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КЪДЕ ЗАБРАНИТЕ РАБОТЯТ НАЙ-ДОБРЕ 

 

 

 

Защо страните с по-ниски средни доходи трябва да забранят 

електронните цигари и продажбите на нагреваеми тютюневи 

изделия, за да се справят истински с тютюна 

________________________________________________________ 

 

Ключови термини и акроними: 

Електронни цигари  (е-цигари): 

Електронните цигари се появяват за първи път на световния пазар през 2006 г., като до 

2018 те вече представляват глобална индустрия на стойност 15 милиарда щатски 

долара.01 Те са най-често срещания продукт под по-широкия термин „ENDS“ 

(Електронна система за доставка на никотин) и Електронна система за доставка на 

неникотинова течност (ENNDS) и се наричат още „електронни цигари“, “е-цигари”, 

„вейп“ или „вейп писалки“. Тези системи загряват разтвор - е-течност - чрез който 

създават аерозол за вдишване. Тези продукти не съдържат тютюневи листа, но 

обикновено включват никотин, пропилен гликол и/или глицерин, ароматизанти и 

токсиканти с известни ефекти върху здравето.02 Електронните цигари не са еднакви по 

отношение на дозировката на никотин, вкусове, емисии, дизайн, напрежение на 

батерията и ел. схема. Потенциалът за модифициране и адаптиране с цел използване 

на вещества освен никотина също варират.03 Дизайнът на електронните цигари може 

да бъде описан като „отворен“ (т.е. за многократно зареждане) или „затворен“ (т.е. за 

еднократна употреба или за презареждане с предварително напълнени пълните).04 

Примери за подобни устройства са: Juul ( частично притежаван от Altria), Vype (British 

American Tobacco) и blu (Imperial Brands). 
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Нагреваеми тютюневи изделия (НТИ) 

Тези тютюневи изделия използват устройство за нагряване на компресиран тютюн и 

химикали за получаване на вдишваем аерозол. Тютюнът може да се предлага в 

специално проектирани цигарени стикове. Тези продукти също често се наричат „heat-

not-burn“ (продукти с нагряване, без изгаряне), терминология, измислена от 

тютюневата индустрия. Технологията на НТИ съществува от 80-те години на миналия 

век, но скорошното появяване на нови продукти, направи устройствата особено 

популярни през последните пет години. Очаква се пазарът на НТИ да достигне 17,9 

милиарда щатски долара до 2021 г.05 Примерите за НТИ включват iQOS (Philip Morris 

International) Glo (BAT) и Ploom S (Japan Tobacco International). 

 

„Нови“, „алтернативни“, „новопоявяващи се“ и „продукти от 

следващо поколение“  

Заедно е-цигарите и НТИ често се описват като „нови продукти“, „алтернативни 

продукти“, „новопоявяващи се продукти“ или като „продукти от следващо поколение.“ 

Възходът на „хибридните“ тютюневи изделия, които съдържат както тютюн, така и 

никотинов разтвор, и бързата поява на нови продукти, размива разликата между НТИ и 

електронни цигари.06 Примерите включват Lil Hybrid (Korea Tobacco & Ginseng 

Corporation), Ploom Tech (Japan Tobacco International) и Glo iFuse (British American 

Tobacco). 

 

 

Препоръките в този доклад се отнасят за всички ENDS и ENNDS, включително 

„електронни наргилета“, „електронни лули“, „електронни пури“, както и НТИ, и 

хибридни продукти. 
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Контекст 

В своя Доклад за глобалната тютюнева епидемия за 2019 г. 07 Световната здравна 

организация (СЗО) заяви, че няма  „достатъчно независими доказателства в подкрепа 

на употребата на [електронни цигари] като интервенция за прекратяване на 

тютюнопушенето на ниво население, която да помогне на хората да се откажат от 

употребата на конвенционални тютюневи изделия“ и отбеляза, че тези продукти са 

„несъмнено вредни “. Същият доклад заключава, че много от вредните химикали, 

генерирани от нагреваемите тютюневи изделия (НТИ), са подобни на тези, генерирани 

