави предложения за разработването на проекти на нормативни актове, 

свързани с ограничаване на тютюнопушенето и в изпълнение на РККТ; 

3. прави предложения за разработването на проекти на стратегии, програми, 

планове за действие и други стратегически документи в изпълнение на РККТ и съдейства 

за координацията при тяхното разработване; 

4. обсъжда информации, конкретни проблеми и дава становища по анализи и 

доклади, които имат отношение по прилагането на РККТ; 

5. дава становища по нормативни актове, международни договори, стратегии и 

други актове, свързани с РККТ; 

6. събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и 

други ведомства и от юридически лица с нестопанска цел, която е необходима за 

определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на 

ограничаване на тютюнопушенето и за разработването на доклада за напредъка по 

изпълнение на РККТ пред СЗО; 
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7. при необходимост може да създава експертни групи по отделни въпроси, 

свързани с изпълнението на РККТ. 

(2) Националният съветът приема и представя на Министерския съвет ежегоден 

доклад за дейността си в срок до 15 февруари на следващата година. 

Чл. 3. (1) Съставът на Националния съвет включва:  

1. председател – заместник-министър председател;  

2. заместник-председатели – заместник-министър на здравеопазването и 

заместник-министър на икономиката; 

3. членове – заместник-министър на финансите, заместник-министър на външните 

работи, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на труда и 

социалната политика, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на 

образованието и науката, заместник-министър на младежта и спорта, заместник-министър 

на земеделието, храните и горите, заместник-министър на околната среда и водите, 

заместник-директор на Агенция „Митници“, председателят на Държавната агенция за 

закрила на детето, директорът на Института по тютюна и тютюневите изделия, управителят 

на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителният директор на Националното 

сдружение на общините в Република България и трима представители на неправителствени 

организации, работещи за ограничаване на тютюнопушенето. 

(2) Когато член на Националния съвет е освободен от длъжността, която заема, 

съответните министри, ръководители на ведомства и организации уведомяват за това 

председателя на Националния съвет, като предлагат нов член на неговото място. 

(3) Членовете на Националния съвет изразяват становищата на министерствата, 

ведомствата и организациите, които представляват. 

(4) Поименният състав на Националния съвет се определя със заповед на министър-

председателя по предложение на съответните министри, ръководители на ведомства и 

организации. Всеки предложен декларира писмено независимост от тютюневата индустрия.  

Чл. 4. Националният съвет координира отговорностите на отделните министерства 

и ведомства съгласно разпоредбите на РККТ, както следва: 

1. всички министерства – противодействие на вмешателството на тютюневата 

индустрия при вземане на решения, касаещи общественото здраве (чл. 5, т. 3 РККТ);  

2. Министерство на здравеопазването – предпазване от пасивното тютюнопушене 

(чл. 8 РККТ), образование, комуникация, обучение и обществена информираност (чл. 12 

РККТ) и мерки за намаляване на търсенето, отнасящи се до зависимостта от тютюна и 

спиране (чл. 14 РККТ); 

3. Министерство на младежта и спорта – образование, комуникация, обучение и 

обществена информираност (чл. 12 РККТ) и мерки за намаляване на търсенето, отнасящи 

се до зависимостта от тютюна и спиране (чл. 14 РККТ); 

4. Министерство на вътрешните работи – предпазване от пасивното тютюнопушене 

(чл. 8 РККТ); 

5. Министерство на труда и социалната политика – предпазване от пасивното 

тютюнопушене (чл. 8 РККТ); 

6. Министерство на финансите и Агенция „Митници“ – ценови и данъчни мерки за 

намаляване на търсенето на тютюн (чл. 6 РККТ) и незаконна търговия с тютюневи изделия 

(чл. 15 РККТ); 
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7. Министерство на икономиката и Комисия за защита на потребителите – 

предпазване от пасивното тютюнопушене (чл. 8 РККТ), регулиране съдържанието на 

тютюневите изделия (чл. 9 РККТ), регулиране разкриването на съдържанието на 

тютюневите изделия (чл. 10 РККТ), опаковка и етикетиране на тютюневите изделия (чл. 11 

РККТ), реклама, промоция и спонсориране на тютюн (чл. 13 РККТ) и продажби на и от 

малолетни и непълнолетни лица (чл. 16 РККТ); 

8. Министерство на образованието и науката – образование, комуникация, 

обучение и обществена информираност (чл. 12 РККТ); 

9. Министерство на земеделието, храните и горите – предпазване от пасивното 

тютюнопушене (чл. 8 РККТ), правителствена подкрепа за прилагане на икономически 

осъществими алтернативни дейности (чл. 17 РККТ) и защита на околната среда (чл. 18 

РККТ); 

10. Министерство на околната среда и водите – защита на околната среда (чл. 18 

РККТ); 

11. Министерство на правосъдието – отговорност (чл. 19 РККТ) и уреждане на 

спорове (чл. 27 РККТ); 

12. Министерство на външните работи – уреждане на спорове (чл. 27 РККТ); 

13. Държавна агенция за закрила на детето – образование, комуникация, обучение 

и обществена информираност (чл. 12 РККТ) и мерки за намаляване на търсенето, отнасящи 

се до зависимостта от тютюна и спиране (чл. 14 РККТ); 

14. Национално сдружение на общините в Република България – предпазване от 

пасивното тютюнопушене (чл. 8 РККТ), образование, комуникация, обучение и обществена 

информираност (чл. 12 РККТ) и мерки за намаляване на търсенето, отнасящи се до 

зависимостта от тютюна и спиране (чл. 14 РККТ); 

15. Институт по тютюна и тютюневите изделия – регулиране съдържанието на 

тютюневите изделия (чл. 9 РККТ), регулиране разкриването на съдържанието на 

тютюневите изделия (чл. 10 РККТ) и сътрудничество в научната, техническа юридическата 

област и предоставяне на свързана експертиза (чл. 22 РККТ);  

16. неправителствени организации, работещи за ограничаване на тютюнопушенето 

– противодействие на вмешателството на тютюневата индустрия при вземане на решения, 

касаещи общественото здраве (чл. 5, т. 3 РККТ), предпазване от пасивното тютюнопушене 

(чл. 8 РККТ), образование, комуникация, обучение и обществена информираност (чл. 12 

РККТ), реклама, промоция и спонсориране на тютюн (чл. 13 РККТ) и мерки за намаляване 

на търсенето, отнасящи се до зависимостта от тютюна и спиране (чл. 14 РККТ).  

