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Резюме  
 

Същинска тютюнева епидемия се вихри в България - страната с най-висок дял на пушачите в 

Европейския съюз, която се отличава също и със стряскащи нива на употреба на тютюневи изделия 

сред младите хора. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 18% от 

всички смъртни случаи в България са свързани с употребата на тютюневи изделия1. Това означава 20 

000 загубени човешки живота всяка година. 

Този доклад разглежда икономиката и данъчното облагане на тютюневите изделия в България от 

гледна точка на контрола върху тютюна. Той проследява веригата на доставките на тютюневи 

изделия в страната и потвърждава, че приносът на тази индустрия към националната заетост и 

производство днес е пренебрежимо нисък - а в същото време сериозните разходи на домакинствата 

за цигари и други тютюневи продукти водят до изтичане на национален доход в чужбина. Търсенето 

на тютюневи изделия в България също е изкривено на фона на масова култура, която нормализира 

пушенето. Що се отнася до данъчното облагане на тютюневите изделия, този доклад показва, че 

българските правителства, които от 2011 г. насам поддържат акцизните ставки без съществена 

промяна, са допринесли (заедно с ръста на доходите) за повишаване на потреблението на цигари на 

човек от населението с 43% за едно десетилетие. 

С помощта на иконометричен макромодел доказваме, че въвеждането на по-висок акциз върху 

тютюневите изделия в България може да увеличи държавните приходи, като същевременно 

значително намали броя на консумираните от населението цигари. Изчислената ценова еластичност 

на търсенето на цигари в България е в диапазона минус 0,71–0,795. Това означава, че едно 

хипотетично увеличение на акциза върху цигарите с 20%, водещо до 13.82% ръст в продажната им 

цена, при равни други условия в дългосрочен план би довело до нарастване на публичните 

приходи със 126 милиона лева годишно, докато консумираните цигари ще намалеят с над 83 млн. 

кутии.  

Това очевидно е печеливш сценарий, но само ако общественият интерес служи като основен 

принцип в решенията на правителството относно общественото здраве и публичните приходи. 

Някои от другите основни констатации на този доклад са обобщени по-долу: 

● Националните субсидии за производителите на тютюн са над три пъти по-високи от стойността на 

реално произвеждания суров тютюн. 

● До 93% от цигарите, консумирани в България, са вносни. 

● Цигарите бързо губят пазарен дял за сметка на новите тютюневи изделия - които, от своя страна, 

не се облагат с адекватни акцизи. 

                                                           
1  OECD/European Observatory on Health Systems and Policies. (2021). Bulgaria: Country Health Profile 2021. Paris: OECD 

Publishing. Available: https://www.oecd.org/publications/bulgaria-country-health-profile-2021-c1a721b0-en.htm   

https://www.oecd.org/publications/bulgaria-country-health-profile-2021-c1a721b0-en.htm
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● България оглавява европейските класации по дял на пушачите сред населението, като особено 

характерен е високият дял на жените пушачки. 

● Нивото на консумация на тютюневи изделия сред българските младежи е стряскащо, особено при 

момичетата. 

● Средно погледнато, заможните българи пушат повече от хората с ниски доходи. 

● Данъчното облагане на тютюневите продукти (акциз + ДДС) формира 13,5% от държавните приходи 

в България. 

● През последното десетилетие цигарите станаха много по-достъпен във финансово отношение 

продукт. Много българи, които в предишни години са се отказали от тютюнопушенето по 

икономически съображения, сега се връщат към него поради достъпността на тютюневите изделия. 

 

 

1. Въведение 

Обща информация за България 

България е държава със средно високо ниво на доходите, според критериите на Световната банка. 

Тя е разположена в Югоизточна Европа и обхваща територия от 110 994 квадратни километра. Между 

1944 г. и 1989 г. е част от Съветския блок; член е и на СИВ. Голямо събитие в най-новата история на 

България е присъединяването й към Европейския съюз през 2007 г. Въпреки че тази балканска страна 

запазва позицията си на „най-бедната страна-членка на ЕС“ с едва 30,5% от средния брутен вътрешен 

продукт на Съюза на глава от населението (55,2% по паритет на покупателната способност), тя бавно 

се сближава с икономическата и институционалната рамка на ЕС. БВП на глава от населението към 

2021 г. е 9850 евро. 

Основен фактор, влияещ върху социално-икономическите перспективи на България е бързото 

обезлюдяване поради високата смъртност, ниската раждаемост и продължаващата миграция. 

Според последното преброяване на населението от 2021 г. България е загубила приблизително 845 

000 жители за едно десетилетие. Средната продължителност на живота в България е 71,4 години, 

което е най-ниската стойност в ЕС. Коефициентът на смъртност в България към 2020 г. е най-високият 

в света: 18 на 1000 души.2 Преброяването на населението от 2021 г. показа, че България е 

“подобрила” собствения си световен рекорд по смъртност.  

България може да се похвали с макроикономическа стабилност. От 1997 г. България поддържа 

режим на валутен борд с фиксиран обменен курс от 1 български лев (BGN) = 0,5113 евро. 

Консолидираният брутен дълг на българското правителство към 2021 г. е 25,1% от БВП. 

                                                           
2 Виж World Population Review. (2022). Death rate by country 2022. Available: https://worldpopulationreview.com/country-

rankings/death-rate-by-country 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/death-rate-by-country
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/death-rate-by-country
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Общата данъчна тежест в България е сред най-ниските в ЕС, като общите постъпления от данъци и 

осигуровки за 2020 г. възлизат на 30,6% от БВП. Данъците върху продуктите и вноса формират точно 

половината от това число. 

Към август 2022 г. годишният ръст на индекса на потребителските цени възлиза на 17,7% (но цената 

на тютюневите изделия остава непроменена от години). Скокът на инфлацията, в съчетание с 

последиците от войната в Украйна и световната енергийна криза, влошава перспективите пред 

българската икономика. ОИСР очаква националният БВП да нарасне с 2,5% през 2022 г. 

 

Методология и наличност на данни 

Този доклад е съкратена версия на по-подробен труд3, посветен на икономиката на тютюна и 

данъчното облагане на тютюневите продукти в България. Разширената версия на доклада описва 

всички източници на публично достъпна статистическа информация, използвани тук, и предоставя 

важни подробности за намесата на тютюневата индустрия в националната политика4. Освен това, 

представена е и по-подробна методология на извършената оценка на ценовата еластичност. 

Анализът се основава на четири основни категории информация: 1) публично достъпна статистическа 

информация, отнасяща се до производството и потреблението на тютюн; 2) пазарни данни, събирани 

от тютюневата индустрия или свързани с нея структури (където бе възможно се опитахме да 

заобиколим тези източници и ги тълкуваме с повишено внимание); 3) обществени рефлексии по 

проблеми, свързани с тютюна (политически изявления, публикации в медиите, книги, доклади и др.); 

4) иконометричен анализ. 

