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НАКРАТКО

След анализ на публично достъпна информация, интервюта с участници и 
документи, авторите  установяват и документират действието на механизъм, 
чрез който посланията и интересите на тютюневата индустрия достигат до 
вземащите решения и изкривяват здравните политики в България, в нейна 
полза. В глобален план, тютюневата индустрия погубва близо 8 милиона чо-
вешки живота ежегодно, чрез хронични незаразни болести, пряко или кос-
вено предизвикани от употребата на нейни продукти. Решимостта на  прави-
телствата за ограничаване и премахване употребата на тютюневи изделия в 
световен мащаб е необратима след влизането в сила на Рамковата конвенция 
за контрол на тютюна (РККТ)  на СЗО, ратифицирана от България през 2005 г.  

За да продължават да печелят, тютюневите компании излъчват към институ-
циите на управлението и обществото неверни и манипулативни послания. 
Те отричат и подкопават антитютюневите мерки, оспорват ефективността 
им, създават привлекателен образ на индустрията. Съпротивляват се срещу 
увеличаване на акцизите и претендират, че новите им бездимни продукти на-
маляват вредата от употребата на тютюн. Разкриваме как тези подвеждащи 
послания се лансират в обществото, медиите, и специално сред вземащите 
решения относно политиките за преодоляване на тютюнопушенето.  Ключова 
роля в процеса изпълняват  посредници  - организации, фирми и лица, които 
получават финансиране, грантове и дарения от тютюневата индустрия, фор-
мулират удобни за нея препоръки и послания, въздействат при формирането 
на политиките за контрол на тютюна или просто лъскат имиджа ù. 

Сред възможните посредници са адвокатски кантори, които внасят угодни за 
нея становища при обществени обсъждания. Подобна функция изпълняват 
също организации като Национална пациентска организация и компанията 
Арбилис за здравни конференции и издания. Поне два мозъчни тръста, финан-
сирани от тютюневата индустрия, активно са въздействали върху държавата, 
за да смекчат и предотвратят политики за намаляване на тютюнопушенето: 
Институтът за пазарна икономика и Центърът за изследване на демокрация-
та. Други водещи изследователски и научни институции също са реципиенти 
на финансиране от тютюневи компании.

Дългогодишна благотворителна програма на Фондация BCause в тютюнопро-
изводителните райони на страната се финансира изцяло от тютюневия ги-
гант Филип Морис България, който гради положителен социално-поносим 
образ от постиженията й - практика, изрично дефинирана като недопустимо 
спонсорство от Насоките за прилагане на чл. 13 от РККТ. Ключова е ролята на 
средствата за масово осведомяване, които приемат спонсорство срещу съ-
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държание, лансиращо интересите и посланията на индустрията - например 
вестниците “24 часа” и “Труд” и много други. Авторитетният бизнес седмичник 
“Капитал” приема спонсорство от тютюнева компания за събития, докато пре-
доставя сайта и съдържанието си за нейните корпоративни послания.

Крайните получатели са институции и лица, които формират или  прилагат 
политиките за ограничаване употребата на тютюневи продукти, сред които 
народни представители, министерствата на икономиката, финансите, Аген-
ция “Митници” и др. Под влияние попадат и възрастни, млади хора, ученици, 
студенти, специалисти, учени и експерти, както и лекари и медицински спе-
циалисти. 

Конкретни случаи, послужили за този анализ включват: дебати и решения за 
отказ или минимално увеличаване на акцизите на нагреваемите тютюневи 
изделия; предложение за създаване на Национален съвет за координиране 
прилагането на РККТ; инсинуации, че повишаването на акцизите увеличава 
незаконната търговия или че нагреваемите тютюневи изделия са по-безвред-
ни, както и подобряване имиджа на тютюневата индустрия чрез приети гран-
тове, проекти, корпоративна социална отговорност.

Препоръчва се:

 9 разясняване и прилагане на член 5.3 от РККТ за предотвратяване 
на намесата на тютюневите компании при формирането на поли-
тиките за контрол на тютюна;

 9 подобрено взаимодействие между институциите за прилагане на 
РККТ;

 9 ликвидиране на рекламата на тютюневи изделия и популяризира-
нето на тютюневата индустрия в обществото;

 9 ефективно ограничаване на спонсорството от страна на тютюне-
вата индустрия чрез грантове, благотворителност, корпоративна 
социална отговорност и пр.;

 9 затягане на забраните за пушене на обществени места, разширява-
не на обхвата и органите за контрола им; 

 9 повишаване на акциза на тютюневите и свързаните с тях изделия, 
включително на нагреваемите; и 

 9 здравно образование, профилактика и създаване на обществена 
култура, изключваща употребата на тютюн.
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ENGLISH LANGUAGE 
SUMMARY

Based on analysis of publicly available information, interviews with participants, 
and other sources, the authors establish and describe a mechanism of conveying 
messages and interests of tobacco industry to decision makers in Bulgaria, which 
distorts health policies in its favour. Annually tobacco industry kills nearly 8 million 
people world over through chronic non-communicable diseases directly or indi-
rectly caused by the use of its products. Governments’ determination to limit and 
eliminate tobacco use is irreversible since the entry into force of the WHO’s Frame-
work Convention on Tobacco Control (FCTC) ratified by Bulgaria in 2005.

To keep profiting tobacco companies send false and manipulative messages to 
governments and society. They deny and undermine anti-tobacco measures, chal-
lenge their effectiveness, and construct an appealing image of their industry. They 
oppose increasing excise duties and claim that their smokeless heat not burn prod-
ucts reduce the harm of tobacco use. We reveal how these misleading messages 
reach society, mass media, and especially tobacco control policy decision-makers. 

Intermediaries play a key role in the process. These are organisations, companies 
and individuals who receive funding, grants and donations from the tobacco in-
dustry. They formulate recommendations and messages to the industry’s conveni-
ence, which influence the forming of tobacco control policies, or simply polish the 
industry’s image.

Possible intermediaries include law firms which submit to public hearings opin-
ions that favour the industry. Actors such as the National Patient Organization or 
Arbilis - a health conference organiser and health journals’ publisher - also perform 
intermediary functions. At least two think tanks funded by the tobacco industry 
have actively influenced the government to mitigate and prevent tobacco control 
policies: the Institute for Market Economics and the Center for the Study of De-
mocracy. Other leading scientific and research institutions are also recipients of 
funding from tobacco companies.

Tobacco giant Philip Morris Bulgaria funds a years-long charity program of the 
BCause Foundation in the tobacco-producing regions of Bulgaria, using its ac-
complishments to build its positive socially tolerable image - a practice explicitly 
defined as inadmissible sponsorship by the FCTC Implementation Guidelines for 
Article 13. 24 Chasa, Trud, and many other media organisations accept tobacco 
industry’s sponsorship while promoting its interests and messages in their con-
tent. The reputable business newspaper Capital organises events sponsored by a 



10

tobacco company while accommodating its corporate reports and messages on 
its website.

The ultimate recipients of all these are institutions and individuals who formulate 
or implement the state’s tobacco control policies - including MPs, the ministries 
of economy and finance, and the Customs Agency among others. Adults, young 
people, pupils, students, specialists, scientists and experts, as well as doctors and 
medical professionals are also affected.

Specific cases used for this analysis include: debates and decisions to refuse or 
minimise excise duties on heated tobacco products; a recent proposal for the 
establishment of a National Council for Coordinating the Implementation of the 
FCTC; insinuations that increasing excise duties should boost illicit trade or that 
heated tobacco products are safer; as well as grants, projects and corporate social 
responsibility which “wash” the image of tobacco industry.

Recommendations are made for:

 9 clarification and implementation of Article 5.3 of the FCTC to prevent 
the interference of tobacco companies in the formulation of tobacco 
control policies;

 9 improved interaction between the institutions for the implementation 
of the FCTC;

 9 elimination of tobacco advertising and promotion of the tobacco 
industry in society;

 9 effective limitation of sponsorship by the tobacco industry through 
grants, charity, corporate social responsibility, etc.;

 9 tightening bans on smoking in public places, expanding the scope and 
control bodies;

 9 increasing the excise duty on tobacco and related products, including 
heating products; and

 9 health education, prevention and creation of a public culture that 
excludes the use of tobacco.



11

ИЗПОЛЗВАНИ 
СЪКРАЩЕНИЯ

АД   -  Адвокатско дружество

АМ   -  Агенция “Митници”

БАТ   -  Бритиш Америкън Тобако

БНТ   -  Българска национална телевизия

ДДС   -  Данък добавена стойност

ДНК   -  Дезоксирибонуклеинова киселина

ЕС    -    Европейски съюз

ИПИ   -  Института за пазарна икономика

КСО   -  Корпоративната социална отговорност

МВР   -  Министерство на вътрешните работи

МЗ   -  Министерство на здравеопазването

МИ   -  Министерство на икономиката

МОСВ  -  Министерство на околната среда и водите

МФ   -  Министерство на финансите

НАП   -  Национална агенция за приходите

НПО   -   Националната пациентска организация

НТИ   -  Нагреваеми тютюневи изделия

ООН   -  Организация на обединените нации

ОЛАФ  -  Европейска служба за борба с измамите

ПМС   -  Постановление на Министерския съвет
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РККТ   -  Рамкова конвенция за контрол на тютюна

СЗО   -  Световна здравна организация

УНСС  -  Университет за национално и световно стопанство

ФМБ   -  Филип Морис България

ЦИД   -  Център за изследване на демокрацията

ЦЛС   -  Център за либерални стратегии

ЦУР   -  Цели за устойчиво развитие

BAT   -  British American Tobacco

FDA   -  Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ 

JTI   -  Japan Tobacco International

PMI   -  Philip Morris International 

STOP  -  Stopping Tobacco Organizations and Products 

TM Marlboro - Търговска марка Marlboro
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ВЪВЕДЕНИЕ

Годината 1964 е своеобразна повратна точка за състоянието на човешкото 
здраве в световен мащаб. В САЩ, на най-високо държавно ниво, се сформира 
Консултативен комитет по въпросите на тютюнопушенето и здравето. Него-
вите заключения относно връзката между тютюнопушенето и раковите забо-
лявания е категорична. В продължение на десетилетия от цял свят се трупат 
данни и знания за пагубното влияние на пушенето върху всеки орган и сис-
тема на човешкото тяло. Статистиката потвърждава клиничните наблюдения. 
Обществеността е шокирана от резултатите от научните изследвания в раз-
лични страни. Тютюневите компании правят официални изявления. “Ние ще 
спрем бизнеса си утре…, ako имахме някаква мисъл или знание, че така или 
иначе продаваме продукт, вреден за потребителите.”1 Това заявява през март 
1954 г. Джордж Вайсман, вице- президент на Philip Morris International (PMI). 
“Ако нашите продукти са вредни… ние ще спрем да ги произвеждаме..”2  

През 1986 г., Джералд Лонг, президент на R.J.Reynolds признава в интервю, че 
“ако някога видя или науча, че има някакво доказателство, което категорично 
потвърждава, че по някакъв начин тютюнът е опасен за хората и ако аз по-
вярвам в това със сърцето и душата си, тогава ще да се махна от този бизнес.”3 
Такива са обещанията.