от конвенционалните цигари (дори да са обикновено на по-ниски нива) и че 

доказателствата не показват, че тези продукти ще намалят свързаните с тютюна 

заболявания. 08 

Съюзът за борба с туберкулозата и белодробните заболявания споделя позицията на 

СЗО и също така иска да подчертае, че контекстът има значение. Това е нашето 

четвърто становище относно електронните цигари (по-ранните документи публикувани 

през 2013 г., 2015 г. и 2018 г. се отнасят отделно за електронните цигари и НТИ) .09,10,11 

През 2020 г. Съюзът счита за наложително да отбележи, че въпреки че настоящото 

обсъждане - в медиите, в академичните доклади и сред общественото здравеопазване 

– се фокусира върху въздействието на тези продукти върху общественото здраве в 

страните с високи доходи (HIC), това не е достатъчно. Дискусията трябва да обхване и 

страните с ниски и средни доходи (LMIC), където електронните цигари и НТИ навлизат 

и се продават агресивно, често с малка или никаква регулаторна рамка. В тези страни 

младежта е особено уязвима. Поради тези причини Съюзът препоръчва защитни и 

превантивни забрани за продажба. 

 

Необходимост от забраната за продажба 

Десет аргумента за държавите с ниски и средни доходи 

 

1. ИНДУСТРИЯТА ТАРГЕТИРА МЛАДЕЖТА 
Изследванията показват епидемичен ръст на употребата на електронни цигари 

при младите хора в много страни с високи доходи, излагайки тази демографска 

група на перспективата за доживотна никотинова зависимост.12,13 Този модел е 

валиден и за много страни с ниски и средни доходи, като изследванията от 

Глобалното младежко проучване на тютюна (GYTS) показват високи нива на 
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текущата употреба на електронни цигари сред учениците от средното училище 

(Фигура 1).14 Тютюневата индустрия и производителите на електронните цигари 

използват социалните медии, спонсорството на събития, продукти с вкусове, за 

да привлекат умишлено младите хора в страните с ниски и средни доходи. 15, 16, 

17, 18 Електронните цигари, които все повече се доминират от тютюневата 

индустрия,19 и НТИ, които са изцяло собственост на тютюневата индустрия,20 

предоставят още една възможност за индустрията да използва утвърдените си с 

десетилетия стратегии за разширяване на пазара на никотин и тютюн в страните 

с ниски и средни доходи.21 

 

 

 

2. МЛАДЕЖКИЯТ ПРЕХОД ОТ Е-ЦИГАРИ КЪМ ТЮТЮН 

Има все повече доказателства, че младежите, които използват електронни 

цигари, които никога преди това не са пушили и се считат за нискорискови за 

последващо пропушене, два до четири пъти увеличават шанса си да пушат 

традиционни цигари по-късно в живота си. 22,23,24 В много страни с ниски и 

средни доходи - където често има слабо прилагане на забрани за продажба на 

непълнолетни, където акцизите и цените на цигарите почти винаги са 

недостатъчни и където цигарите са неизменна част от културата и са широко 

използвани25 - шансът младите хора да преминат от e-цигари към пушене на 

конвенционални цигари, вероятно ще бъде по-голям. 
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3. НЕДОСТАТЪЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

ВРЕДАТА СРЕД ПУШАЧИТЕ 

Ако се използват изключително и само като заместител на традиционните 

цигари, електронните цигари могат да намалят вредата от тютюнопушенето за 

тези хора, които по друг начин не могат да се откажат, но това не е 

доминиращият модел. Двойното използване на електронни и конвенционални 

цигари, което се практикува от значителен брой потребители на е-цигари,26,27,28 

е все по-често свързано с критични краткосрочни и дългосрочни въздействия 

върху здравето.29,30,31,32,33 В допълнение, проучванията относно ефикасността на 

електронните цигари при отказване са нееднозначни.34,35,36,37 За НТИ е твърде 

рано да се правят значими заключения за въздействието върху здравето, тъй 

като малко изследвания са независими от финансирането на тютюневата 

индустрия, а доказателствата са двусмислени.38,39,40 

 

4. ОТРИЦАТЕЛНИ НЕТНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

При обсъждане на политиките за нови продукти, нетният резултат за 

общественото здраве - който претегля въздействието, както върху пушачите, 

така и върху непушачите (особено младежите) - трябва да бъде най-важен. 