Общото заключение относно свързаните с тютюна данни в България е тяхната непоследователност. 

Данните за потреблението  и данъчното облагане на тютюневи продукти в България са заобиколени 

от димна завеса, напълно в съответствие с политиката за ниско данъчно облагане на тютюна в 

страната с най-висока смъртност в световен мащаб, заедно с най-висок процент на тютюнопушене в 

ЕС. 

По отношение на иконометричния анализ бе приложен линеен регресионен модел на макро ниво, с 

цел да се изследва връзката между потреблението на тютюн, цената на тютюневите изделия и 

разполагаемия доход – и да се изчислят коефициентите на тази връзка. Следвахме процедурата на 

Модела за коригиране на грешки, след което приложихме седем статистически теста, които доказаха, 

че нашият макро модел е в голяма степен надежден. Подчертаваме, че изчислените коефициенти на 

еластичност на цената и дохода на потреблението на тютюн са валидни само ако правителствата не 

толерират незаконната търговия с тютюн. 

                                                           
3 Публикацията на разширения доклад в обем 66 страници предстои.  
4 Виж също Gavrailova, M., Geshanova, G., Antonov, P. (2022). Toxic Dependence: How industry shapes tobacco control policies 

to its advantage. Sofia: Smoke-Free Life Coalition. Available: https://coalicia.bezdim.org/images/pdf/Toxic-Dependence_EN.pdf 

https://coalicia.bezdim.org/images/pdf/Toxic-Dependence_EN.pdf
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2. Предлагане на тютюневи изделия в 

България 

Отглеждане и търговия на едро 

Производството на тютюн в България достига индустриален мащаб едва в края на XIX век, като в 

много случаи е „силно дестабилизиращ“ фактор за българската икономика.5 В годините на 

социалистическия режим, под шапката на държавния холдинг Булгартабак, България оглавява 

световната класация по производство на тютюн на глава от населението.6 Оперативният модел 

включва множество дребни полунезависими фермери и една мегаструктура, отговорна за всичко 

останало – от семената до брандирането на цигарите. Свързаният с тютюна сектор е основен 

източник на чуждестранна валута за режима. 

След 1990 г. производството на тютюн в България рязко намалява. През 2001 г. площите, засети с 

тютюн възлизат на 47 800 хектара, а общото производство е 57 800 тона. През 2020 г. общият добив 

на тютюн в България възлиза на едва 5 430 тона, при реколтирани 5 440 хектара (92,6% спад за 20 

години). Фигура 1 ясно показва негативната динамика на тютюнопроизводството. (Скокът през 2010 

г. най-вероятно се дължи на крайния срок за вписване на тютюнопроизводителите в регистрите). 

Продажбите на български суров тютюн през 2020 г. възлизат на 21,6 млн. лв. 

Тютюнопроизводителите, вписани в регистъра към Министерство на земеделието, са едва 3345 към 

2021 г. Очевидно тютюнът вече играе второстепенна роля в българското земеделско производство. 

Две трети от произвеждания в България тютюн е “ориенталски” – група теснолистни сортове, 

виреещи главно на Балканите. Ориенталските тютюни се отглеждат предимно от дребни фермери в 

южните планински части на страната. Средният размер на площите, засети с ориенталски тютюн към 

2020 г. е 0,86 хектара на тютюнопроизводител.7 Отглеждането на тютюн е трудоемка дейност с ниска 

добавена стойност. В някои от установените тютюневи райони в Югозападна България има случаи на 

големи села, претърпели забележителен бум на икономическа дейност след изоставяне на 

тютюнопроизводството. 

Съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСИ) всички юридически лица, 

които притежават лиценз за изкупуване на едро на суров тютюн трябва да бъдат вписани в регистър, 

поддържан от МЗХГ. Към септември 2022 г. в регистъра фигурират 40 фирми. Само четири от тях 

работят в по-голям мащаб: “Секе Кърджали” със седалище в Пловдив; “Сокотаб” със седалище в село 

Радиново, Пловдивско; “Миссириан България” със седалище в Шумен и “Алайънс Уан Тъбако 

България” със седалище в Хасково. 

 

                                                           
5  Neuburger, M. C. (2013). Balkan Smoke: Tobacco and the Making of Modern Bulgaria. Ithaca and London: Cornell University 

Press. 
6 Ядков, Д. (2003). Булгартабак: Спомени. София: Сибиа.    
7 Изчисления на база на данните в Къшева, М. (2021). Програма за развитие и управление на Института за тютюна и 

тютюневите изделия, 2021-2024. Село Марково: Селскостопанска академия.   
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Фигура 1. Засети площи и общ добив на тютюн (тонове – лява ос; хектари – дясна ос) 

 

 

Източник: Аграрни доклади на Министерството на земеделието, храните и горите. Данните за 2021 г. са предварителни 

“Сокотаб” е с най-голям мащаб от изброените. Тази швейцарска фирма е активна в изкупуването на 

ориенталски тютюни за американски клиенти и в момента работи в четири балкански страни: Гърция, 

България, Турция и Северна Македония. В България “Сокотаб” притежава преработвателна база, в 

която постъпва тютюнът, закупен от България и Гърция. Според годишния финансов отчет приходите 

на “Сокотаб” за 2020 г. са 140,4 млн. лв. при 4,8 млн. лв. печалба. 

Втори по големина сред търговците на едро на тютюневи изделия са “Алайънс Уан Тъбако България” 

(дъщерно дружество на “Алайънс Уан Интернешънъл”) с приходи от 10,8 млн. лв. за 2020 г. През 2015 

г. Алайънс Уан мести преработвателната си база в Кавадарци, Северна Македония, като в България 

запази само бизнеса с изкупуване на суров тютюн. В края на 2021 г. “Алайънс Уан” взе 

„стратегическото решение“ да прекрати всичките си операции в България. Останалите двама по-

големи търговци на едро на тютюн са гръцки предприятия с преработвателни бази в Ксанти и Кавала. 

 

Производство на тютюневи изделия 

От десетилетия производството на цигари в България се свързва с “Булгартабак” – създадена през 

1947 г., тази държавна компания в разцвета си има годишен капацитет от 75 милиарда цигари и е 

била най-големият износител в света (до 90% от експорта е предназначен за бившия СССР). След 1990 
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г. “Булгартабак” продаде на части многобройните си производствени мощности; холдинговата 

структура беше окончателно приватизирана през 2011 г. за сумата от 100,1 млн. евро. Истинската 

идентичност на интересите, придобили Булгартабак, остава скрита и до днес.8 

След приватизацията “Булгартабак” ограничи и в крайна сметка спря производствените си дейности. 