Днес, десетилетия след тези паметни събития, тютюневите компании не само, 
че не са спрели да произвеждат своите убийствени продукти, но с още по-го-
лям замах търсят и намират начини да издигат своя имидж и влияние в обще-
ството.

Настоящото издание има за цел да изобличи намеренията им и да демаскира 
измамите им. Изготвяме го в тясно сътрудничество с международната здравна 
общност, която стриктно се води от независимата наука и следва препоръки-
те на Световната здравна организация (СЗО) да държи тютюневата индустрия 
далеч от решенията и политиките за ограничаване на тютюнопушенето.  

Проучването има за цел и да разкрие взаимовръзките между интересите на 
тютюневата индустрия, аналитичните заключения на спонсорираните от нея 
институции, мозъчни тръстове и други посредници, и произтичащите от това 
последици за политиката на държавата по отношение на един от главните ри-
скови фактори на здравето на нацията - тютюнопушенето. 

1  PROCTOR R. Golden Holocaust. University of CA Press, 2011, p.257.
2  Пак там
3  Пак там
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За проекта

Настоящият аналитичен доклад е разработен в изпълнение на проект 
Unmasking TI Tactics and Building Up Counteraction (Демаскиране на такти-
ките на тютюневата индустрия и противодействие) и се осъществява по 
грантова програма на STOP4 (глобална инициатива за надзор над тютюнева-
та индустрия). STOP e партньорство между Tobacco Control Research Group, 
от Университета в Бат, Global Center for Good Governance in Tobacco Control, 
Международен институт за борба с туберкулозата и белодробните болести и 
Vital Strategies, с финансовата подкрепа на Благотворителната инициатива на 
Блумберг за ограничаване на тютюнопушенето. 

За да противодейства на агресията на тютюневата индустрия, през 2003 г. Све-
товната здравна асамблея приема Рамкова конвенция за контрол на тютюна 
(РККТ) - като първи международен договор, който си поставя за цел да пред-
пазва настоящите и бъдещи поколения от разрушителните здравни, социал-
ни, екологични и икономически последици от употребата на тютюн и излага-
нето на въздействието на тютюневия дим. България ратифицира Конвенцията 
на Световната здравна организация със закон на 7 ноември 2005 г., като тя 
влиза в сила от 5 февруари 2006 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.). До момента РККТ 
е ратифицирана от 182 държави.

Прилагането на член 13 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна, свър-
зан със забрана за реклама и промоция на тютюневи изделия и спонсорство от 
страна на тютюневите компании в България е незадоволително. Не се вземат 
предвид и “Насоките за прилагането” му, а забраната за спонсорство обхваща 
само трансграничното спонсорство, в съответствие с Директива 2003/33 на ЕС.

Съгласно РККТ “спонсорство на тютюн” означава допринасяне в полза на вся-
какво събитие, дейност или индивид с цел, действително или потенциално по-
следствие да се популяризира употребата на тютюн по пряк или косвен начин.5

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и 
свързаните с тях изделия „Спонсорство“ е всяка форма на публичен или час-
тен принос към осъществяването на мероприятие, дейност или насочен към 
лице, който има за цел или за свой пряк или непряк резултат популяризира-
нето на тютюнево изделие и/или свързано с него изделие.

Спонсорството позволява на тютюневите компании да използват корпора-
тивната социална отговорност (КСО), различни схеми за отпускане на гранто-
ве и благотворителност, с цел популяризиране на своите продукти и имидж.

4  STOP - https://exposetobacco.org/
5  WHO Framework Convention on Tobacco Control https://www.who.int/fctc/text_download/en/
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Години наред българските институции, отговорни за прилагането на РККТ, на 
практика парализират всяко усилие за подобряване на здравните политики. 
Министерствата на икономиката, финансите и околната среда, българските 
митници и други рутинно се противопоставят на инициативите на Министер-
ството на здравеопазването с аргумента, че всичко е перфектно и не са необ-
ходими никакви подобрения.

Настоящият проект изследва  как и защо твърде често изявленията на дър-
жавните институции са в хармония с тезите на  тютюневата индустрия, като 
възпроизвеждат заключения и формулировки на експерти, учени, мозъчни 
тръстове, финансирани от нея. Това говори за пряка връзка и зависимост. 

Време е държавните институции и обществеността да бъдат информирани от-
носно ролята на спонсорството от страна на тютюневите компании и техните 
лобисти при вземането на важни за здравето на нацията решения. Очакваме 
това да помогне за преодоляване на съществуващата от години институцио-
нална парализа в развоя и прилагането на  политиките за контрол на тютюна 
в България и да доведе до пълна забрана за рекламирането и промоцията на 
тютюневи изделия и за спонсорството от страна на тютюневата индустрия.

Цели и задачи на изследването

Реализацията на проекта включва провеждането на изследване и анализ 
на получените данни. Основната цел на изследването е да извади на показ 
механизма, по който посланията на тютюневата индустрия се превръщат в 
държавна политика. За тази цел разкриваме връзката между източниците на 
удобните за тютюневата индустрия тези, техните основни посредници и по-
лучателите им в структурите на държавното управление. Тези три обекта на 
изследване няма как да бъдат напълно обособени, разбира се. Между тях има 
преливане и припокриване. Например медиите в едни случаи са получатели 
на идеи и мнения, директно генерирани от индустрията, в други случаи - са 
посредници за формиране на мнение по отношение на здравните политики 
сред вземащите решения.

Нашият метод

За постигане на поставените цели използвахме налична научна литература, 
най-вече от утвърдени независими източници, за да идентифицираме основ-
ните послания и цели на тютюневата индустрия, както и да проучим тактиките 
и методите й на въздействие. Ползвайки опита и мониторинга на Коалицията 
за живот без тютюнев дим, анализирахме случаи от последното десетилетие, 
при които посланията и целите на тютюневата индустрия сполучливо проник-
ват и въздействат върху управленски решения и действия на институциите на 
държавата. Така стигнахме до ключовата роля на посредниците, които прак-
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тически превеждат интересите и посланията на тютюневата индустрия към 
политиките и становищата на държавните институции.

Подбрахме пет от тези случаи и събрахме подробна информация за тях от на-
лични в интернет източници, както и с помощта на пътувания до региони, в 
които се изпълняват дейности или проекти, финансирани от тютюневи компа-
нии. Интервюирахме бенефициентите от такива дейности. Събраните по този 
начин данни подложихме на разбор, със задача да установим механизма, по 
който индустрията постига толкова ефективното си въздействие върху фор-
мирането и изпълнението на политиките за ограничаване на тютюнопушене-
то в България. Резултатите споделяме в настоящия доклад.

Етични и професионални съображения

Не за пръв път изследваме различни социални, политически и медийни аспе-
кти на употребата на тютюневи изделия в България. Внедрихме всички изиск-
вания за предпазване и сигурност на участниците в това изследване, като се 
постарахме да ги информираме ясно какво правим и с какви цели, и да опа-
зим безопасността и конфиденциалността им. Опряхме твърденията и анали-
за ни на максимално надеждни научни ресурси, които щателно и прозрачно 
изложихме. 

Но настоящото изследване ни изправя пред трудни дилеми. То се осланя на 
формулировките и изискванията на Рамковата конвенция за контрол на тю-
тюна на СЗО, която е ратифицирана от България и съответно представлява 
част от законодателството. Но сме наясно, че в българската правна уредба 
зеят несъответствия и празноти, които позволяват - и дори насърчават - зао-
бикаляне на изискванията на Конвенцията. 

Несъмнено има организации, компании и хора в България, които подпома-
гат и прокарват интересите на тютюневата индустрия неволно или с добри 
намерения. Има и такива, които получават от нея финансиране под формата 
на грантове, спонсориране на публикации, събития и пр., но претендират, че 
това не е забранено, както и че не им пречи да изпълняват почтено целите си. 

Натъкнахме се на такива, които познаваме като съратници в каузата на Коа-
лицията за живот без тютюнев дим за  прилагане и спазване на законите за 
ограничаване на тютюна, и отстояване на обществения интерес. Включването 
им в обхвата на това изследване възприемаме като възможност да насочим 
вниманието им към проблематичните аспекти на взаимодействието им с тю-
тюневи компании и рисковете, които създава за тях и за обществото.

Водим се във всички наши действия и анализи от целите, заложени в устава 
на коалицията:
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 9 ограничаване на тютюнопушенето сред населението на България и 
най-вече сред младите хора;

 9 постигане пълна забрана на тютюнопушенето на закрити общест-
вени и работни места и обществения транспорт, както и на някои 
открити места;

 9 защита правата на непушачите в България;

 9 спазване на законодателството, регламентиращо ограничаване 
или пълна забрана на тютюнопушенето на обществени и работни 
места и обществения транспорт;

 9 подпомагане подобряването на нормативната уредба, отнасяща 
се до ограничаване или забрана на тютюнопушенето, както и тази, 
свързана с регламентиране изискванията към тютюневите изделия 
чрез участие в изготвянето на проекти на нормативните актове;

 9 осъществяване връзка между гражданското общество и институ-
циите в страната по отношение ограничаване или забрана на тю-
тюнопушенето;

 9 предлагане на независима експертна оценка за състоянието на 
проблемите, свързани с тютюнопушенето и регламентиране из-
искванията към тютюневите изделия; и

 9 информиране на обществото за вредите от тютюнопушенето и пол-
зите от неговото прекратяване и осигуряване на среда, свободна 
от тютюнев дим.

Запазваме добронамереност и готовност за партньорство за постигането на 
тези цели - с всички, освен с тези, които целенасочено и безогледно лансират 
интересите на тютюневата индустрия, в ущърб на здравето и благополучието 
на хората.
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ИЗТОЧНИК: 
ТЮТЮНЕВАТА ИНДУСТРИЯ

Най-напред нека разгледаме тютюневата индустрия като главен генератор -  
източник на послания към институциите и вземащите управленски решения. 
Движени от различни мотиви, тези послания намират добра почва, поникват, 
дават плод, който след това стига до получатели, в повечето случаи - вземащи 
решения,  и накрая се превръщат в държавна политика, която е в интерес на 
индустрията и в ущърб на здравето и благополучието на хората.

