
НЕЗДРАВА ВРЪЗКА
Изследване на отношението на младите хора

към тютюневите изделия



ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Целта на настоящото изследване е да установи връзката между младите хора в България
и употребата на тютюневи изделия. Отправна точка на изследването е потребността

да се проучи внезапно нарасналата популярност на нагреваеми тютюневи изделия, електронни 

цигари и наргилета сред младите хора в България през последните години, както и агресивното 

им лансиране от страна на тютюневите компании. В хода на работата стана ясно, че за да се 

стигне до истината за тези конкретни изделия, трябва да се намерят отговори на много 

по-широк кръг от изследователски въпроси, засягащи взаимоотношението между младите

и тютюневите продукти. 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Млади хора от 18 до 35 г., включително: младежки лидери на политически 

партии, на религиозни, студентски и неправителствени организации 

и комуникатори.

МЕТОДОЛОГИЯ

Национални представителни 

социологически проучвания

 

Онлайн

фокус групи

Допитване до младите хора 

чрез въпросник в интернет

 

Полуструктурирани 

интервюта с избрани 

респонденти.

 

РЕЗУЛТАТИ
КАК УПОТРЕБАТА НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ЗАСЯГА МЛАДИТЕ ХОРА?

Въпреки, че младите хора осъзнават, че употребата на тютюневите изделия носи негативи 

за тяхното здраве и финанси, тя остава важен социализиращ фактор за всеки пети пушач.



Тютюнопушенето се описва от младите хора като сериозен 
проблем именно защото започва още в училищна възраст и се 

задълбочава, така че завършвайки училище, голяма част 
от тях вече се възприемат и държат като пушачи.

КАК МЛАДИТЕ СЕ ОТНАСЯТ КЪМ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО?

КАК СЕ ОТНАСЯТ КЪМ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО МУ?

не одобряват пушенето 

от бременни и майки с деца

95%
от младите не одобряват 

тютюнопушенето

70%

са “ЗА” забрана 

на рекламата и промоцията

твърдят, че трябва да се наложи

по-строг контрол върху забраната

за пушене на закрити обществени места

57.8% 48.9%

ПО-СТРОГИТЕ МЕРКИ В ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ ВОДЯТ ДО 
ПО-УСПЕШНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО:

“Мерките в България определено не са от най-строгите. Пътувал съм в цял свят
и е съвсем различно. В САЩ например, пушачите не се възприемат добре, да не кажа дори като 
‘втора ръка хора’. Когато се опитвах да изляза пред някоя сграда, за да пуша, ми правеха забележки 
и ми казваха да се отдалеча на 100 м от нея, което ме пращаше до съседна сграда, от която също 
ме гонеха. Аз просто нямаше къде да пуша! Цената на цигарите също беше много по-висока. 
И престанах да пуша по време на престоя ми в САЩ.” 

                    - Мнение на участник в интервютата

ТОЗИ РЕЗУЛТАТ НАЛАГА АКТИВНА ИНФОРМАЦИОННА 
И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА



Според проведени от Екзакта Рисърч Груп проучвания, разпространението на тютюнопушенето 

сред лица над 18 години е следното:

 

ДАЛИ ТЮТЮНЪТ И МЕРКИТЕ СРЕЩУ УПОТРЕБАТА МУ, 
БИХА БИЛИ ФАКТОР ПРИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ИМ ИЗБОР? 

ПОДКРЕПА КЪМ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ
НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
КЛЮЧОВА Е РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВОТО И СЕМЕЙСТВАТА

ПУШАТ ЛИ? КАКВИ ПРОДУКТИ?
(ТРАДИЦИОННИ ЦИГАРИ, ЕЛЕКТРОННИ, НАГРЕВАЕМИ, НАРГИЛЕТА ИЛИ ДРУГИ) 

44.4%
52.3%
80%
63.7%
59.3%
51.6%
44.3%
48.8%
57.7%

са против афиширането на благотворителни програми на индустрията

не искат да виждат реклами
на нагреваеми тютюневи изделия

не искат тютюневите изделия да са изложени по рафтове и стелажи

не подкрепят забраната на спонсорството

не искат увеличаване на цените

не искат да виждат реклами в търговски обекти

са против
незаконната търговия

са против децата да виждат външни реклами

са против вмешателството на тютюневата индустрия

НАД 1/3 ОТ МЛАДИТЕ ХОРА БИХА ПРЕДПОЧЕЛИ ДА ГЛАСУВАТ ЗА 
ПАРТИИ С ИЗРАЗЕНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ 
НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА НЕ ИМ ВЛИЯЕ

0%

50%

39.2%
38.4% 41.4%

2017
октомври
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септември

2020
септември



КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ ТЕЗИ ПРОДУКТИ? 
КАКВО ГИ ПРИВЛИЧА? КАКВО ГИ ОТБЛЪСКВА?

Почти всички пушат фабрични цигари (81,9%), но е 
сравнително висок делът и на употребяващите нагреваеми 

тютюневи изделия, електронни цигари и наргилета 
(общо 20%) от пушачите.

Разпространение по вид тютюнево изделие сред 18-35 години, 2020г. - Екзакта 

20% 81.9%

Създава 

представата 

за по-малка

вреда в новите

продукти 

Модерен и 

високотехнологичен 

външен вид, изглеждат 

привлекателни, 

символ на престиж

Различни 

аромати

и вкусове

Възможност

за употреба 

на закрити 

места 

и партита

ОЩЕ ПО-ТРЕВОЖНА Е КАРТИНАТА СРЕД ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА 18 - 35 ГОДИНИ, 
КЪДЕТО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2020 Г. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ДОСТИГА ДО 50,4% 

                  - ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП



Как употребата на тютюневи изделия засяга младите хора?

Как младите се отнасят към тютюнопушенето? 

Как се отнасят към политиките за ограничаването му?

Дали тютюнът и мерките срещу употребата му, биха били 
фактор при политическия им избор? 

Какво пушат: традиционни цигари, електронни, нагреваеми, 
наргиле? 

Какво ги привлича? Какво ги отблъсква?

КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ

София 1202, бул. Сливница 257, 

www.coalition.bezdim.org, 

coalition.bezdim@gmail.com

Регистрирана в регистъра за прозрачност на Европейската комисия 

под номер 624707230030-75

Настоящото изследване е реализирано от фондация “БлуЛинк” и сдружение “България без дим”, с подкрепата
на Коалиция за живот без тютюнев дим в България, като част от проект „Силата на хората: Изграждане
на подкрепа за прилагане на законодателството за контрол на тютюна“, финансиран от Международния съюз 
за борба срещу туберкулозата и белодробните заболявания. 

Проектът цели повишаване на информираността и подкрепата на гражданското общество за по-добри политики, 
ограничаващи употребата на тютюневи изделия и ефективно прилагане на вече съществуващите закони 
в България.