През 2017 г. компанията продаде добре познатите си марки – „Victory“, „Eva Slim“, „GD“ и някои други 

– на British American Tobacco (BАТ) на цена от 100 милиона евро. През 2019 г. BAT замени закупените 

български марки със своите световни марки.9 Цигарената фабрика в Благоевград беше затворена, а 

машините продадени в чужбина. 

По данни на Евростат към 2010 г. – малко преди приватизирането на “Булгартабак" – в 

производството на тютюневи изделия в България е имало 27 предприятия, с 4647 заети служители и 

годишен оборот от 687,8 млн. евро, с 92,2 млн. евро добавена стойност.10 

В момента в България има само един производител на цигари – пловдивската KT International, 

ориентирана към икономичния ценови сегмент. Цигарената й фабрика също е била част от 

“Булгартабак”, но е приватизирана още през 2009 г. KT International има две основни марки – THE 

KING и Merilyn. Според годишния финансов отчет продажбите за 2020 г. са 114 млн. лв. От тях 82% са 

реализирани в чужбина.  

 

Българският пазар на тютюневи изделия 

Агенция "Митници" публикува данни за броя на освободените за потребление (т.е. с платен акциз) 

цигари на годишна база. За 2021 г. числото е 15,205 милиарда. Четири поредни години се наблюдава 

стабилен ръст на освободените за консумация цигари. На практика, нива над 15 милиарда цигари, 

освободени за консумация, не са наблюдавани от 2009 г. 

По отношение на паричната стойност на продаваните в България цигари и други тютюневи изделия, 

предвид броя на цигарите с платен акциз (760 млн. кутии за 2021 г.) и средната цена на кутия (5,41 

лв.), общата им стойност възлиза на 4,11 милиарда лв. Не е ясно обаче дали това количество е поето 

изцяло от българския пазар. Така или иначе, горното изчисление леко надвишава както данните на 

индустрията, компилирани от в-к “Капитал”, така и данните на компанията за пазарни проучвания 

Euromonitor.11 

                                                           
8 Natov, E. (2018). “The majority owner sold its stakes in Bulgartabac Holding”, Banker.bg, July 16, 2018 (in Bulgarian). 
9 Boyadjiev, Y. (2019). “The silent murder of Bulgartabac”. Deutsche Welle, January 22, 2019. (In Bulgarian). 
10 Eurostat. (2012). “Manufacture of tobacco products statistics – NACE Rev. 2”. Available: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Manufacture_of_tobacco_products_statistics_-
_NACE_Rev._2&oldid=90710  
11 Euromonitor. (2022). “Tobacco in Bulgaria. Passport”. Euromonitor International, July 2022. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Manufacture_of_tobacco_products_statistics_-_NACE_Rev._2&oldid=90710
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Manufacture_of_tobacco_products_statistics_-_NACE_Rev._2&oldid=90710
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Според Euromonitor цигарите бързо губят пазарен дял в българското тютюнево портфолио. През 

2021 г. цигарите формират 86,7% от общите продажби на тютюневи изделия в България, докато през 

2016 г. делът им е бил едва 96,4%. Намаляването на продажбите на цигари се компенсира от 10% 

увеличение в продажбите на фино нарязан тютюн и още по-голям ръст в продажбите на нови 

тютюневи изделия като нагреваеми тютюневи изделия, електронни вейпове и др. под. 

 

Фигура 2. Освободени за потребление цигари (в милиарди, лява ос; годишно процентно 

изменение, дясна ос) 

 

Източник: Агенция “Митници”, собствени изчисления. 

В момента на българския цигарен пазар има шест големи компании. Най-голямата е BAT, отговорна 

за повече от една трета от общите продажби. Втора е гръцката компания Karelia – въпреки това 

нейната марка „Karelia“ е най-популярната в България със 17,3% пазарен дял (към март 2019 г.).12 

Според в-к „Капитал“ KT International, единственият местен производител на цигари, държи 7,3% дял 

от българския пазар през 2021 г. Така почти 93% от вътрешното потребление на цигари се 

задоволява с вносни цигари. 

Агенция "Митници" предоставя данни за разпределението на освободените за потребление цигари 

според средната цена на кутия. Над 50% от освободените за потребление цигари са в двете най-ниски 

                                                           
12 Offnews. (2019). “Which cigarettes do the Bulgarians smoke?”. Offnews.bg, April 21, 2019. (In Bulgarian). Available: 

https://offnews.bg/ikonomika/kakvi-tcigari-pushi-balgarinat-tablitci-701583.html  

https://offnews.bg/ikonomika/kakvi-tcigari-pushi-balgarinat-tablitci-701583.html
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ценови групи от 5,20 лв. и 5 лв. Налице е обща ценова конвергенция на цигарите – разликата между 

най-евтините и най-скъпите масови марки е едва 30%. 

 

 

3. Търсене на тютюневи изделия 

Разпространение на тютюнопушенето в България 

Всички релевантни проучвания, разгледани от авторите на този доклад, потвърждават, че делът на 

тютюнопушенето в България е необичайно висок - сред най-високите не само в Европа, но и в света. 

Според Европейското здравно интервю (EHIS) от 2019 г. България е с най-висок дял пушачи сред 

страните членки на ЕС, плюс Сърбия и Турция, които също са обхванати от проучването. Делът на 

тютюнопушенето в България е 29,1% ежедневни пушачи и 7,1% спорадични пушачи (процент от 

населението на възраст над 15 години). 

Национално проучване на рисковите фактори за здравето на Националния център по обществено 

здраве и анализи (НЦОЗА) установи през 2020 г., че 39,4% от възрастните българи (над 20 години) са 

употребявали никотин-съдържащи продукти.13 Предишното проучване от 2014 г. по същата 

методология установи 37,4% дял на тютюнопушенето. 

Глобалният доклад на СЗО за тенденциите в разпространението на употребата на тютюн14 оценява 

дела на консуматорите на тютюневи изделия в България на 39% за 2020 г. Това проучване установи, 

че България е сред лидерите по консумация на тютюневи изделия не само в Европа, но и в света. 

Проучване на Евробарометър15 от 2020 г. разкри сходни тенденции: 38% от всички българи пушат или 

използват други тютюневи изделия ежедневно. Евробарометър следи и броя на бившите пушачи и 

тези, които никога не са пушили. За България – за разлика от други страни от ЕС – делът на 

настоящите пушачи расте, докато този на бившите пушачи намалява. 

Според социологическата агенция Exacta Research Group,  делът на пушачите в България през 2020 г. 

дори надхвърля 41%, а само 35,8% от анкетираните заявяват, че никога не са пушили. 

                                                           
13 Teolova, E., Tzolova, G., Dimitrov, P. (2022). “Distribution of smoking among the population at the age of 20 years and older in 

the Republic of Bulgaria”. In: National Survey on Risk Factors for Population’s Health in Bulgaria. Bulgarian Journal of Public 
Health, Vol. 14 No 2. Supplement. pp. 121-134. 
14 World Health Organization. (2021). “WHO global report on trends and prevalence of tobacco use 2000-2025, fourth edition”. 