Водеща цел и задача на тютюневите компании е да разширяват пазарите си 
и да повишават печалбите си.6,7 Тютюневата индустрия поставя печалбите си 
пред хората, поради което съществува фундаментален и непримирим кон-
фликт между интересите на тютюневата индустрия и интересите на политика-
та за обществено здраве.8,9,10,11

Много се знае вече за усилията на индустрията да повлияе на политиките за 
контрол на тютюнопушенето, особено от проучване на вътрешни корпора-
тивни документи, публикувани чрез съдебни дела в САЩ.12 Тези документи 
показват, че тютюневата индустрия се занимава с измама на политици и об-
ществеността от десетилетия.13

Основни послания

Индустрията изпраща различни послания, понякога - противоречиви, но по 

6  Philip Morris Europe Research and Development Three Year Plan. p.6
https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=hnmh0162
7  Y. Saloojee, E. Dagli. Tobacco industry tactics for resisting public policy on health. 
https://www.who.int/bulletin/archives/78(7)902.pdf
8  Tobacco Industry Interference a Global Brief. WHO, p.6
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/165254/Tobacco-Industry-Interference-A-Global-
Brief.pdf
9  Tobacco industry interference in policy decisions undermines effective control
https://www.uicc.org/news/tobacco-industry-interference-policy-decisions-undermines-effective-control#
10  Opposing Goals: The Tobacco Industry vs. Public Health
https://ash.org/opposing-goals-tobacco-industry/
11  WHO Definitions of Tobacco Industry Tactics. 
https://tobaccotactics.org/wiki/who-definitions-of-tobacco-industry-tactics/
12  K.E. Smith,  E. Savell and A.B. Gilmore. What is known about tobacco industry efforts to influence tobacco 
tax? A systematic review of empirical studies.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701860/
13  Bero L. Implications of the tobacco industry documents for public health and policy. Annu Rev Public 
Health. 2003;24:267-88. doi: 10.1146/annurev.publhealth.24.100901.140813. Epub 2001 Nov 6. PMID: 
12415145.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12415145/
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същество сходни във всички страни по света. В нашето изследване ще про-
следим тези  от тях, на които най-често се натъкваме в България.

Отричане на регулациите за намаляване употребата на тютюн

Открито, чрез завоалирани фрази или подхвърляне на съмнения, чрез фронт 
групи и отделни личности, тютюневата индустрия атакува политиките срещу 
тютюнопушенето.14,15,16 Тя яростно се противопоставя на РККТ и на каквито и 
да било регулаторни мерки за ограничаване употребата на тютюневи изде-
лия, като ги нарича “висок бизнес риск”.17 Ясно защо -  тези мерки имат за цел 
да ограничат и ликвидират продажбите й.18

Оспорване ефективността на въведените мерки

След като решимостта за ограничаване на употребата на тютюн става необра-
тима в повечето страни, някои тютюневи компании адаптираха реториката 
си. Така вместо да отричат ползата от въведените по силата на РККТ ограниче-
ния, днес те ги определят като “недостатъчни и неефективни”.19

Изграждане на хуманен образ на индустрията   

Правилната употреба на продуктите на тютюневата индустрия води доказано 
до заболявания и смърт на клиентите й.20 Затова тя отчаяно търси начини да 
придаде човешки образ на убийствената си същност.  Постига го чрез посла-
ния за социална и корпоративна отговорност или присвояване на други по-
ложителни каузи - например  Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН21.  
Парадоксалното в случая е, че прилагането на РККТ, е  част от  ЦУР 3 - Добро 
здраве.

14  Letter from one hundred specialists in nicotine science, policy, and practice
 //www.scohre.org/news/letter-from-100-specialists-in-nicotine-science-policy-and-practice/
15  Gender, women, and the future of tobacco control
 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DAT-02-2020-0005/full/html
16  Национално представително проучване на НПО представя нови данни за възприятията и 
употребата на тютюневи и свързани с тях изделия в България
https://npo.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%
BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D
0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2/
17  Highjacking the SDGs? Analysis, p.21
https://unfairtobacco.org/wp-content/uploads/2018/07/Analyse78-highjacking-the-sdgs.pdf
18  Tobacco Industry Interference. A Global Brief.WHO, p.6
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/165254/Tobacco-Industry-Interference-A-Global-
Brief.pdf
19  Is the tobacco industry hijacking the SDGs?
https://unfairtobacco.org/en/tobacco-industry-highjacking-the-sdgs/#/
20  СЗО, Тютюнопушене https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
21  Highjacking the SDGs? Analysis, p.21
https://unfairtobacco.org/wp-content/uploads/2018/07/Analyse78-highjacking-the-sdgs.pdf
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Съпротива срещу увеличаване на акцизите

Недвусмислени са посланията на индустрията срещу всякакво увеличаване на 
акциза на тютюневите изделия. Такова увеличаване е доказано като най-ефек-
тивен фактор за ограничаване на пушенето особено сред младите хора и сред 
населението с по-ниски доходи.22 Тютюневата индустрия винаги се е опитва-
ла да поддържа данъците върху тютюна ниски, използвайки последователни 
тактики и подвеждащи аргументи.23,24 

Индустрията и нейните съмишленици твърдят, че увеличаването на данъка 
върху тютюна неизбежно ще доведе до увеличаване на незаконната търговия 
с тютюневи изделия. Те твърдят, че по-високите данъчни ставки и по-високите 
цени засилват финансовите стимули за криминалния бизнес да доставя цига-
ри от места с по-ниски данъци, стимулират укриването на данъци в страната 
и насърчават пушачите да търсят по-евтини и нискокачествени незаконни ци-
гари. Индустрията също така оспорва аргумента, че повишаването на данъци-
те върху тютюна увеличава държавните приходи, като твърди, че наличието 
на незаконен пазар на тютюн в действителност ще намали събираемостта на 
приходите след увеличение на данъците.25,26

Намаляване на вредата 

В последните години тютюневата индустрия все по-често отправя послания 
и за “намаляване на вредата” от тютюнопушенето. Отговаряйки на промени-
те в наг ласите на обществото, тя гъвкаво сменя своята стратегия и цинич-
но започва да твърди, че се бори за здравословно бъдеще, без тютюнев дим. 
Рекламира електронните и нагреваеми тютюневи изделия като иновативни 
и по-безопасни и дори ги лансира като част от политиките си за борба с тю-
тюнопушенето.27  

Тактики и цели на индустрията

За да постигне своите цели, индустрията използва различни тактики. Важно 
е те да бъдат изобличени и разпознати. Тя спонсорира изследвания на го-

22  Raising Tax on Tobacco – What You Need To Know http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/112841/WHO_NMH_PND_14.2_eng.pdf?sequence=1
23  K.E. Smith,  E. Savell and A.B. Gilmore. What is known about tobacco industry efforts to influence tobacco 
tax? A systematic review of empirical studies. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701860/
24  Why is reducing the use of tobacco a priority? TC at a glance
http://web.worldbank.org/archive/website01213/WEB/IMAGES/AAGTOBAC.PDF
25  Bero L. Implications of the tobacco industry documents for public health and policy. Annu Rev Public 
Health. 2003;24:267-88. doi: 10.1146/annurev.publhealth.24.100901.140813. Epub 2001 Nov 6. PMID: 
12415145.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12415145/
26  IARC Handbooks of Cancer Prevention - Effectiveness of Tax and Price  Policies for Tobacco Control, p.75. 
https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Handbooks-Of-Cancer-Prevention/Effectiveness-Of-
Tax-And-Price-Policies-For-Tobacco-Control-2011
27  Highjacking the SDGs? Analysis, p.27
https://unfairtobacco.org/wp-content/uploads/2018/07/Analyse78-highjacking-the-sdgs.pdf
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леми научни институти и организации, влиза в контакт с представители на 
политическата власт, привлича на своя страна авторитетни учени и експер-
ти, финансира провеждането на здравни и научни конференции. Използва 
всички възможности, за да присъства в медиите, работи за подобряване на 
обществения си имидж и престиж, за да се превърне от индустрия, вредна за 
здравето и живота на хората, в загрижена за добруването и благополучието 
на народа.28,29,30,31,32,33

Тютюневата индустрия иска да се наложи като доверен и незаменим партньор 
при формирането на политики. Тя иска да седне на масата на вземащите реше-
ния. Това обаче е забранено от член 5.3 от РККТ - той изисква страните да пред-
пазват своите здравни политики от вмешателствата на тютюневата индустрия. 

За да открехнат отново затворената пред тях врата за достъп, тютюневите 
компании се опитват да използват новите тютюневи изделия. Индустрията 
лансира и  усилва гласове за “намаляване на вредите”, като не жали средства 
за целта. Например PMI инвестира около 0,1% от приходите си за финансира-
не на т.нар. Фондация за свят без тютюнев дим с по 80 милиона щатски долара 
в продължение на 12 години. Фондацията е основен застъпник на тезите на 
индустрията и усърдно се представя за “независима”.34

Ключов елемент в опитите за подобряване имиджа на тютюневата индустрия 
е корпоративната социална отговорност.35,36  Политическото използване на 
благотворителни инициативи и дарения от страна на тютюневите компании, 
подчертава необходимостта филантропията на тютюневата индустрия спеш-
но да бъде ограничена чрез пълно прилагане на членове 5.3 и 13 от РККТ.37,38

28  The secret’s out: the tobacco industry targets a new generation https://www.euro.who.int/en/health-
topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2020/5/the-sec
rets-out-the-tobacco-industry-targets-a-new-generation
29  Tobacco Companies’ Public Relations Efforts: Corporate Sponsorship and Advertising https://
cancercontrol.cancer.gov/sites/default/files/2020-06/m19_6.pdf
30  Spinning a new tobacco industry: How Big Tobacco is trying to sell a do-gooder image and what 
Americans think about it https://truthinitiative.org/research-resources/tobacco-industry-marketing/
spinning-new-tobacco-industry-how-big-tobacco-trying
31  How Big Tobacco is trying to makeover its image and protect its bottom line at the expense of public 
health https://truthinitiative.org/research-resources/tobacco-industry-marketing/how-big-tobacco-trying-
makeover-its-image-and-protect
32  ‘Corona-washing’: How the tobacco industry is advancing its interests in the midst of the pandemic 
https://www.uicc.org/blog/%E2%80%98corona-washing%E2%80%99-how-tobacco-industry-advancing-its-
interests-midst-pandemic
33  Tobacco companies using intermediaries ‘to promote image’ – Report https://www.premiumtimesng.
com/news/top-news/439444-tobacco-companies-using-intermediaries-to-promote-image-report.html
34  Highjacking the SDGs? Analysis, p.116
https://unfairtobacco.org/wp-content/uploads/2018/07/Analyse78-highjacking-the-sdgs.pdf
35  Is the tobacco industry highjacking the SDGs?
https://unfairtobacco.org/en/tobacco-industry-highjacking-the-sdgs/#/
36  Highjacking the SDGs? Analysis, p.116
https://unfairtobacco.org/wp-content/uploads/2018/07/Analyse78-highjacking-the-sdgs.pdf
37  G.J. Fooks, A.B. Gilmore. Corporate Philanthropy, Political Influence, and Health Policy. https://journals.
plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0080864
38  Greenwashing https://tobaccotactics.org/wiki/greenwashing/
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След влизането на България в ЕС и особено след разрухата на местния Булгар-
табак през 2019 г. и продажбата на най-търсените му марки цигари на Бритиш 
Америкън Тобако (БАТ), пазарът на тютюневи изделия у нас бе завзет от меж-
дународни тютюневи компании. Най-голям е делът на БАТ, а най-агресивни в 
своята маркетингова политика са Филип Морис България (ФМБ), подразделе-
ние на PMI.