Чл. 5. Член на Националния съвет се освобождава предсрочно: 

1. по негова молба; 

2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в Националния 

съвет, продължила повече от две поредни заседания; 

3. ако бъде осъден за умишлено престъпление от общ характер. 

Чл. 6. (1) Националният съвет осъществява дейността си като провежда заседания 

не по-малко от два пъти годишно, при създаване на съответната техническа организация, 

включително и за видеоконферентна връзка или друг подходящ начин, на които обсъжда 

въпроси, които са от негова компетентност и приема решения. 

(2) При необходимост Националният съвет се свиква на извънредни заседания. 
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(3) За проведените заседания и приетите от Националния съвет решения се съставя 

протокол. 

(4) Заседанията се свикват от председателя или по инициатива на член на 

Националния съвет. 

(5) Поканите за свикване на заседание, дневният ред и материалите за заседанието 

се изпращат на членовете на Националния съвет от секретаря не по-късно от 5 работни дни 

преди датата на заседанието.  

(6) Срокът по ал. 5 може да бъде съкратен при възникнала спешна необходимост от 

провеждане на заседание. В тези случаи поканите за свикване, дневният ред и материалите 

за заседанието се изпращат в срок до 2 работни дни преди датата на заседанието. 

(7) Всеки член може да прави мотивирани предложения за допълване на дневния 

ред в срок до 2 работни дни преди датата на заседанието. 

(8) Заседанията се провеждат, ако присъстват не по-малко от 2/3 от членовете на 

Националния съвет. Решенията се приемат с обикновено мнозинство. При необходимост 

съвета може да взема решенията си и неприсъствено чрез електронно съгласуване с 

обикновено мнозинство. 

(9) Членовете на Националния съвет участват в заседанията лично. Всеки от 

членовете на Националния съвет, в случай, че е възпрепятстван да присъства лично, следва 

задължително да изпрати на свое място представител от съответното 

министерство/ведомство/организация.  

(10) В заседанията могат да участват без право на глас и представители на 

неправителствени организации, на здравни и лечебни заведения и др. по покана на 

председателя на Националния съвет. 

Чл. 7. (1) Председателят на Националния съвет: 

1. представлява Националния съвет; 

2. насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на Националния съвет; 

3. утвърждава протоколите от заседанията на Националния съвет; 

4. внася на заседание на Министерския съвет ежегодния доклад за дейността на 

Националния съвет. 

(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от определен от 

него заместник-председател. 

Чл. 8. (1) Оперативната координация на работата на Националния съвет се 

осъществява от секретаря на Националния съвет, който е служител на Министерството на 

здравеопазването. Секретарят се определя със заповедта по чл. 3, ал. 4 по предложение на 

министъра на здравеопазването. 

(2) Секретарят на Националния съвет: 

1. организира и подготвя заседанията на Националния съвет; 

2. изготвя протоколите от заседанията на Националния съвет, които съдържат 

данни за: дата и час на провеждане на заседанието; присъствали членове на Националния 

съвет и други поканени допълнително представители на неправителствени организации, 

експерти и други лица, дневния ред и приетите решения; 

3. координира изпълнението на решенията, взети на заседанията на Националния 

съвет; 

4. съхранява документацията на Националния съвет за срок от 10 години. 
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Чл. 9. (1) Председателят и членовете на Националния съвет, както и другите 

участници, ако има такива, не получават възнаграждение за участието си в заседанията на 

Националния съвет. 

(2) Представителите на неправителствените организации, които участват в 

Националния съвет, се избират от председателя и заместник-председателите, по 

предложение на организациите. Неправителствените организации следва да имат не по-

малко от 5 години опит в изпълнението на дейности за ограничаване на тютюнопушенето. 

Чл. 10. Техническото подпомагане на дейността на Националния съвет се 

осигурява от Министерството на здравеопазването. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 21, ал. 1 и чл. 

22а, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 5, т. 2, буква „а“ от Рамковата 

конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, ратифицирана със 

закон, приет от XL Народно събрание на 18.10.2005 г. – ДВ, бр. 87 от 2005 г., обн., ДВ, бр. 

15 от 2006 г. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СТЕФАН ЯНЕВ 

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

КРАСИМИР БОЖАНОВ 
 

_____________________________________________________________________________ 

Главен секретар на Министерството на здравеопазването: 

Христина Гетова 

 

Директор на дирекция „Правна“: 

Надежда Бранковска 

 

 
 

Съгласували: 

Д-р Александър Златанов, заместник-министър 

Д-р Мария Тюфекчиева, м. д., и. д. директор на Д ПЗПБЗ 

Стела Здравкова, началник на отдел в Д „Правна“ 

 

Изготвили: 

Снежана Поповска, държавен експерт в Д ПЗПБЗ 

Невена Цветкова, главен юрисконсулт в Д „Правна“ 

Деница Банчева, главен експерт в Д ПЗПБЗ 

 