World Health Organization. Available: WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025, fourth edition  
15 Eurobarometer. (2021). Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes. Country Factsheet Bulgaria. 

February 2021, European Commission. Available: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2240  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240039322
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039322
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2240
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2240
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Изброените източници са достатъчни, за да се заключи, че по дял на тютюнопушене България е на 

челни позиции в ЕС и в световен мащаб, и той не спира да нараства. Причините за това са комплексни: 

регионални, културни, политически, свързани с цените на тютюневите изделия и др. и те изискват 

задълбочено интердисциплинарно изследване.  

 

Употреба на тютюневи продукти сред младите хора 

Докладът на Коалиция за живот без тютюнев дим/BlueLink измерва чрез онлайн проучване 

разпространението на тютюнопушенето сред младежите (18-35) и го сравнява с национално 

представително проучване, проведено от Социологическа агенция Екзакта. Резултатите са сходни: 

45,7% респективно 50,4% настоящи пушачи.16 

Според последното Глобално младежко проучване на тютюнопушенето в България (2015 г.), 

обхванало 4042 ученици от 7-9 клас, тютюневи изделия употребяват 27,4% от българските момчета и 

30,1% от българските момичета. Проучването установява, че консумацията на тютюн сред младите 

българи се измества от цигарите (20,4% настоящи пушачи в сравнение с 33,1% през 2002 г.) в посока 

към други тютюневи изделия (13,3%) и електронни цигари (10,8%).17 

Проучването на Регионалния офис на СЗО за Европа от 2018 г., озаглавено „Здравно поведение при 

децата в училищна възраст“ (HBSC)18 изчислява, че 9% от момичетата и 8% от момчетата на 11 

годишна възраст в България са настоящи пушачи – т.е. пушили са през последните 30 дни. Сред 15-

годишните този процент се е увеличил до тревожните 38% за момичетата и 26% за момчетата. Делът 

на пушещите 15-годишни момичета в България е най-висок в Европа, а българските момчета са на 

второ място след Литва. Повече от 40% от 15-годишните българи са пушили поне веднъж. Подобни 

констатации са тревожни, тъй като над 2/3 от хората, опитали дори една цигара, се превръщат в 

редовни пушачи, поне за определен период от време.19 

Важни изводи могат да се направят от данните на HBSC за потреблението на тютюн сред младите 

хора и според нивата на доходите на семействата. Разпространението на тютюнопушенето сред 

младите хора в български семейства с „ниско“ и „високо“ благосъстояние е много сходно. Това 

                                                           
16 Smoke-free Life Coalition/BlueLink report An Unhealthy Relationship: Bulgarian young people’s attitudes to using tobacco 

products, 2021. Available: https://coalicia.bezdim.org/images/pdf/tobacco-and-young-people-report-2021.pdf 
17 World Health Organization. (2019). Global Youth Tobacco Survey 2015. Bulgaria. Available: 

https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/519  
18 World Health Organization. (2020). “Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health 

Behavior in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada”. Volume 2: Key Data. Copenhagen: WHO Regional Office 
for Europe. Available: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332104/9789289055017-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y   
19 Birge, M. et al. (2018). What proportion of people who try one cigarette become daily smokers? A meta-analysis of 

representative surveys. Nicotine Tob Res. November 15, 20(12):1427-1433. Available: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29126298/   

https://coalicia.bezdim.org/images/pdf/tobacco-and-young-people-report-2021.pdf
https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/519
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332104/9789289055017-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332104/9789289055017-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332104/9789289055017-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29126298/
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говори, че подтикът за тютюнопушене при младите хора в България не се крие в тяхната семейна 

среда, а в по-широката социокултурна среда, която нормализира пушенето. 

 

Потребление на тютюн и доходи на населението 

България се отклонява от типичните модели на потребление на тютюн в няколко отношения. Така 

например, коефициентите на тютюнопушене сред българките са необичайно високи – 37,1%, според 

възрастово стандартизираните оценки на СЗО. Този висок процент е в тясна връзка с рекордната 

употреба на тютюн сред българските момичета. 

Още по-фрапиращо е, че за разлика от повечето страни по света най-богатите българи пушат най-

много. Данните от EHIS позволяват съпоставка на консумацията на тютюневи продукти с 

разпределението на доходите на населението. Както е видно от фигури 3A и 3Б, петият квинтил на 

населението според разпределението доходите в България (т.е. най-заможните 20% от населението) 

показва най-висок процент на тютюнопушене – докато за ЕС най-ниско е тютюнопушенето именно в 

петия квинтил. При съпоставяне на резултатите за 2014 г. и 2019 г. е видно, че тази тенденция не само 

се запазва, но и се задълбочава. Възможно обяснение за обърнатата пирамида на употребата на 

тютюн в България е, че консумацията на тютюн сред най-богатите българи се е превърнала в 

своеобразен статусен символ. 

Фигура 3. Тютюнопушене (ежедневни и спорадични пушачи) според подоходни квинтили, в % 

 

Източник: Eurostat (European Health Interview Surveys) 

 

Търсене на алтернативни тютюневи изделия 

Фабричните цигари все още остават най-популярното тютюнево изделие в България – според 

проучването на Евробарометър от 2020 г. 91% от настоящите пушачи в България ги употребяват 
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ежедневно, същият дял като през 2017 г. Въпреки това много българи все повече заменят цигарите с 

нови тютюневи изделия. 

По данни на Euromonitor през 2021 г. общите продажби на нови тютюневи изделия (бездимен тютюн, 

продукти с е-пари и нагреваем тютюн) възлизат на 381,1 млн. лв. – 11,6% ръст на годишна база и 950% 

ръст за последните пет години. Новите тютюневи изделия все още са отговорни за едва 10,4% от 

общия пазар на тютюневи изделия в България, но растат бързо, докато растежът при фабричните 

цигари вече е отрицателен. 

Увеличеното потребление на алтернативни тютюневи изделия може да се тълкува като мимолетно 

снобско търсене, но тази промяна в потребителските предпочитания има много осезаеми последици. 

Основните инструменти за контрол на тютюнопушенето досега бяха фокусирани върху пазара на 

цигари. Когато младите потребители все по-масово напускат пазара на цигари, мерките за контрол 

на тютюна изостават от динамиката на потребителите. 

 

Достъпност на тютюневите изделия в България 

Един от най-важните изводи относно търсенето и предлагането на тютюневи изделия в България е, 

че финансовата достъпност на тютюневите изделия се е повишила рязко през последното 

десетилетие. Това може да се обясни с увеличаването на разполагаемите доходи на населението, 

което върви ръка за ръка с “неохотното” данъчно облагане на тютюна. 