В България спонсорството от страна на тютюневите компании не е забранено 
със закон, също и рекламата на тютюневи изделия, с някои малки изключе-
ния. Всичко това дава чудесна възможност и открива широко врати пред ин-
дустрията да реализира своите цели и политики.
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ПОСРЕДНИЦИ НА 
ТЮТЮНЕВИ ПОСЛАНИЯ

В тази глава ще разгледаме някои от възможните посредници на интересите и 
посланията на тютюневата индустрия,  които се откроиха особено ярко през 
последните години. Повечето от тях получават финансиране от индустрията 
по различни начини. Удобно, въпреки ясните насоки на РККТ, това не е забра-
нено от закона. 

Чрез финансиране на проекти тютюневите компании си създават условия за 
по-тясно общуване и свързване с избрани посредници, които възприемат, 
комуникират и лансират техните послания и интереси, или най-малкото им 
създават приемлив обществен образ. Ярък ранен пример за такава симбиоза 
бе съвместната кампания на Булгартабак, МФ и Агенция “Митници” срещу кон-
трабандата на цигари, която предизвика остра обществена реакция през 2015 
г.39,40 В кампанията тогава участваше и организацията  Център за изследване 
на демокрацията, за която ще стане въпрос след малко.

В момента тютюневи компании активно финансират разнообразни общест-
вени проекти. Обикновено в произведените от такива проекти материали и 
публикации се казва, че резултатите имат независим характер и принадлежат 
единствено на техните автори. Но влиянието на индустрията в  повечето от 
тях се вижда и с просто око. Най-малкото, те се превръщат в чудесна реклама, 
тъй като логата на компаниите стоят тиражирани понякога в хиляди екзем-
пляри или в интернет, а медиите ги отразяват без задръжки.41

Заключенията от проектите на финансираните институции имат мощно въз-
действие при формиране отношението на властимащите получатели към 
дадени политики. Те оформят и общественото мнение.42 Затова направихме 
опит да идентифицираме организациите, които са потенциални посредници 
на тютюневата индустрия, като легализират нейните послания пред държава-
та и обществото. 

39  Медиапул . https://www.mediapool.bg/grazhdani-podadoha-zhalba-sreshtu-reklamnata-kampaniya-na-
bulgartabak-news229835.html
40  Smoke On The Water* https://www.banker.bg/komentari/read/smoke-on-the-water
41  Фокусът с нагреваемите тютюневи продукти в медиите. БлуЛинк https://www.bluelink.net/files/
attachments/focus-on-htp-in-media.pdf.pdf
42  2019. Antonov, P. and Barova, V. A wolf in sheep’s clothing: tobacco industry’s sponsorship and CSR in 
Bulgaria. Paper presented at the 4th International Conference on Tobacco Control Tomorrow’s sustainable 
development starts now - time to accelerate tobacco control!  March 27 – 29, 2019. Bucharest. ENSP-SRP
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Важно е да уточним още тук, че нито една от изследваните по-долу органи-
зации не се самоопределя като посредник на тютюневата индустрия. На-
против, всички те усърдно декларират независимост на аналитичните си и 
други действия от нея, а някои от тях и техни служители и анализатори, са се 
включвали в усилия и анализи за ограничаване на тютюнопушенето в Бъл-
гария. Дори адвокатските кантори не внасят становищата си по обществени 
обсъждания открито, от името на тютюневите си корпоративни клиенти, а от 
свое име. 

Получаването на грантово, проектно или спонсорско финансиране само по 
себе си не предполага непременно обслужване на тезите на дарителя. Въпре-
ки това третираме реципиентите като евентуални нейни посредници поради 
следните съображения:

 9 въпреки неяснотите и разминаванията в законовите дефиниции у 
нас, грантово финансиране и дарения от тютюневата индустрия, са 
изрично посочени като част от ограничените спонсорски практи-
ки в Насоките за прилагане на чл. 13 от  РККТ на СЗО, която е част 
от българското законодателство; 

 9 изводите, препоръките и активните послания, комуникирани от 
реципиенти на тютюнево финансиране, съвпадат с тезите на тю-
тюневата индустрия или видимо обслужват интересите й; и/или

 9 реципиентите участват във формирането на политиките за ограни-
чаване на тютюнопушенето.

Адвокати на индустрията

Като най-преки посредници на тютюневата индустрия изглеждат четири ад-
вокатски кантори, които изразяват становище по проект на Постановление 
на Министерски съвет (ПМС), свързан с ограничаване на тютюнопушенето. В 
хода на провеждане на обществената консултация през месеците юли - август 
2021 г.  във връзка с изготвения от Министерство на здравеопазването проект 
на ПМС за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в 
Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Све-
товната здравна организация, на официалната страница Strategy.bg бяха пуб-
ликувани становища от четири адвокатски кантори. Четирите становища съ-
държат много сходни тези, в унисон с постулатите на тютюневата индустрия. 
Както се оказва, поне две от тях са пряко свързани с тютюневата индустрия и 
по всяка вероятност от нейно име вземат отношение. 

Боянов и Ко

През 2016 г. БОЯНОВ и Ко представлява Philip Morris International по казус на 
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нарушение на TM Marlboro43. Според публикация на интернет страницата на 
дружеството може да се прочете: “След акция в нелегална фабрика в град Ви-
дин и последвалото разследване, видинският прокурор повдига обвинение 
срещу шест лица – работници във фабриката, които са обвинени в производ-
ство на цигари и употреба на регистрираната ТМ Marlboro без съгласието на 
ТМ-собственик. Наказателното дело е пред Окръжен съд Видин, Наказателно 
отделение. БОЯНОВ и Ко представлява притежателя на търговската марка и 
претендира за вреди, причинени от инкриминираната дейност на обвиня-
емите лица.” Екипът на БОЯНОВ и Ко по сделката се ръководи от Кина Чутур-
кова, съдружник.

Освен това съдебният екип на Борислав Боянов и Ко е ангажиран в защитата 
на няколко компании, принадлежащи към един от най-големите международ-
ни производители на тютюневи изделия, в първия по рода си колективен иск 
в България. Колективните искове са въведени в България с новия Граждански 
процесуален кодекс, който влиза в сила на 1 март 2008 г.44

Стойчев, Бойков и партньори

В сайта на дружеството https://www.sbplegal.bg/, в рубриката “Клиентите за 
нас” е посочена фирмата Импириъл Табако България, но повече информация 
не може да бъде намерена.

Подробно сравняване на формулировките в становището на Адвокатско дру-
жество Боянов & Ко с тези в становищата на Министерство на икономиката, 
Министерство на финансите, Агенция  “Митници”, Министерство на земедели-
ето е направено в глава “Конкретни случаи. Случай 2”. Там много ясно проли-
чава съвпадението между становищата на тютюневата индустрия и държав-
ните институции. 

Национална пациентска организация

Националната пациентска организация (НПО)45  има за цел  да обедини паци-
ентския глас и да представлява и защитава интересите на всички пациенти. Тя 
обаче става рупор на тютюневата индустрия, като се превръща в ревностен 
защитник на нагреваемите й изделия, препоръчва ги на своите членове и ги 
обявява за “по-малко вредни бездимни продукти” - алтернатива на цигарите, 
въпреки изричните предупреждения на СЗО против такова твърдение.

43  BOYANOV & Co. is representing Philip Morris Intl. in a case of infringement of TM Marlboro
 https://boyanov.com/boyanov-co-is-representing-philip-morris-intl-in-a-case-of-infringement-of-tm-
marlboro/
44  Defense in First Ever Class Action in Bulgaria https://boyanov.com/defense-in-first-ever-class-action-in-
bulgaria/
45  Национална пациентска организация (НПО)  https://npo.bg/
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Учредена е през 2010 г. като обединение на юридически лица - пациентски 
организации и днес е най-голямото пациентско обединение в страната, с по-
вече от 80 члена. От 2010 г. НПО е призната според Закона за здравето за на-
ционално представителна организация. 

Според Годишните технически и финансови доклади, през 2018 г. организа-
цията е получила от Филип Морис 14 000 лв.46, а през 2019 г. - 133 760 лв.47 
От март 2021 г. изпълнителен директор на НПО е д-р Станимир Хасърджиев, 
който преди това е бил председател на УС. 

През 2018 г. НПО изготвя становище  по законопроект за изменение и допъл-
нение на  Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Менда Стояно-
ва, председател на Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събра-
ние и група народни представители за повишаване акциза на нагреваемите 
тютюневи изделия. То е представено на заседание на Комисията по бюджет 
и финанси в Народното събрание. НПО се противопоставя категорично на 
предложението за повишаване акциза на нагреваемите тютюневи изделия 
(НТИ).48 

Същото становище д-р Хасърджиев разпространява широко и в медиите, от-
стоявайки заедно с представители на тютюневата индустрия нейните твърде-
ния.49  Подробности могат да се проследят в главата “Конкретни случаи”.

През юни 2018 г. НПО изпраща писмо до министъра на здравеопазването  Ки-
рил Ананиев  с изх. №1418/21.06.2018 г. (Приложение 1). Идеята, представена 
от НПО, е МЗ да включи формулировки, които промотират нагреваемите тю-
тюневи изделия в Предложението на България относно “Проект на Политиче-
ска декларация от Третата среща на високо равнище на Генералната асамблея 
на ООН, във връзка с превенция и контрол на незаразните заболявания”. Дей-
ността на НПО е в  хармония с голяма кампания, която разгръща PMI по време 
на срещата, с цел да рекламира своята стратегия за намаляване на вредата 
от тютюнопушенето сред световните политически лидери. Прави впечатле-
ние, че дословно идентични формулировки от писмото на НПО се откриват 
и в предложение на Института за пазарна икономика (ИПИ) по същия повод, 
което представяме като случай 4 в глава “Конкретни случаи.”

На 04.08.2020 г. НПО публикува “Национално представително проучване на 
възприятието и употребата на тютюневи и свързаните с тях изделия“.50  Про-

46  НПО, Годишен технически и финансов доклад, с.17 https://npo.bg/wp-content/uploads/2019/10/
Otchet-za-2018.pdf
47  НПО, Годишен технически и финансов доклад, с.21 https://npo.bg/wp-content/uploads/2020/12/2019_
Annual-Report_NPO.pdf
48  НПО, Годишен технически и финансов доклад, 2018 г, с. 15 https://npo.bg/wp-content/
uploads/2019/10/Otchet-za-2018.pdf
49  BG ON AIR, (1’:16’’) https://www.bgonair.bg/a/108-video/156512-po-visok-aktsiz-za-bezdimnite-tsigari-
iskat-upravlyavashtite
50  НПО, Национално представително проучване на възприятието и употребата на тютюневи и 
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учването е извършено с частично финансиране от Филип Морис България. 
Обобщенията в края, както и обяснителните бележки внушават на читателя 
идеята, че тютюневите компании се борят за намаляването на вредите от тю-
тюнопушенето, за здравето на населението и по-добро бездимно бъдеще, 
като инвестират в по-добри, безвредни и иновативни продукти. 

