АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ
КАЗА

НЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
На 29 април 2009 г. АБТТА взе участие в радио дискусия по БНР, посветена на
въвеждането от 1 юни 2010 г. на пълна забрана за тютюнопушене на обществени места
в България и отражението й върху туристическия бизнес във връзка с приетия на първо
четене Закон за изменение и Допълнение на Закон за здравето.
В он-лайн дебата на публицистично - дискусионното Добър Ден на Програма Хр.
Ботев, в който взеха участие и представители на БХРА, АБТТА застана зад опцията
ОБЩА ЗАБРАНА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ.

Още през 2007 г. АБТТА, като единствен представител на България в ЕКТАА, найавторитетна Европейска професионална организация в туризма, обяви пълна подкрепа
на Програмата на Европейската Комисия “Към Европа без тютюнев дим” и с
включването си в национална кампания "България - рай и за българите" и в други
публични изяви, заяви своята позиция относно неефективността на прилаганите в
момента частични ограничения, т.н. “забрана с изключения за избрани категории
места” и необходимостта от въвеждане на пълна забрана на тютюнопушенето в
затворени обществени места. .
Категоричната позицията на АБТТА, освен ангажираност със социалната значимост на
проблема и в унисон с широката обществена подкрепа на политика за осигуряване на
среда, свободна от тютюнев дим и създаване на условия, стимулиращи намаляване или
обезсърчаване на употребата на тютюн е израз на загриженост за сериозните опасности
за живота и повишения здравословен риск от т.н. пасивно пушене особено за
работещите в развлекателната индустрия.
Освен активна гражданска позиция, ангажираността на АБТТА със законодателство,
ориентирано срещу тютюнопушене на обществени места, цели осигуряване на
равностойни европейски условия за семейна почивка на туристите в България и
превръщане на България в конкурентна семейна туристическа дестинация.
АБТТА застава зад тоталната забрана за тютюнопушенето в закрити обществени
помещения и изразява несъгласие с позицията за гъвкав подход, защото:
Цялостният подход е по-ефективен от гледна точка осигуряване на чист въздух в
закритите помещения и предотвратяване на вредните въздействия на пасивното
пушене, т.к най-често използваните вентилационни технологии нямат голям ефект
върху степента на замърсяване с тютюнев дим, за излагането на който, както е
известно, няма установено безопасно ниво.
- Частичните ограничения не предпазват работещите в развлекателната индустрия най-често жени и млади хора, от постоянните въздействия на съдържащите се в
тютюневия дим канцерогенни и токсични вещества.

- Цялостната забрана се въвежда по-лесно, тя се самореализира под мощния обществен
натиск; забраната с изключения изисква значителни финансови средства за
инсталирането и поддръжката на ефективна вентилационна система и допълнителни
разходи за инспекция спазване на ограниченията.
- Ефективността на всеки регулативен инструмент зависи от ефикасността на режима за
контрол и мониторинг по изпълнение на неговите изисквания. Резултатите, постигнати
с провизиите на сега действащия закон, допускащ изключения в обособени за пушене
зони не са оптимистични.
АБТТА не предвижда сериозни сътресения за туристическата индустрия като цяло,
нито за хотелиерския и ресторантьорския бизнес в частност. Прогнозите на експертите
на Асоциацията са свързани с промяна на профила на туриста и очакванията са, че
вместо младежи и кратки уикенд пътувания до големите курорти, за почивка в
България ще пристигат (и ще останат да почиват в България) семейства, които желаят
здравословни и безопасни условия за своите деца и които са готови да заплатят и
повече, и по-продължителен престой в хотела или друго място за настаняване .
АБТТА изразява мнение, че осигуряването на среда без тютюнев дим в ресторантите
може дори да увеличи посещаемостта (непушачите в Европа са близо 70 %, а
болшинството от пушачите желаят да откажат цигарите) и не споделя опасенията, че
забраната за тютюнопушене ще има отрицателен ефект върху оборота на заведения от
този тип. Доколкото, тези места се посещават преди всичко за нахранване, вероятно ще
има промяна в “сечението” на постъпленията в полза на храната за сметка на
напитките.
Що се касае за възможни негативни последствия за баровете и нощните заведения,
посещавани най-вече заради атмосферата, която в съответствие със съвременния
модел на поведение в подобни места означава преди всичко алкохол и тютюнопушене,
АБТТА е готова да дискутира с експертите на БХРА и други заинтересовани страни
всички предложения за нормативно подсигуряване въвеждането на финансови стимули,
данъчни облекчения и други поощрителни механизми, които биха позволили
уеднаквяване на позициите на всички заинтересовани професионални общности и
успешни действия срещу последствията на пасивното пушене и вредните въздействия
на вторичния тютюнев дим.