Фигура 4. Промени в достъпността на цигарите между 2010 г. и 2020 г., в процентни пунктове 
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Източник: Eurostat, WHO, собствени изчисления 

Утвърденият показател за “достъпност” (affordability) на тютюна е процентът от БВП на глава от 

населението, необходим за закупуване на 100 кутии от най-популярните цигари.20 Използвайки 

данни на СЗО и Евростат, изчислихме, че през 2010 г. нивото на достъпност на цигарите в България е 

4,1% - най-ниското в Европа. Но през последвалото десетилетие номиналната цена на най-

популярната марка цигари е нараснала само с 22%, докато номиналният БВП на глава от населението 

е скочил със 74%. Така през 2020 г. само 2,9% от БВП на глава от населението са били необходими за 

закупуването на 100 кутии цигари, или дори само 1,56% при отчитане на паритета на покупателната 

способност. В повечето други европейски страни достъпността на цигарите намалява през този 

период. Промените в достъпността на цигарите между 2010 г. и 2020 г. са показани на фигура 4 

 

 

4. Данъчно облагане на тютюневите изделия 

в България 

Институционална база и структура 

Данъчното облагане на тютюневите изделия в България е уредено в Закона за акцизите и данъчните 

складове, който съответства на Директива 2011/64/EC на Съвета на ЕС. България прилага комбинация 

от адвалорен (изчислен на базата на продажната цена) и специфичен акциз върху цигарите. 

Адвалорният акциз е в размер на 25% от продажната цена, а специфичният акциз е 109 лв. за 1000 

къса цигари. Минималният акциз за 1000 къса цигари е 177 лв. (3,54 лв. за кутия цигари). Акцизът 

върху тютюна за пушене е 152 лв. за килограм. От октомври 2018 г. акцизът върху нагреваемите 

тютюневи изделия е 233 лв. за килограм, изчислен на база на количеството вложен в тях тютюн. 

България се придържа към минималните акцизни ставки, определени с Директива 2011/64. Поради 

ниските цени на дребно на вътрешния пазар, тези нива формират повече от 65% от средната 

продажна цена на цигарите. ДДС добавя още 16,67%. Така тютюневият бранш остава със 17.9% дял, 

а 82.1% от цената се събира от данъци. Делът на данъците в цената на най-евтините цигари (на цена 

от 5 лв.) е 85,27% към 2020 г.21 

                                                           
20  Blecher, E., Ross, H., Leon, M. (2012). Cigarette affordability in Europe. Tobacco Control, 22:e6. Available: 

https://untobaccocontrol.org/taxation/e-library/wp-content/uploads/2020/06/cigarette-affordability-in-Europe.pdf   
21 World Health Organization. (2021). “Taxes and retail price for a pack of 20 cigarettes, the most sold brand” (indicator). WHO 

report on the global tobacco epidemic. Web Annex IX. 3 August 2021. Available: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-
HEP-HPR-TFI-2021.9.1  

https://untobaccocontrol.org/taxation/e-library/wp-content/uploads/2020/06/cigarette-affordability-in-Europe.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-TFI-2021.9.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-TFI-2021.9.1
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Високият дял на косвеното данъчно облагане в продажната цена на цигарите в България печели 4,5 

точки от 5 възможни, според Глобалната система за оценка на данъка върху цигарите, но неговото 

въздействие върху потреблението на тютюневи продукти отслабва заради повишената достъпност 

на цигарите.22 Допълнителни опасения будят по-ниските акцизи върху тютюневите изделия, 

различни от цигарите (тютюн за пушене, нагреваеми тютюневи изделия, пури и пурети, наргиле и 

др.). Ако приемем, че 0,6 грама тютюн са нужни за една ръчно свита цигара, акцизът върху тютюна 

за пушене възлиза на едва 51,5% от „обикновените“ фабрични цигари. На противоположния край на 

ценовия спектър остават пурите и пуретите – луксозният сегмент – облагани едва с 270 лв. за 1000 

къса. 

Нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) се ползват с подобно данъчно предимство. До октомври 2018 

г. те се облагаха със същата ставка като тютюна за пушене. Измерено на кутия, това се равняваше на 

едва 26% от акциза за кутия цигари. След разгорещени спорове акцизът на НТИ беше повишен на 

40% от този за цигарите. Нагревателите за тютюн останаха без акциз. Благоприятният данъчен режим 

е допринесъл за това, че 21% от българите на възраст 25-39 години са „пробвали поне веднъж“ НТИ, 

в сравнение с 10% за ЕС [Евробарометър 2020].  

 

Данъчното облагане на тютюна в приходите на българското 

правителство 

През 2021 г. общите приходи от акцизи за всички видове тютюневи изделия в България са на стойност 

2,843 млрд. лв. Както се вижда от Фигура 5, през повечето от наблюдаваните години акцизът върху 

тютюна е бил равен на над 10% от държавните приходи. Този дял е няколко пъти по-висок от средния 

за ЕС.23 

Данъчното облагане на тютюна в България включва и ДДС върху тютюневите изделия. За 2020 г. броят 

на обложените цигари е 14,77 млрд., а среднопретеглената цена, изчислена от Агенция "Митници", 

е 5,41 лв. за 20 къса. Това означава 663 млн. лв. приходи от ДДС върху тютюневите изделия. Заедно 

с приходите от акциз, косвеното облагане на тютюневите изделия генерира 3,493 млрд. лв. Това 

съответства на 13,5% от всички държавни приходи за годината (данъчни + неданъчни приходи). 

Подобна висока зависимост от данъчното облагане на потреблението на тютюн води до сериозна 

уязвимост на държавния бюджет. Първо, може да се очаква, че конвергенцията на България към ЕС 

ще доведе също и до по-ниска употреба на тютюневи изделия сред населението. Второ, поради 

общия демографски спад, абсолютният брой на употребяващите тютюн в България намалява (за 

                                                           
22  Tobacconomics. (2022). “Cigarette Tax Scorecard: Spotlight on Southeastern Europe”. Policy Brief, April 2022. Available: 

https://tobacconomics.org/files/research/764/see-scorecard-policy-brief-2nd-edition-final.pdf 
23 European Commission. (2020). Evaluation of the Council Directive 2011/64/EU on the structure and rates of excise duty 

applied to manufactured tobacco. Commission staff working document. Brussels. Available: https://taxation-
customs.ec.europa.eu/system/files/2020-02/10-02-2020-tobacco-taxation-report.pdf   

https://tobacconomics.org/files/research/764/see-scorecard-policy-brief-2nd-edition-final.pdf
https://tobacconomics.org/files/research/764/see-scorecard-policy-brief-2nd-edition-final.pdf
https://tobacconomics.org/files/research/764/see-scorecard-policy-brief-2nd-edition-final.pdf
https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-02/10-02-2020-tobacco-taxation-report.pdf
https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-02/10-02-2020-tobacco-taxation-report.pdf
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което значително допринася и самото тютюнопушене). Трето, постоянното застаряване на 

населението тласка надолу бъдещите приходи от данъци върху тютюна (84% от хората над 65-

годишна възраст са непушачи). 