Така тютюневата компания се опитва да се ребрандира като “част от решение-
то“ на проблема с тютюнопушенето. А изводът, който прави проучването е, че 
държавата, както и международната здравна общност, предлагат и прилагат 
мерки, които на практика са недостатъчни, неефективни и не дават очаквания 
резултат.  Проучването е широко представено в медиите. 

През 2020 г., по време на Третата научна среща за намаляване вредата от 
тютюнопушенето в Атина, НПО, става един от основателите на Междуна-
родна асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредата 
(SCOHRE).51 Новата асоциация обединява учени, лекари, експерти по изготвя-
не на политики, поведенчески специалисти, представители на академичната 
общност и други професионалисти от различни страни, които открито се про-
тивопоставят на политиките на РККТ на СЗО и лансират различни политики, 
които главно промотират електронните цигари и НТИ като иновативни сред-
ства за намаляване на тютюнопушенето. Медиите, както и интернет страница-
та на PMI Science52,53 широко отразяват това събитие. 

Арбилис - здравни конференции и списания

Арбилис показва как могат да се организират здравни конференции с помо-
щта на тютюневата индустрия. В материали, разпространявани по време на 
събития, спонсорирани от PMI, както и в много от периодичните здравни из-
дания на фирмата, стои логото на PMI. Това дава възможност на тютюневата 
компания да блесне като благодетел, който се грижи за здравето на хората и 
се явява “част от решението на проблема с тютюнопушенето”54.

свързаните с тях  изделия https://npo.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%
D0%B0%D0%BD-2/
51  Международна асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредата https://npo.
bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%
d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86
%d0%b8%d1%8f-%d1%89%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/
52  No Smoke Summit presentations
  https://www.pmiscience.com/whats-new/no-smoke-summit-2020-virtual-presentations
53  3rd Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction: Novel products, Research & Policy
https://www.pmiscience.com/science/conferences/conference/3rd-scientific-summit-on-tobacco-harm-
reduction-novel-products-research-policy
54  How Big Tobacco is trying to makeover its image and protect its bottom line at the expense of public 
health https://truthinitiative.org/research-resources/tobacco-industry-marketing/how-big-tobacco-trying-
makeover-its-image-and-protect
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Арбилис ООД е създадена през 2000 г. като издател на медицинска периоди-
ка (Наука Кардиология, Ендокринология, Пулмология) и литература, органи-
затор на събития - здравни конференции, форуми, корпоративни и фирмени 
курсове, организатор на екскурзии и пътувания в страната и чужбина.

Само през последните три години Арбилис е провела повече от пет здравни 
конференции, медийни срещи и събития, спонсорирани от PMI - като сребъ-
рен и подкрепящ партньор.55 В почти всички броеве на сп. “Наука Кардиоло-
гия”, “Наука Пулмология” има статии, интервюта и други информационни мате-
риали, които са изготвени от PMI или са публикувани с тяхна подкрепа.

В рубриката “Политики” на страницата на Арбилис ООД  ръководството на 
фирмата декларира ангажимент “да познава и прилага изискванията на при-
ложимите национални и международни нормативни документи”, и указва, че 
Генералният мениджър/ПР са отговорни за внедряването и поддържането на 
въпросната политика56, но явно ръководството на Арбилис не е запознато с 
Рамковата конвенция, нито желае да следва нейните препоръки. Повече за 
ролята на Арбилис и специалистите-организатори  на нейните събития, е оп-
исано в глава “Конкретни случаи - случаи 4 и 5”.

Институт за пазарна икономика

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) според нашето изследване се явява 
посредник на посланията на тютюневата индустрия. ИПИ е един от водещите 
мозъчни тръстове в България57, който чрез своите анализи, публикации, ста-
новища пряко се опитва да влияе на политиците в управлението и на депута-
тите. Той е един от основните фактори, повлиял при вземането на решение от 
Народното събрание да не се изравнява акцизът на нагреваемите тютюневи 
изделия с този на цигарите. 

В периода 2017-2019 г. екипът на ИПИ реализира проект „Право и икономи-
ка на незаконната търговия с тютюневи изделия в България”, подкрепен от 
PMI Impact58 -  световна инициатива на Philip Morris International за предоста-
вяне на финансова подкрепа на организации, разработващи и изпълняващи 
проекти за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления. В 
рамките на проекта ИПИ изследва различни правни и икономически аспекти 
на незаконната търговия с тютюневи изделия в България. 

Инициативата на ИПИ под мотото „По правилата” има за цел да проучи въз-
можностите за подобряване на водените политики и преодоляване на онези 

55  Арбилис, Събития https://events.arbilis.com/?p=12227
56  Арбилис, https://events.arbilis.com/?page_id=9500
57  Институт за пазарна икономика https://ime.bg/
58  PMI Impact https://www.pmi-impact.com/#homepage-popup
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институционални слабости, които дават почва за незаконна търговия с тю-
тюневи изделия в страната. В рамките на проекта са разработени следните 
документи:

 9 ИПИ: Икономически анализ на акцизната политика спрямо тютюне-
вите изделия в България и ефектите върху незаконната търговия 
(2007-2017), януари 2018 г.  https://ime.bg/var/images/Excise_policy_
tobacco_IME_18.pdf

 9 ИПИ и Алфа Рисърч: Резултати от социологически проучване сред 
пушачите в България, март-април 2018 г. https://ime.bg/var/images/
Alpha_5200_Smokers_IME_18.pdf

 9 ИПИ: Правна и институционална рамка на тютюна и тютюневите 
изделия, май 2018 г. https://ime.bg/var/images/Illicit_trade_tobacco_
legal_analysis_IME_18.pdf

 9 Съобщение до медиите от събитие на ИПИ: 5,6% от пушачите в Бъл-
гария – с кутии цигари, непредназначени за родния пазар, юни 
2018 г. https://ime.bg/var/images/press_tobacco_18_IME.pdf

 9 ИПИ: Изследване на ценовата еластичност и достъпност на тютюне-
вите изделия в България в рамките на общата европейска акцизна 
политика (2007-2018), декември 2018 г. https://ime.bg/var/images/
Affordability_tobacco_IME_19.pdf

 9 ИПИ: Наблюдения върху акцизната политика спрямо тютюневите 
изделия в България и развитието на незаконния пазар, май 2019 г. 
https://ime.bg/var/images/IME_policy_note_tobacco_2019.pdf

 9 ИПИ: Какво показва съдебната практика относно контрабандата и 
нелегалната търговия на тютюневи изделия в България, юни 2019 г. 
https://ime.bg/var/images/Illicit_trade_judicial_practices_IME_19.pdf

 9 Съобщение до медиите от събитие на ИПИ: Приходите от облагане-
то на тютюневите изделия в България достигат 3 млрд. лв. през 2018 
г., юни 2019 г. https://ime.bg/var/images/press_tobacco_19_IME.pdf

На челната страница на всеки материал стои надписът “PMI Impact (www.pmi-
impact.com) e световна инициатива на Philip Morris International. При осъщест-
вяването на изследването си, Институтът за пазарна икономика е напълно 
независим от PMI. Гледните точки и мненията, както и отговорността за досто-
верността на информацията, изразени в този документ, са изцяло на ИПИ и не 
отразяват непременно позицията на PMI.”  Въпреки тази декларация остават 
съмненията, че проучванията са в синхрон с разбиранията и политиките на 
тютюневата индустрия.

Освен анализите и материалите по този проект, ИПИ активно консултира и 
дава становища по различни икономически проблеми, като по отношение тю-
тюневите изделия, те основно са свързани с техния акциз. Особено активен е 
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ИПИ  при обсъждането на акцизната рамка и данъчна ставка на нагреваемите 
тютюневи изделия през 2017-2018 г.  - първият конкретен случай, който ще 
разгледаме в подробности по долу. 

Център за изследване на демокрацията

Центърът за изследване на демокрацията59 (ЦИД) е  друг значим мозъчен тръст 
в България, който получава финансиране от тютюневата индустрия. Основан 
в края на 1989 г., Центърът насърчава процеса на реформи в Европа чрез въз-
действие върху политиката и гражданското общество. Той определя своята 
мисия като “изграждане на мостове между науката и политиката” и като неза-
висим, интердисциплинарен аналитичен институт, съчетаващ широк спектър 
от знания, умения и възможности. От години ЦИД анализира тенденциите в 
организираната престъпност и сивата икономика.

ЦИД, заедно с Университета за национално и световно стопанство и ИПИ, 
също печели проект, финансиран от PMI Impact60, като при реализирането му 
тръгва по стъпките на нелегалната търговия по Балканския маршрут. „Бал-
каните открай време са ключови за редица незаконни потоци, а след 2000 г. 
Гърция се превръща в една от основните входни и разпределителни точки на 
международната контрабанда на цигари“, заявява Тихомир Безлов от ЦИД. По 
думите му след внасянето им в Гърция, разпространяването на нелегалните 
цигари обикновено се насочва към Италия и Западна Европа, или през Бълга-
рия и Румъния към централно европейските пазари. В резултат на това през 
годините възниква една устойчива и трудна за елиминиране трансгранична 
криминална инфраструктура.

По време на проекта се изготвят редица анализи и проучвания, сред които:

 9 Корупционният натиск и незаконният пазар на тютюневи изде-
лия – движещи фактори и тенденции, с автор Тихомир Безлов, 
15.01.2020 г. https://csd.bg/fileadmin/user_upload/events_library/
files/Korupcionnijat_natisk_i_nezakonnijat_pazar_na_tjutjunevi_
izdelija_2020.pdf

 9 Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут. 
Оценка на уязвимостите и заплахите, в които се поставя във фокуса 
на вниманието незаконния пазар на тютюневи изделия и ефектив-
ността на противодействието му в четири държави от ЕС в рамки-
те на Балканския маршрут – България, Италия, Гърция и Румъния. 
Автори са четирима анализатори от ЦИД, отпечатан през 2020 г.  
https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-no-80-the-
illicit-trade-of-tobacco-products-along-the-balkan-route-bulgaria-
greece/

59  Център за изследване на демокрацията (ЦИД) https://csd.bg/
60  SELECTED PROJECTS: FIRST FUNDING ROUND https://www.pmi-impact.com/Funding/firstfundinground
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 9 Подробен модел за оценка на пазара на незаконни цигари https://
csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/2019_11/
PB90_EN.pdf

 9 Интегриран индекс за Оценка на незаконния пазар на цигари, ап-
рил 2019 г. https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-brief-
no-84-integrated-index-for-illegal-cigarettes-market-assessment/

 9 Корупционният натиск и незаконният пазар на тютюневи изде-
лия – движещи фактори и тенденции, януари 2020 г. https://csd.bg/
fileadmin/user_upload/publications_library/files/BRIEF_91_BG.pdf

 9 Тенденции и рискове пред пазара на тютюневи изделия в Бълга-
рия, март 2018 г. https://csd.bg/bg/publications/publication/policy-
brief-no-75-the-tobacco-market-in-bulgaria-trends-and-risks/

На 6 март 2018 г. ЦИД провежда кръгла маса на тема61: “Институционалният 
отговор на незаконния пазар на тютюневи изделия: граници на възможности-
те за противодействие”. Сред участниците са Христо Терзийски -  директор на 
Главна дирекция „Национална полиция“ и Георги Костов -  директор на Аген-
ция „Митници“62,63.