Същото важи и при оценката на предполагаемия потенциал за „намаляване на 

вредата“ за тези продукти. Като се имат предвид огромните щети, които е-

цигарите и НТИ ще нанесат на младите хора в страните с ниски и средни доходи 

- и недостатъчните доказателства за намаленото увреждане на здравето на 

възрастните пушачи - нетният резултат за общественото здраве от електронните 

цигари и НТИ в тези страни вероятно ще бъде отрицателен. По същия начин 

твърденията относно потенциала за „намаляване на вредата“ за тези продукти 

остават неоснователни. 

 

5. ПРОБОЙНИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 

ЩЕ БЪДАТ ЕКСПЛОАТИРАНИ 

Много страни с ниски и средни доходи вече изпитват затруднения при 

прилагането на политиките за контрол на тютюна, като забрани за пушене, 

забрани за рекламиране, лицензиране на доставчици и мерки за 

предотвратяване на продажбите на младежи.41,42,43,44 Предвид вече напрегнатия 

капацитет в тези страни, прилагането на разпоредбите на новите продукти 

(чиито устройства и съставки се променят бързо) ще се окаже също толкова 

голямо предизвикателство, ако не и по-голямо - и никотиновата и тютюневата 
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промишленост ще използват тези слабости, за да популяризират своите 

продукти и да подкопаят политиките за контрол на тютюна. В много страни с 

ниски и средни доходи, където липсва капацитет за прилагане, биха могли да се 

появят двойни епидемии - пристрастяване както към нови продукти, така и към 

традиционните цигари. 

 

6. НОВИТЕ ПРОДУКТИ СА ЗА ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

Ключът към контрола върху тютюна се крие в приемането и прилагането на 

политики, основани на доказателства, изложени в Рамковата конвенция за 

контрол на тютюна на СЗО (РККТ) и MPOWER1 мерките. 

Пълното приемане и прилагане на тези мерки липсват в много страни с ниски и 

средни доходи.45 Това трябва да е приоритетът, а не примамката и обещанието 

за нови продукти, които отклоняват вниманието от доказано действащото. 

 

7. НОВИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ ОТКЛОНЯТ РЕСУРСИ ПРЕДВИДЕНИ 

ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА 

Ефективното регулиране на електронните цигари и НТИ би било допълнителен 

разход за държавите. Законодателството, прилагането и контролът, за да се 

гарантира, че тези продукти не се използват от младите хора, изискват фискални 

и човешки ресурси. Като се има предвид, че програмите за контрол на тютюна 

са със силно ограничени ресурси46, е малко вероятно страните с ниски и средни 

доходи да се ангажират напълно и да разработят нови стандарти за безопасност 

на продуктите; провеждане на лабораторни изследвания; създаване на системи 

за регистрация; и да прилагат механизми за инспекция и прилагане, които 

предотвратяват пропушването и употребата на младите хора, без да 

пренасочват ресурсите от ефективни мерки за контрол на тютюна. 