 

Фигура 5. Дял на приходите от акцизи за тютюн в приходите на българското правителство, в 

% 

 

 

Source: Ministry of Finance, own calculations 

Самата тютюнева индустрия вече отчита перспективата за рязък спад в продажбите на цигари. 

Euromonitor International прогнозира спад от над 250 млн. лв. в годишните продажби на цигари до 

2026 г., частично компенсиран от ръст от 100 млн. лв. при новите тютюневи изделия. 

За да съберат същите приходи от намаляващия абсолютен брой потребители на тютюн, 

правителствата могат да следват различни стратегии. Първо, да се увеличат акцизите. Второ, да се 

разшири данъчната основа чрез адекватно данъчно облагане на алтернативни тютюневи изделия - 

тютюн за пушене, НТИ, електронни цигари и др. Трето, чрез добавяне на нови пушачи, като 

същевременно се поддържат ниски данъците върху тютюна. През последното десетилетие 

българските правителства се придържаха предимно към последното.  
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Правителствена политика относно акциза на цигарите 

Акцизът на цигарите в България беше вдигнат над 2 лв. за кутия едва през 2009 г. Следващата година 

минималният акциз върху тютюна беше увеличен с 38,8%, а през 2011 г. имаше ново повишение до 

153,9 лв. за 1000 бр. Така само за три години акцизните ставки нараснаха с 96,3%. Този ход беше 

мотивиран от различни фактори: политиката на ЕС за данъчно облагане на тютюна, очакваните ползи 

за общественото здраве и необходимостта от приходи по време на финансовата и икономическа 

криза. Резултатите обаче напълно опровергаха очакванията на Министерството на финансите. През 

2010 г. приходите от акциз на тютюн намаляха с 272 млн. лв. – при планиран 225 млн. лв. 

положителен ефект. 

Това грешно изчисление стресира и без това обтегнатия държавен бюджет и беше широко 

критикувано от адвокатите на тютюневата индустрия.24 “Уроците“, които българската фискална 

политика трябваше да си извади, според тях бяха да се придържаме към минимални увеличения на 

акциза, разтеглени във възможно най-дълги периоди от време.25 Последиците от това въздържане 

от по-високо данъчно облагане на тютюна са показани на фигура 6: има ясна връзка между 

стагниращия акциз върху тютюна и увеличаването на средната консумация на цигари на глава. 

Тютюневите акцизи и потреблението на цигари на глава от населението са показатели с 

противоположна динамика. Когато правителството повиши акциза, националното потребление на 

цигари на глава от населението намалява. След 2011 г. настъпи застой в акцизната политика, който 

доведе до бавно, но продължително възстановяване на потреблението на цигари. 

През последвалото десетилетие действаха три основни фактора. Първо, нарастващите доходи на 

населението: БВП на глава от населението по постоянни цени от 2020 г. между 2011 г. и 2021 г. се 

повиши с 51%. Второ, неохотното данъчно облагане от страна на правителството: средната цена на 

цигарите, продавани на българския пазар, се увеличи само със 7,6% през изследваното десетилетие. 

Така цигарите станаха далеч по-достъпни за населението и потреблението им на глава от 

населението нарасна с 42,7% за десетилетие. 

Трето, правителството изостави своя “толерантен” подход към незаконната търговия с цигари от 

2010-2014 г., като в последните години България е хвалена от тютюневата индустрия за това, че е 

изкоренила незаконната търговия. Комбинираното въздействие на трите фактора увеличи 

държавните приходи от акциз върху тютюн с 67,8% за десет години. През 2020 г. косвеното облагане 

на тютюна (акцизи + ДДС) възлезе на впечатляващите 2,9% от българския БВП. 

                                                           
24 Ganev, P. (2013). Excise taxation of tobacco products in Bulgaria – review and recommendations. Sofia: Institute for Market 

Economy. A paper supported by Phillip Morris Bulgaria. Available: 
https://ime.bg/var/images/IME_excise_tobacco_report_2013_EN.pdf  
25 Institute for Market Economy. (2018). Economic analysis of the excise policy towards tobacco products in Bulgaria and its 

effects on the illicit trade. Sofia: IME. (In Bulgarian) Available: https://ime.bg/var/images/Excise_policy_tobacco_IME_18.pdf . 
This report, as several others, has been funded by the tobacco industry (PMI Impact) and concludes that any pronounced 
increase in excise duty will produce a “tax shock” in Bulgaria. 

https://ime.bg/var/images/IME_excise_tobacco_report_2013_EN.pdf
https://ime.bg/var/images/Excise_policy_tobacco_IME_18.pdf
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Фигура 6. Акцизни ставки (дясна ос) и средно потребление на цигари (лява ос) в България 

 

 

Източник: Национален статистически институт (Изследване на домакинските бюджети), Агенция “Митници”, собствени 

изчисления 

Знаейки това, става по-ясно защо българските правителства не са склонни да прилагат член 53, 

алинея 3 от Закона за здравето. Според него Министерството на финансите трябва да прехвърля 1% 

от всички приходи от акцизи, събирани от алкохол и тютюневи изделия, към националните програми 

за превенция на Министерството на здравеопазването, включително за ограничаване на 

тютюнопушенето. Българските правителства никога не са изпълнявали това законово изискване.     

    

 

5. Ценова еластичност на потреблението на 

тютюн 

Грешката в размер на 0.5 милиарда лева от страна на правителството при изчисляването на 

приходите от акциз върху тютюна през 2009 г. разкрива неразбиране на основните механизми на 



17 
 

ценовата еластичност на употребата на тютюневи изделия. Ето защо това проучване предостави 

независима оценка на ценовата еластичност на потреблението на цигари в България. 

За тази цел съставихме линеен регресионен модел, представящ потреблението на цигари като 

функция от тяхната цена и доходите на населението. Моделът обхваща период от 18 години (2004-

2021 г.). Годишните данни за потреблението на тютюн са извлечени от Проучването на бюджета на 

домакинствата, под формата на късове цигари на глава от населението. Изследването на 

домакинските бюджети регистрира всички закупени цигари, следователно и незаконния пазар. 

Бяха разработени две версии на модела, като се използваха два различни измерителя на цената на 

цигарите. Първата версия (Модел 1) проследява текущата цена на цигарите (времевият ред е 

конструиран въз основа на данни на СЗО и Агенция “Митници”) и след това я коригира с индекса на 

потребителските цени, преизчислявайки го в константни левове от 2020 г. Втората версия (Модел 2) 

проследява относителна цена на цигарите на българския пазар, като среднопретеглените годишни 

индекси на цените на цигарите (извлечени от месечния индекс на цените на тютюна на НСИ) се 

разделят на претегления ИПЦ за съответната година. 