В публикациите на ЦИД на челно място стои декларативният надпис: “Насто-
ящата публикация е финансирана от PMI Impact, инициатива на Philip Morris 
International. При осъществяването на изследването си, Центърът за изслед-
ване на демокрацията е напълно независим от PMI. Гледните точки и мнени-
ята, както и отговорността за достоверността на информацията, изразени в 
този документ, са тези на Центъра и не отразяват непременно позицията на 
PMI. Нито PMI, нито някой от неговите филиали, нито лице, действащо от тяхно 
име, могат да бъдат държани отговорни за действие, което може да произтече 
от съдържащата се тук информация.” Центърът за изследване на демокрация-
та участва в случаи 1, 3 и 5.

Университет за национално и световно стопанство

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) участва в двуго-
дишен проект, финансиран от PMI Impact Initiative и разпространява материа-
ли с логото му. По този начин УНСС става отличен проводник на политиките на 
тютюневата компания и средство за нормализиране на нейния имидж.

Университетът за национално и световно стопанство е най-голямото и 

61  “Институционалният отговор на незаконния пазар на тютюневи изделия: граници на 
възможностите за противодействие” - Кръгла маса https://csd.bg/bg/events/event/institucionalnijat-
otgovor-na-nezakonnija-pazar-na-tjutjunevi-izdelija/
62  Кръгла маса - Програма https://csd.bg/fileadmin/user_upload/events_library/files/2018_03/Agenda_
BG.pdf
63  Кръгла маса - Прес съобщение https://csd.bg/fileadmin/user_upload/events_library/files/2018_03/
Press_release_BG.pdf
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най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Евро-
па, със 100-годишна история (1920). В структурата на УНСС има 8 факултета, 
33 катедри, 3 научноизследователски института, „Институт за следдипломна 
квалификация“, 3 университетски и 30 научноизследователски центъра. Обу-
чението се провежда по бакалавърска, магистърска и докторска програма (в 
редовна, задочна и самостоятелна форма). За периода 2012 – 2019 г. средно-
годишният брой на кандидат-студентите е над 5500 младежи, с 3500 – 4000 
новоприети, като повече от 200 са чужденци. 

На сайта си УНСС твърди, че развива тясно сътрудничество с българския биз-
нес, като има договори с повече от 40 бизнес структури. Университетът члену-
ва в много международни организации.  

През периода 2017-2019 г. УНСС изпълнява изследователски проект “Иденти-
фикация на риска от контрабанда и фалшификати (анализ на бизнес проце-
сите и пространствения аспект)”, финансиран от PMI Impact Initiative в размер 
на 799 150 щатски долара64.  В проекта няма открито противопоставяне на  
принципите на РККТ, нито явни и натрапливи послания в полза на тютюне-
вата индустрия, но събитията по представяне на резултатите от този проект, 
обучителните материали, които се изработват, както и курсовете, които се ор-
ганизират на тази база, разпространяват логото на PMI Impact Initiative и ин-
формация за неговата “високо хуманна дейност” сред много държавни лица, 
наши и международни експерти, хиляди студенти, като изграждат имидж на 
PMI като отговорен, стабилен и загрижен за бъдещето партньор. Чрез интер-
нет това достига до необозрим брой хора.

На среща с ректора на университета проф. Димитър Димитров, получихме ко-
пие от отчетния доклад на УНСС по този проект - “Contraband and Counterfeit 
Risk Identification - Final Report”, на английски език, както и изработеното 
по проекта Ръководство -  “Handbook on “Contraband and Counterfeit Risk 
Identification”, 120 страници, на английски език. Темата, свързана с УНСС, сме 
разгледали по-нататък в случаи 3 и 5.

Център за либерални стратегии

Центърът за либерални стратегии65 (ЦЛС) е друг български мозъчен тръст, 
създаден през 1994 година като независима неправителствена организация. 
ЦЛС провежда изследвания, ориентирани към предложения за публични по-
литики, съдейства за рационализирането на публичния дебат, ангажира се е с 
подкрепа на гражданското участие и с формирането на активно гражданско 
общество.

64  Съгласно писмо на Ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров, получено по Закона за 
достъп до информация.
65  Център за либерални стратегии (ЦЛС) https://cls-sofia.org/
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Причина да попадне в полезрението ни като посредник на тютюневата ин-
дустрия, е фактът, че от септември 2019 до март 2022 г. ЦЛС реализира про-
ект, финансиран от PMI Impact, който включва разработването на база данни 
с аналитични възможности за идентифициране на основните тенденции и 
водещи фактори за развитие на незаконната търговия в региона на Източна 
Европа и Близкия изток. 

Повече за проекта се казва в статията  “ИТ за управление на риска от незакон-
на търговия”66,67, което е и заглавие на проектa, с партньори: Code Runners, 
BlueBoard.  “Проектът цели да свърже наличните публични и частни бази дан-
ни в единен онлайн портал и да развие аналитичен капацитет, базиран на тях. 
Данни за престъпност, социално-икономическо развитие, потребителски на-
гласи и предпочитания, търговия, контрабанда на цигари и тютюн, заловен 
нелегален внос и износ ще бъдат обединени в единна база данни, която може 
да послужи за визуализиране и анализиране на основни тенденции в неле-
галната търговия и да открои регионални тенденции. 

На базата на този анализ ще бъдат търсени специфичните връзки между неле-
галната търговия с тютюневи изделия и други незаконни дейности. Ще стане 
възможно стратегически данни (от типа на статистиките на ОЛАФ) да бъдат 
визуализирани на ниво Европейски съюз, за да се покажат онези феномени, 
които на структурно ниво задвижват незаконната търговия в ЕС, както и във 
високорисковите съседни на България страни като Турция, Сърбия и Украйна. 
Ще може да се отчита динамиката на риска от незаконна търговия в различни 
региони. Моделите ще бъдат ориентирани както към производители, така и 
към публични институции и изследователи.”

Повече подробности за този проект не можаха да бъдат намерени с общо дос-
тъпните средства. Той може би ще бъде много полезен за управление на риска 
от незаконната търговия с тютюневите изделия, стига да не беше финансиран 
от тютюневата индустрия. Проучвания, свързани с борбата с контрабандата и 
незаконната търговия, следва да се финансират или от ЕС, или от държавата, 
а не от тези, които в някои случаи сами произвеждат нелегалните изделия. 

66  Проект “ИТ за управление на риска от незаконна търговия”
https://cls-sofia.org/programi/tpost/5xk39r8ky1-it-za-upravlenie-na-riska-ot-nezakonna-t
67  Филип Морис Интернешънъл обяви избраните за финансиране проекти от инициативата PMI 
IMPACT https://www.cross.bg/turgoviya-impact-nezakonnata-1599550.html#.YdvsMzMzaHt
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BCause - благотворителност с привкус на тютюн

Фондация BCause68 е експертна организация в сферата на благотворител-
ността, признат лидер с 20 годишен опит на национално и международно 
ниво. Тя насърчава хора, организации и общности да преобразяват живота, 
като развива дарителството и социалните инвестиции.

Фондация BCause попада в периметъра на изследването ни с реализираната 
от нея програма “Забавно лято, грижовна есен”. Цялата програма се финанси-
ра от Филип Морис България, изпълнявайки своите намерения, свързани с 
корпоративната социална отговорност. 

Вече повече от седем години програмата  предоставя възможности на децата 
от тютюнопроизводителните райони да участват в обучителни програми през 
лятото. През годините тя се разширява с нови компоненти, като предприе-
мачество за млади хора, обучение на учители. Освен това възрастни хора от 
населени места от тези области са преглеждани от специалисти - гастроен-
теролози, уролози, ортопеди, кардиолози, ендокринолози и др. По своята 
същност програмата е полезна за хората от 5 области в страната (Силистра, 
Шумен, Хасково, Кърджали, Благоевград).

 В 20-минутно представяне69 по Дарик радио - медиен партньор на програма-
та, на 26. 08.2021 г., се споменава, че за първите 6 години ФМБ са инвестирали 
1 170 000 лв., като корпоративна социална отговорност. Извършени са 6400 
прегледа на възрастни хора, 2800 деца са преминали през летните академии, 
обучени са 250 предприемачи и 100 учители.  Благодарение на програмата, 
много други медии представят ФМБ в позитивна светлина .70,71,72   Проблемът 
с всичко това е, че създава благоприятен обществен образ на тютюневата ин-
дустрия, без възможност да се информира обществото за вредните въздейст-
вия от продуктите и основния и бизнес върху здравето и живота на клиентите 
й. По този начин практически се обезсмислят и заобикалят изискванията на 
РККТ за избягване на тютюнево спонсорство. Повече във връзка с програмата 
на BCause ще научите в случай 5. 

68  Фондация BCause https://www.bcause.bg/about-us/who.html
69  Дарик Радио https://www.youtube.com/watch?v=s0eDOOco8gE
70  Още едно отличие за Програмата "Забавно лято, грижовна есен" - Златен партньор ФМБ https://
www.bcause.bg/daritelstvo/news-giving/682-oshte-edno-otlichie-za-programata-zabavno-lyato-grizhovna-
esen.html 
71  "Забавно лято" подарява приключения и знания на деца и родители https://www.24chasa.bg/novini/
article/9730983
72  Академия за местни предприемачи дава шанс за старт на малък бизнес по места
https://www.youtube.com/watch?v=sBqtsHDY9xMhttps://www.youtube.com/watch?v=sBqtsHDY9xM
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Медии

По смисъла на понятието, медиите са информационни посредници между 
различните участници в обществените процеси. В демократичното общество 
те се предполага да гарантират свободата на информираност и плурализъм 
на мненията. Ето защо поведението им се определя от сложна рамка етични 
правила, които регламентират взаимоотношението между източниците им на 
приходи и редакционното съдържание. 

Най-общо казано, според тези етични правила би следвало журналистическо-
то съдържание да е независимо от приходите на съответното издание. За съ-
жаление това трудно се постига на практика, като съблюдаването на етичните 
правила е оставено до голяма степен на саморегулаторни органи с ограни-
чени възможности за намеса. По силата на РККТ, българското и европейско 
законодателство, в България се прилагат различни ограничения на рекламата 
на тютюневи изделия.