 

8. НОВИТЕ ПРОДУКТИ ПОЗВОЛЯВАТ ВМЕШАТЕЛСТВО НА 

ИНДУСТРИЯТА 

Успехът на тютюневата индустрия зависи от способността й да влияе и да 

диктува политиките.47,48,49,50 Въпреки че РККТ на СЗО, чрез член 5.3, изрично 

забранява тази практика, индустрията отчаяно се опитва да трансформира 

своята идентичност от корпоративен парий в експерт в „намаляването на 

вредата (от тютюневи изделия)”.51 Индустрията умишлено се препозиционира, 

за да може след това да претендира, че трябва да й се даде място на масата и 

да й се позволи да участва в дебати по отношение политиките за продажба и 

маркетинг на нови продукти. Правителствата не трябва да се поддават на тази 

                                                           
1 https://www.who.int/tobacco/mpower/ 

https://www.who.int/tobacco/mpower/
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крещяща манипулация и секретариатът на РККТ призова страните по РККТ на 

СЗО да останат бдителни към тази нова намеса на индустрията.52 

 

9. КОНТЕКСТЪТ В СТРАНИТЕ С НИСКИ И СРЕДНИ ДОХОДИ Е 

КОРЕННО РАЗЛИЧЕН ОТ ТОЗИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 

Групите със специални интереси понякога посочват уникалния подход на 

Обединеното кралство към регулирането на електронните цигари и предлагат 

той да се репродуцира в страните с ниски и средни доходи, но това е 

непрепоръчително. Силният регулаторен капацитет на Обединеното кралство и 

по-късната фаза на тютюневата епидемия съществуват в определена екосистема 

– такава, която е значително различна от повечето страни с ниски и средни 

доходи. Както бе споменато по-горе, на тези страни им липсват както ресурсите, 

така и механизмите за прилагане, необходими за пълна подкрепа на цялостната 

регулация на електронните цигари и НТИ. Фокусът в тези страни трябва да 

остане върху пълното прилагане на основаните на факти РККТ и MPOWER мерки, 

където са необходими напредък и фокус. 

 

10. БЕЗОПАСНОСТТА ТРЯБВА ДА Е НА ПЪРВО МЯСТО 

Практикуващите в областта на общественото здраве и политиците трябва да 

следват принципа на предпазливостта и основаващия се на факти подход за 

изготвяне на политики. Тези основни концепции за общественото здраве 

настояват за превантивни действия там, където науката е неубедителна. 

Предвид потенциалните вреди от електронните цигари и НТИ, и факта, че 

дългосрочните ефекти върху здравето са все още неизвестни, тъй като не е 

изминало достатъчно време за тяхното демонстриране - правителствата трябва 

да се ангажират да предотвратят задаващата се епидемия. 

 

 

 

 

Към април 2020 г. поне 24 държави / юрисдикции са забранили 

електронните цигари,53 и най-малко осем държави са забранили НТИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Както демонстрират предходните десет аргумента, новите и нововъзникващи 

тютюневи и никотинови продукти предлагат важни нови предизвикателства за 

страните с ограничени ресурси в света с ниски и средни доходи. Конкретните 

обстоятелства в много от тези страни - високи нива на употреба на тютюн, 

непълно приемане и прилагане на РККТ и MPOWER мерките на СЗО, слаби 

механизми за прилагане, ограничени фискални и човешки ресурси и като цяло 

по-ранните етапи на тютюневата епидемия - представляват възможност за 

тютюневата и никотиновата индустрия да насърчава пристрастяването, особено 

сред младите хора. 

 

Поради тези причини, Съюзът за борба с туберкулозата и белодробните болести 

твърди, че представянето на нови, силно пристрастяващи никотинови и 

тютюневи изделия в тези страни е изключително силно: електронните цигари и 

НТИ имат силен потенциал да смажат правителствата и да изострят тютюневата 

епидемия. С много внимание, продажбата на тези продукти трябва да бъде 

забранена в страните с ниски и средни доходи; по същия начин те не трябва да 

се произвеждат, внасят или изнасят и също така трябва да подлежат на забрани 

за реклама, промоция и спонсорство на тютюн (TAPS) и законодателство, 

ограничаващо употребата им на обществени места. Както винаги, страните 

трябва да дадат приоритет на основани на доказателства, изпитани 

интервенции като РККТ и MPOWER мерките на СЗО, които трябва да бъдат 

изцяло приложени и наложени, за да намалят търсенето на тютюн и тютюневи 

изделия. 
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