Брутният вътрешен продукт на глава от населението бе използван като приближение за промените в 

разполагаемия доход. Стойностите на БВП на глава от населението по текущи цени са преобразувани 

в константни български лева за 2020 г. 

И в двете версии на модела бяха използвани две контролни променливи. Първо, фиктивна 

променлива, проследяваща съществени промени в акциза на цигарите през годините, с „1“ = година 

с повече от 5% увеличение и с „0“ = година, когато акцизът остава непроменен или се увеличава с по-

малко от 5% . Друга променлива е средната възраст на населението. По този начин се опитахме да 

изолираме възможните ефекти от два основни фактора за потреблението на цигари: застаряването 

на населението и изкривяванията, дължащи се на рязкото увеличение на акциза. 

Преди да пристъпим към оценка на еластичността на цената и дохода бе извършена серия от 

стандартни тестове с променливите, включени в Модел 1 и Модел 2. Последователно приложихме 

процедурата на модифицирания тест на Дики-Фулър (ADF), за да тестваме променливите за 

съществуване на единични корени, провокиращи фалшива регресия. Всички променливи преминаха 

t-теста при първите си разлики. По отношение на БВП на глава от населението, неговият Z (t) беше 

под табличните критични стойности при прилагане на ADF с хипотезата за наличие на тренд, но над 

критичната стойност от 5% при отчитане на дрифт. 

Продължихме с двуетапния метод на Енгъл-Грейнджър, като тествахме остатъчните стойности на 

линейния модел. За Модел 1, Z (t) = -3,661; и за Модел 2, Z(t) = -3,604. По тази причина, за да проверим 

хипотезата за коинтеграция между променливите, приложихме алтернативния тест на Йохансен. 

Резултатите от него предполагат, че действително съществуват дългосрочни връзки между 

изследваните времеви редове. 
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Следователно бихме могли да оценим техните дългосрочни и краткосрочни линейни връзки, 

следвайки Модела за коригиране на грешките. Дългосрочният линеен модел регресира 

логаритмичните стойности на потреблението на цигари на глава от населението, цената на цигарите, 

реалния БВП на глава от населението, средната възраст на населението и фиктивната променлива. 

Както се вижда от първата част на таблица 1, коефициентът на дългосрочната ценова еластичност на 

потреблението на цигари е статистически значим и за двата варианта на модела. За Модел 1 тя 

възлиза на -0,753; за Модел 2 е -0.787. Тоест, може да се очаква, че в дългосрочен план при всяко 

поскъпване на цигарите с 1% потреблението им ще намалява с около 0,75-0,79% при равни други 

условия. 

Що се отнася до еластичността на доходите при потреблението на цигари, коефициентът му е 

статистически значим само в Модел 2. Коефициентите на средната възраст и фиктивната променлива 

са незначими и в двата модела. 

 

Таблица 1. Оценки на дългосрочната и краткосрочната еластичност на потреблението на 

цигари в България 

 

 Model 1 Model 2 

Long-run 

elasticity 

Prob > F        =    0.0000 
R-squared       =    0.8679 

Adj R-squared   =    0.8273 

Prob > F        =    0.0000 
R-squared       =    0.9409 

Adj R-squared   =    0.9227 
 Coefficient P > |t| 95% Conf. Interval Coefficient P > |t| 95% Conf. Interval 

Price -0.7529379 0.000 -1.011054 / -0.4948214 -0.787461 0.000 -0.9536755 / -0.6212465 

Income 0.8335452 0.105 -0.2007082 / 1.867799 0.9514394 0.009 0.2787346 / 1.624144 

Median Age -1.072787 0.799 -9.998126 / 7.852552 -2.769612 0.302 -8.339551 / 2.800327 

Excise Policy 0.0320005 0.528 -0.074629 / 0.13863 -0.006589 0.829 -0.07128 / 0.058102 

 

Short-run 

elasticity 

Prob > F        =    0.0010 
R-squared       =     0.8135 
Adj R-squared   =    0.7287 

Prob > F        =    0.0000 
R-squared       =    0.9539 

Adj R-squared   =    0.9329 
 Coefficient P > |t| 95% Conf. Interval Coefficient P > |t| 95% Conf. Interval 

Price -0.5264834 0.001 -0.7759155 / -0.2770512 -0.6729556 0.000 -0.7956766 / -0.5502346 

Income 0.5237461 0.253 -0.431177 / 1.478669 0.6722521 0.020 0.129402 / 1.215102 

Median Age -17.05574 0.138 -40.51503 / 6.40354 -18.16887 0.006 -29.95747 / -6.380267 

Excise Policy -0.0365427 0.356 -0.1200062 / 0.0469209 -0.0494485 0.046 -0.0977426 / -0.0011544 

Residuals /L1/ -0.839834 0.009 -1.427964 / -0.2517037 -0.7170705 0.021 -1.427964 / -0.1331241 

 

Източник: Собствени изчисления 
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След това извършихме оценка на краткосрочната еластичност чрез регресия на първите разлики на 

времевите серии и остатъчните регресионни членове един период назад във времето. 

Краткосрочната еластичност на цената се оказа по-ниска от дългосрочната. Тоест първоначалната 

реакция на ограничаване на потреблението при повишаване на цената е по-слаба от дългосрочния 

ценови ефект. Както при дългосрочния модел, коефициентът на краткосрочна ценова еластичност, 

оценен от Модел 2, е по-висок от този на Модел 1 (съответно -0,673 и -0,526). 

Друго съответствие между дългосрочния и краткосрочния модел е, че доходът не е статистически 

значим фактор в Модел 1 както в дългосрочен, така и в краткосрочен план; в същото време, доходът 

е статистически значим в Модел 2 и краткосрочно, и дългосрочно (краткосрочно: 0,672 с p = 0,02). 

Коефициентите на остатъците (-0.8398 за Модел 1 и -0.7171 за Модел 2) са статистически значими и 

попадат в интервала между 0 и -1. Следователно основната част (84% за Модел 1 и 72% за Модел 2) 

от дългосрочното неравновесие ще изчезне в рамките на една година. 

На този етап си струва да се спомене, че едно по-ранно проучване от 2002 г., базирано на микро 

данни26, достигна до сравними резултати: -0,802 обща ценова еластичност на потреблението на 

цигари в България (-1,329 за хората с ниски и ниски към средни доходи; -1,016 за хората със средни 

към високи доходи и -0,518 за групата с високи доходи). Нови проучвания от съседни балкански 

страни изчислиха подобни коефициенти на ценова еластичност.27 

След оценка на дългосрочната и краткосрочната еластичност на потреблението на цигари в България, 

ние проведохме серия от пост-оценъчни тестове. За Модел 1 тестът на Рамзи за пропуснати 

променливи не отхвърли алтернативната хипотеза с F под прага от 0,05; и двете версии на модела 

преминаха всички останали тестове. Този факт, заедно с някои други показатели, подкрепиха нашето 

предпочитание към Модел 2.  