Като приемаме, че отделни журналисти и редакции могат да отстояват дадени 
позиции по съвест и вътрешно убеждение, насочваме вниманието си към ня-
колко конкретни издания. Те предават удобни за тютюневите компании пос-
лания, мнения и становища като част от редакционното си съдържание, дока-
то едновременно с това получават финансиране от тях. По този начин те вли-
яят както на политиците, така също и на обществената среда, и практически 
заобикалят законовите ограничения за реклама на тютюневите изделия.

24 часа

Ежедневникът “24 часа” излиза от 1991 г. През 2005 г в интернет се появява и 
електронното издание на вестника, което съдържа статии от печатното изда-
ние, както и новини в реално време, аудио и видео материали и др. Вестник 
“24 часа” е част от “Медийна група България”, издатели в която са Венелина 
Гочева и Димитър Димитров. Главен редактор е Борислав Зюмбюлев. “Днес 
марката “24 часа” се свързва със свобода на словото, обществена активност, 
инициативност, критичност и безпристрастност”, се твърди в представянето 
на сайта на изданието73.

Вестник “24 часа” отделя голямо място на своите страници, за представяне 
в положителна светлина на  тютюневите компании и особено ФМБ и новите 

73  Вестник “24 часа” https://www.24chasa.bg/aboutUs/ 
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й продукти.74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85  Част от тези публикации са маркирани като 
спонсорирани, други излизат като част от редакционното съдържание на 
изданието. Фактът, че има спонсорирано съдържание, указва наличие на фи-
нансова транзакция между тютюневите компании и изданието.

Труд

Първият брой на в. “Труд” е отпечатан в далечната 1936 г. По време на социали-
зма вестникът беше издание на професионалните съюзи. Понастоящем “Труд” 
излиза на хартия и онлайн, като издание на  „Труд медия“ ЕООД – еднолична 
собственост на „Блъсков медия“ АД. Главен редактор е Петьо Блъсков.  Изда-
нието регулярно популяризира новите изделия и технологии на тютюневите 
компании в положителна светлина, без да представя обективно критиките 
на световната здравна общност и СЗО към тях.86,87,88,89 И в този случай част от 

74  Анна Габровска от „Филип Моpиc Бългapия”: Промяната ще бъде новата реалност, в която ще 
живеем” https://www.24chasa.bg/novini/article/8449031
75  Електронните цигари могат да намалят смъртността от болести, свързани с тютюнопушенето 
 https://www.24chasa.bg/zdrave/article/9711607
76  "Забавно лято" подарява приключения и знания на деца и родители https://www.24chasa.bg/novini/
article/9730983
77  Финал на втория сезон на "Вдъхновителки" https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/9747892
78  Яцек Олчак: Тютюнът запазва истинският си вкус с iQOS https://www.24chasa.bg/mnenia/
article/9800880
79  Академия за местни предприемачи дава шанс за старт на малък бизнес по места https://www.
youtube.com/watch?v=sBqtsHDY9xM
80  Отпечатъкът на цигарените филтри - 24chasa.bg https://www.24plovdiv.bg/novini/article/9883709
81  Над 80% от употребяващите е-цигари отказват пушенето
https://www.24chasa.bg/novini/article/9924812
82  Електронните цигари са по-ефикасни от никотин-заместващите терапии https://www.24chasa.bg/
zdrave/article/9950438
83  Вержиния Джевелекова: Бездимните алтернативи имат значима роля в намаляването на рисковете 
от тютюнопушенето https://www.24chasa.bg/zdrave/article/10749931
84  Кампанията #ПромениКартинката продължава с изложба до НДК  https://www.24chasa.bg/ojivlenie/
article/10438978
85  Яцек Олчак, Филип Морис: ускоряваме напредъка ни към бъдеще без дим https://www.24chasa.bg/
novini/article/9780144
86  Бездимните продукти на компанията бележат ръст, въпреки световния спад на продажбите 
на конвенционални цигари заради кризата с коронавируса https://trud.bg/%D0%B2%D0%B5%D
1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%
D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF-
%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1
%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-
%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D
0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
87  Филип Морис България с национална кампания #ПромениКартинката https://trud.bg/%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80
%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/
88  Филип Морис Интернешънъл ускорява прехода към бъдеще без дим
https://trud.bg/filip-moris-interneshanal-uskoryava-prehoda-kam-badeshte-bez-dim/
89  Филип Морис България осигурява старт в кариерата за 15 студенти https://trud.bg/filip-moris-
balgariya-osiguryava-start-v-karierata-za-15-studenti/
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публикациите са маркирани като спонсорирани от тютюневи компании, т.е. 
налице е сведение за финансови взаимоотношения между тях и изданието.

Капитал

“Капитал” стартира като ежеседмичник през 1993 г. Днес под марката „Капи-
тал“ излизат уебсайтът capital.bg, и седмичникът „Капитал“, който е и платфор-
ма за бизнес събития и конференции като „Годишната среща на бизнеса с пра-
вителството“, Digitalk и Citytalk. Издател на “Капитал” е “Икономедиа”, собстве-
ност на Иво Прокопиев и Теодор Захов. Главен редактор е Алексей Лазаров. 

Вестник “Капитал” се представя като най -влиятелната бизнес медиа в Бълга-
рия и демонстрира придържане към етичните правила на сериозна и качест-
вена журналистика. Разследвания на Капитал за злоупотреба с власт и коруп-
ция неведнъж са водили до сериозни сътресения и промени в политиката и 
икономиката. 

Редакцията на “Капитал” заема активна позиция по наболели обществени кау-
зи. Една от каузите на изданието от 2010 г. е “Да остане пълната забрана за тю-
тюнопушене на обществени места”. Същевременно  “Капитал” помества много 
статии, финансирани от Филип Морис България.90,91,92,93 Изданието качва на 
сайта си корпоративни доклади на тютюневата компания. Периодично “Капи-
тал” провежда и здравни конференции, и форуми, на които като партньор/
спонсор е посочен ФМБ.94

90  Диляна Якова: "Филип Морис" ще намали с 50% пластмасовите отпадъци до 2025 г. https://
www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2021/11/07/4275758_diliana_iakova_filip_moris_shte_
namali_s_50/
91  "Историческо решение – IQOS със статут на тютюнево изделие с модифициран риск от Агенцията 
по храни и лекарства в САЩ (FDA)." Научен бюлетин. https://www.capital.bg/biblioteka/5924-nauchen-
byuletin/
92  Анна Габровска: Кризата промени начина ни на работа и ни стимулира да развием по-висока 
скорост към промените https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2021/04/14/4198022_anna_gabrovska_
krizata_promeni_nachina_ni_na_rabota_i/
93  Намаляване на вредата от тютюна https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/zdraveopazva
ne/2021/12/22/4287441_namaliavane_na_vredata_ot_tjutjuna/
94  Net-Zero Economy - from Strategy to Execution https://www.capital.bg/event/205-net-zero-
economy/#item-4
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КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ, 
КОИТО ВЗЕМАТ 
РЕШЕНИЯ И ФОРМИРАТ 
ПОЛИТИКИ

За целите на изследването наричаме “получатели” тези институции и групи, 
които реализират здравните политики у нас, но могат да бъдат повлияни пря-
ко от тютюневата индустрия или чрез посредници. 

На първо място това са народните представители в Парламента, който като 
законодателен орган превръща в закони идеите и предложенията за подо-
бряване битието на българския народ. Но има и други участници - това могат 
да бъдат Министерския съвет и съставните му министерства и агенции, други 
институции, които разработват и прилагат нормативни актове, както и обще-
ството, което пряко или косвено, чрез общественото мнение и натиск влияе 
за реализирането на различни законови регулации.

Народни представители

В 47-то Народно събрание на Република България, избрано на 14.11.2021 г. 
има 240 депутати от 7 партии, които формират 24 парламентарни комисии. 
Народните представители в Парламента обикновено представят вижданията 
и идеите на своята партия. Там, където има лидерски партии, лидерите имат 
определящо влияние за политиките, които дадена парламентарна група ще 
защитава. 

През 2010 г. депутат от управляващата партия с лични корпоративни инте-
реси в тютюневия бизнес доведе до премахване на пълната забрана за тю-
тюнопушене на закрити обществени места. Сезираният съд потвърди, че има 
конфликт на интереси за Емил Димитров.95 Категоричната и мощна намеса на 
гражданското общество и медицинското съсловие, подкрепени от Европей-
ската комисия  и от Инициативата на Блумберг за ограничаване на тютюнопу-
шенето, доведоха до възстановяване на пълната забрана през 2012 г.

Но въздействието на тютюневата индустрия върху институциите на властта 

95  Решение 7976/30.06.2015 г. на Върховният административен съд на Република България http://www.
sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/fbb259ba0911ac87c2257e7300441
95a?OpenDocument
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и вземащите решения не спря. Посочваме някои от неговите проявления, на 
които се натъкнахме през последното десетилетие.

Министерства и ведомства

Ключов държавен орган за формиране и прилагане на държавните политики за 
ограничаване на тютюнопушенето е Министерство на здравеопазването (МЗ). 
Ведомството координира прилагането на РККТ в България и докладва напре-
дъка по него пред секретариата на Конвенцията. Въпреки че липсват сведения 
за попадането му под пряко влияние на тютюневата индустрия, министерство-
то не проявява необходимата инициативност за изпълнението на препоръки-
те по всички текстове на РККТ. Същевременно капацитетът му за ефективен 
контрол на тютюна  бе сериозно ограничен през последните години.

Специално внимание отделяме тук на Министерство на финансите, Министер-
ство на икономиката, Министерство на земеделието, Агенция “Митници”, както 
и Министерски съвет. Те могат да инициират предложения за нови или проме-
ни в съществуващите нормативни актове, засягащи контрола на тютюна.

При извършване на своите ангажименти те се явяват получатели на послания-
та на тютюневата индустрия - не само защото контактуват пряко с нейни пред-
ставители, но и защото попаднат под въздействието на нейните фронт групи и 
посредници. Вследствие на това, държавните служители и институции могат 
да включат в своите предложения за нормативни актове или политики инте-
ресите на индустрията и изгодни за нея предложения.

За Министерство на финансите най-конфликтни са взаимоотношенията при 
подготовката на промени в данъчната политика и акцизите на тютюневите из-
делия. Досега МФ не е проявило никакво желание да се придържа към пре-
поръките на чл. 6 на РККТ, които се отнасят до ценови и данъчни мерки за 
намаляване търсенето на тютюн. Практически страната ни се придържа към 
минималните изискуеми ставки според изискванията на Европейските дирек-
тиви. МФ събра критики и за участието си в съвместна масирана кампания 
срещу контрабандата с тютюневи изделия заедно с Булгартабак (2015), за коя-
то стана дума.96,97,98 

Агенция “Митници”, която е структура на МФ, дава препоръки за прилагането 
на данъчните закони, борбата с контрабандата и незаконната търговия, съби-
раемостта на акцизите и др., което също е конфликтна точка. 

