
                         Перник,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 

 

 

  

З А П О В Е Д 

 
№ 653/26.04.2018 г. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.56 и чл.56а от Закона за здравето  

 

НАРЕЖДАМ 
 

1. Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места: 

- прилежащите терени и тротоари на детски ясли и градини, училища, ученически 

общежития, лечебни и здравни заведения, местата, където се предоставят 

социални услуги за деца, както и на всички други открити обществени обекти по 

смисъла на § 1, т. 9 от Закона за здравето; 

- площадките за игра; 

- терени, на които са организирани мероприятия за деца и ученици; 

- спортните обекти, летни кина и театри по време на спортни и културни прояви. 

 

2. Забранява се тютюнопушенето в закрити обществени места с обособени работни 

места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и 

обслужващо предназначение. 

 

3. Забранява се тютюнопушенето в сгради и обекти общинска собственост на 

територията на Община Перник, както следва: 

- Централна общинска администрация Перник; 

- Общинска администрация "АПОН"; 

- Общинска администрация "Местни приходи и такси"; 

- Спортни зали: "Борис Гюдеров", "Кракра", "Металург", Спортен комплекс 

"Дружба"; 

- Читалища в Община Перник; 

- Кметство Изток; 

- Кметствата на територията на Община Перник; 

- Общински предприятия; 

- Регионален исторически музей; 

- Културно информационен център"; 

- Общински галерии 

- Общински комплекс "Дворец на културата"; 

- Общински младежки дом;  

 

 О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К 



- Обединен детски комплекс; 

- Общински детски ясли и градини, училища, лечебни и здравни заведения и както 

и всички други закрити обекти с обществено предназначение, по смисъла на § 1, 

т. 9 от Закона за здравето. 

     

Определям места за тютюнопушене извън обществените места по т. 1, т. 2 и т. 3, които 

да бъдат  обозначени с табелки и оборудвани с необходимите за целта съоръжения, 

съгласно нормативните разпоредби. 

 

Кметовете на район "Изток" и на населените места в Община Перник следва да определят 

места за тютюнопушене на територията на съответните им кметства.  

 

Тютюнопушенето извън определените за това места е строго забранено. Нарушителите 

на настоящата Заповед се санкционират, съгласно административно-наказателните 

законови разпоредби на Република България. 

 

Настоящата Заповед да се оповести на интернет страницата на общината. 

 

Копие от заповедта да се връчи на заместник кметовете, кметовете и кметските 

наместници на кметства, директори на дирекции, началник отдели и ръководители на 

административните звена в Община Перник, които да я сведат до знанието на 

подчинените им служители за сведение и изпълнение. 

 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Секретаря на Общината 

Радослава Манова. 

 

 

 

/п./ 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

ВЯРА ЦЕРОВСКА 

 

 

 
                                                           