--- 

Статистическите анализи потвърждават, че растящите доходи на населението допринасят за по-

голямото потребление на цигари; по този начин в една растяща икономика акцизът трябва 

постоянно да се повишава, за да се запази ефективността на данъчното облагане на тютюна като 

мярка за контрол на тютюна. 

В България косвеното данъчно облагане е причина за висок дял от цената на дребно на тютюневите 

изделия. Следователно може да се очаква, че всяко увеличение на акциза ще бъде прехвърлено към 

потребителите. Ако предположим, че цялото увеличение на акциза ще бъде прехвърлено в цената 

на дребно на цигарите и еластичност на цената от -0,673 (Модел 2, краткосрочен), 15% увеличение 

на акциза ще доведе до 10,1% намаление на броя изпушени цигари при равни други условия. Това 

съответства на близо 77 милиона кутии цигари по-малко (предвид броя на цигарите, освободени за 

                                                           
26 Sayginsoy, O., Yurekli, A. A, & de Beyer, J. (2002). Cigarette Demand, Taxation, and the Poor: A Case Study of Bulgaria. UCSF: 

Center for Tobacco Control Research and Education. Available: https://escholarship.org/uc/item/35g997q4 
27 Zubovic, J. et al. (2018). Economics of Tobacco and Tobacco Taxation. National Study – Serbia. Belgrade: Institute of Economic 

Sciences. Available: https://tobaccotaxation.org/cms_upload/pages/files/National-study-Serbia.pdf ; Cizmovic, M. et al. (2018). 
The elasticity of tobacco products. Podgorica: Institute for Socio-Economic Analysis. Available: 
http://tobaccotaxation.org/cms_upload/pages/files/201802-Montenegro.pdf  

https://escholarship.org/uc/item/35g997q4
https://escholarship.org/uc/item/35g997q4
https://tobaccotaxation.org/cms_upload/pages/files/National-study-Serbia.pdf
http://tobaccotaxation.org/cms_upload/pages/files/201802-Montenegro.pdf
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консумация през 2021 г.). Този ход би имал положителен фискален ефект от 92,2 млн. лв. Разбира 

се, фискалният ефект от повишаването на акциза върху тютюна е само част от общите (икономически) 

ползи от подобна политика.  

 

 

Заключения и политически препоръки 

Потреблението на тютюн в България е повишено и продължава да расте. Но това не е естествено 

развитие, а резултат от два вредни допълващи се фактора: 

1. Стратегията на тютюневата индустрия да продава продуктите си в България на по-ниска цена, за 

да събира по-високи приходи благодарение на повсеместната употреба на тютюн; и 

2. Държавна подкрепа за масовата употреба на тютюн. Подобна подкрепа включва данъчен режим, 

който защитава печалбите на тютюневата индустрия. 

Това се демонстрира от упорито поддържане от страна на България на възможно най-ниските нива 

на данъчно облагане на тютюневите изделия съгласно законодателството на ЕС - като по този начин 

прави тютюневите изделия по-достъпни за своите граждани. Друга демонстрация на този фактор е 

отказът на българските правителства от 2011 г. насам да повишат акциза върху тютюна достатъчно 

рязко, за да намалят потреблението и да подобрят здравето на хората. 

Данъчното облагане е основният инструмент за ограничаване на употребата на тютюн.28 Въпреки 

това то трябва да бъде допълнено и от други мерки. Първо, нужно е правителство, действително 

ангажирано с общественото здраве, както и ефективно правоприлагане. Второ, данъчното облагане 

на тютюна трябва да бъде придружено от цялостна политика за контрол на тютюна. 

Традиционно политиците в България гледат на данъчното облагане на тютюневите изделия като 

източник на по-големи публични приходи. По тази причина те се стремят към запазване на тези 

приходи с всички средства - и избягват въвеждането на по-строги мерки за контрол на тютюна. Този 

подход е приложим само в краткосрочен и средносрочен план и не отчита многобройните 

икономически разходи, свързани с консумацията на тютюн. 

Това изследване е само първата стъпка в едно дълго и неотложно пътуване в неизследваната 

територия на икономиката на тютюна в България. Необходими са повече изследвания в следните 

насоки: 

                                                           
28 Chaloupka, F. (2017). Tobacco tax increases remain the most effective policy for reducing tobacco use. A Tobacconomics 

Research Brief. Chicago: Tobacconomics, Health Policy Center, Institute for Health Research and Policy, University of Illinois. 
Available: https://tobacconomics.org/uploads/misc/2017/11/effectiveness-of-tobacco-taxes_brief.pdf   

https://tobacconomics.org/uploads/misc/2017/11/effectiveness-of-tobacco-taxes_brief.pdf
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● Да се оцени икономическата цена на потреблението на тютюн за икономиката и за 

обществото. 

● Да се изследват ефектите на “изтласкването” на други стоки и услуги заради употребата на 

тютюн. 

● Да се оцени еластичността на потреблението на тютюн за различните подоходни групи. 

● Да се предложат по-ефективни механизми за облагане на тютюневите изделия. 

 

Препоръки за промени в политиката 

Практиката от десетилетия показва, че политиците и управляващите в България не се влияят 

от стряскащите данни за вредата от тютюнопушенето върху здравето. В световен мащаб всяка 

година 8 милиона души губят живота си поради употребата на тютюн. В България те са около 

20 000. Но това не учудва никого, включително и Министерството на здравеопазването.  

Наше дълбоко убеждение е, че икономическите данни, показващи реалните загуби от 

тютюнопушенето и възможните реални ползи от увеличаването на данъка върху тютюна, са 

най-мощният механизъм за промяна на отношението на политиците към контрола на тютюна. 

Отчитайки констатациите в доклада, нашите предложения за необходимите мерки са както 

следва: 

1. Правителството да въведе цялостна стратегия за поетапно повишаване на данъчното 

облагане на тютюневите изделия за период от 3-5 години. 

2. Увеличаването на данъчното облагане трябва да бъде достатъчно рязко, за да се постигне 

увеличение на цените, което да доведе до осезаем спад във финансовата достъпност и 

потреблението на тютюневи изделия. 

3. Паралелно с това правителството да приложи план за действие, който да компенсира 

странични ефекти като увеличената незаконна търговия с тютюневи изделия. Измерването 

на нелегалната търговия с тютюневи изделия да се извършва от държавата. 

4. Изравняване на нивата на данъчно облагане за всички продукти, които съдържат никотин. 

5. Да се регламентира част от данъците върху тютюна да захранват специално предназначен 

фонд за превенция на тютюнопушенето. 

 

 

 