96  "Булгартабак" пусна нова кампания срещу контрабандата на цигари
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/bulgartabak-pusna-nova-kampaniia-sreshtu-
kontrabandata-na-cigari
97  Граждани подадоха жалба срещу рекламната кампания на “Булгартабак” https://www.mediapool.bg/
grazhdani-podadoha-zhalba-sreshtu-reklamnata-kampaniya-na-bulgartabak-news229835.html
98  Smoke On The Water* https://www.banker.bg/komentari/read/smoke-on-the-water



41

Поради специфичната си свързаност с икономическите играчи и техните ин-
тереси, Министерство на икономиката също лесно може да попадне под въз-
действие на тютюневата индустрия при обсъждането на изискванията към 
тютюневите изделия, тяхната регистрация, реклама и свързаното с тях зако-
нодателство. През последните години МИ систематично противодейства на 
опитите да се въведат и разширят ограничителни мерки, наложени от РККТ.

Министерство на земеделието няма пряка връзка с тютюневите изделия, а 
само с политиките, свързани с отглеждането на тютюн и неговото изкупуване, 
но по отношение на тютюневите изделия разчита на становищата на Институ-
та по тютюна и тютюневите изделия. В момента Институтът се явява структура 
на Селскостопанската академия - част от Министерство на земеделието. Съ-
гласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Институтът 
е основната държавна структура, която извършва всички изследвания  на тю-
тюневите изделия. В миналото Институтът по тютюна и тютюневите изделия е 
бил структура на “Булгартабак - холдинг” АД.99,100

Връзката между тези ведомства и тютюневата индустрия е много рискова при 
положение, че в България не се познава и не се прилага чл. 5.3 от РККТ. Няма 
ясна регламентация за реда и начина на взаимоотношенията на държавните 
служители на всички нива с тютюневата индустрия. Случаи 2 и 3 илюстрират 
влиянието на тютюневата индустрия и нейните посредници върху тези ве-
домства, вече в ролята им на получатели.

Общество

Тук ще разгледаме няколко групи от населението, които попадат в различни 
събития, обект на настоящото изследване. 

Възрастни

Програмата “Забавно лято, грижовна есен” на фондация BCause, финансира-
на от ФМБ, включва медицински прегледи на възрастни хора от населените 
места в пет области на България, предимно в тютюнопроизводителни райони. 
Прегледите се извършват от специалисти - кардиолози, ендокринолози и др., 
които идват от съседните големи градски болници. Това е голяма придобивка 
за общините и за възрастните хора.

Тази дейност, заедно с благодарността на хората и удовлетворението на лека-
рите, които участват, е широко отразена в медиите. Повече за това можете да 
научите в случай 5.

99  https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_pari/2000/11/01/1484479_intervju/
100  Държавен вестник  https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135462368/issue/26
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Млади хора

Програмата “Забавно лято, грижовна есен” включва и провеждане на срещи, 
обучения и финансиране на млади предприемачи от населените места в петте 
области на България, предимно в тютюнопроизводителни райони.

Тези срещи се посрещат с голям ентусиазъм и дават нови идеи на младите 
предприемачи. Атмосферата е насърчителна, приповдигната, а получените 
в края на обучението знания, умения и финансови помощи за най-добрите 
предложени мини проекти, са изключително полезни. Връзките с менторите 
остават и след завършване на “Академията”. Често пъти ФМБ закупува на едро 
продукцията на младите предприемачи, което е много полезно за техния на-
чеващ бизнес. Младите хора в тези райони са насърчени от тези обучения.

Ученици

Програмата на фондация BCause, включва и провеждането на занимания с 
деца в училищна възраст през летния, извънучебен период в същите насе-
лени места. Децата се чувстват обгрижени, заниманията, които се провеждат 
с тях са нетрадиционни, увлекателни, проведени от добре подготвени млади 
преподаватели и всичко това прави тези летни срещи много приятни и очак-
вани всяко лято.

Специалисти, учени и експерти

В изследването беше споменат проект на УНСС, спонсориран от PMI Impact.  
Всички специалисти, участващи в реализирането им, както и тези, които в 
края биват запознати с резултатите от тях, стават обект на скритата рекла-
ма на тютюневата индустрия. Но това важи и за другите институти - мозъчни 
тръстове, които изпълняват проекти с финансиране от тютюневите компа-
нии. Лога, обяснителни бележки, представящи ролята на научните секции на 
индустрията, благодарности, формират представата за една нормална и от-
говорна индустрия - към което тютюневите компании се стремят с години и 
създават специални стратегии за реализирането й.

Студенти

В споменатия проект на УНСС, спонсориран от PMI Impact, на работни срещи, 
обучения и представяния, научните резултатите от този проект са наширо-
ко споделени със студенти от университета. Изработени са обучителни мате-
риали и накрая се решава тази тематика да влезе в програмата на учебното 
заведение. Всички материали по обучението споменават PMI Impact и носят 
логото му. Така информацията за неговата дейност и благотворителност е дос-
тигнала до повече от 1000 студенти.
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Лекари и медицински специалисти

В изследването откриваме лекари и медицински специалисти - кардиолози, 
пулмолози, фармацевти, социолози, които активно участват в представянето 
и рекламирането на новите бездимни тютюневи изделия. Това са специалисти 
с добро име, авторитет и висока позиция в редовете на медицинското съсло-
вие. Редовно участват като говорители, даже и като организатори на наши и 
международни медицински конференции, спонсорирани от тютюневите ком-
пании. Изнасят лекции, обучават колеги, студенти, пациенти, дават интервюта 
в медиите, пишат статии, правят социологически проучвания, споделят ли-
чен позитивен и насърчителен опит от употребата на новите тютюневи изде-
лия.101,102,103,104, 

Прави впечатление, че тези специалисти или техните организации и институ-
ти никога преди не са се включвали в инициативите за ограничаване на тю-
тюнопушенето в България, нито като експерти, нито като граждани.

Днес обаче те се обявяват категорично срещу цигарите-убийци на милиони 
хора по света и в името на “бъдеще без дим” застават открито на страната на 
електронните цигари и НТИ, което показва, че становищата на Рамковата кон-
венция на СЗО за контрол на тютюна не са им известни, или съзнателно не 
искат да ги приемат. Същевременно някои от тях стават членове на новоуч-
редената Международна асоциация за контрол на тютюнопушенето и нама-
ляването на вредата (SCOHRE),105 която обаче не работи в синхрон с РККТ на 
СЗО. Повече за дейността на споменатите по-горе специалисти ще научите в 
случаи 1, 4 и 5.

Достояние на стотици медицински специалисти стават посланията на здрав-
ните конференции, организирани от Арбилис и Капитал с финансовата помощ 
на партньорите ФМБ, здравните издания “Наука Кардиология, “Ендокриноло-

101  Научен симпозиум Тютюнопушене и развитие на сърдечносъдови заболявания и коморбидни 
състояния Тютюнопушенето като фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания и коморбидни 
състояния. Ролята на бездимните алтернативи за намаляване на риска. Втора Научна конференция 
- Коморбидност при ССЗ, АРБИЛИС, 18-20.06.2021 https://bg-cardio-fondation.com/wp-content/
uploads/2021/05/Programa_Comorbidnosti.pdf
102  Трета Научно-практична конф Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст. 
Бездимните продукти могат да намалят заболеваемостта от атеросклероза и тромбоза
https://www.posoki.com/d-r-prokopova-bezdimnite-produkti-mogat-da-namalyat-zabolevaemostta-ot-
ateroskleroza-i-tromboza
103  Никотиновият глад държи в капан близо половината от пушачите у нас по-дълго от 20 г.
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/204524-kardiolog-bezdimnite-izdeliya-sadarzhat-tolkova-
nikotin-kolkoto-i-tsigarite
104  Д-р Рада Прокопова: Бездимните продукти намаляват атеросклерозата, имат ефект и при ХОББ
http://skener.news/2020/09/15/%D0%B4-%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0
%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82/
105  Международна асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на вредата https://npo.
bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%
d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86
%d0%b8%d1%8f-%d1%89%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/
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гия”, “Пулмология”, както и постоянно публикуваните и излъчвани платени ин-
тервюта, статии и информационни материали в българските медии. Те са сви-
детели на авторитетните заключения на експерти относно “намалената вреда” 
на НТИ и ползата им за здравето на заклетите пушачи.

Тези лекари са облъчени също така и с идеята, че новите НТИ и електронните 
цигари помагат по-добре за отказване от тютюнопушене и остават слепи и 
глухи за доказаните предупреждения на СЗО, че това е дългогодишно ковар-
но замислена стратегия на ТИ за отваряне на “входна врата за пропушване” на 
нови млади хора - бъдещи пушачи.106,107,108

Съвсем логично е да се очаква, че отивайки в своите практики, болници, отде-
ления, те ще предадат това “ценно” знание на колеги и на пациенти. Така мито-
вете, разпространявани по цял свят от тютюневата индустрия и ретранслира-
ни от нашите специалисти и медии-посредници, стават вяра за обикновения 
български лекар и неговия пациент.

В раздела “Конкретни случаи - случаи 4 и 5” ще ви представим резултата от 
действието върху “получателите” и последиците от това въздействие за насе-
лението на България.

106  Tobacco - Key facts https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
107  WHO report on the global tobacco epidemic 2019: offer help to quit tobacco use WHO report on the 
global tobacco epidemic 2019: offer help to quit tobacco use
108  WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025, third edition WHO global report 
on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025, third edition



45

КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

В настоящата глава ще проследим пет случая, в които ясно се очертава резул-
татът от взаимодействието между тютюневите компании и техните“посредни-
ци”, което повлиява действията на определени “получатели” и се реализира 
главно в промяна на политики и манипулиране на общественото мнение. 

1. Дискусия за увеличаване акциза на нагреваемите тютюне-
ви изделия, 2018

Този случай разкрива как под въздействието на тютюневата индустрия и фи-
нансирани от нея организации се стига до промени в законодателството, 
свързано с тютюневите изделия.

Малко предистория. 

През юли 2017 г. излиза публикация в сайта Investor.bg под заглавие „Иконо-
мисти искат България да включи цигарите без дим в данъчните закони“109. Ста-
тията още в началото препраща към изявление на икономисти от ИПИ: „Бълга-
рия трябва да осъвремени фискалната рамка за тютюневите изделия предвид 
появата на алтернативните нагреваеми цигари без дим, а в краткосрочен план 
ставката за тях да е нулева – това се препоръчва в доклад на икономистите от 
Института за пазарна икономика.“

Тези аргументи са застъпени в публикуваната на 12.07.2017 г. Позиция на ИПИ: 
“Нова акцизна рамка за иновативните „нагреваеми“ тютюневи изделия.”110 В 
Позицията се казва: „На базата на потенциала за намалена вреда от тези на-
греваеми продукти в сравнение с обикновените цигари и като се вземат 
предвид практиките в много други държави-членки на ЕС, е необходимо да се 
допълни Законът за акцизите и данъчните складове с нови разпоредби, кои-
то да обхванат новите нагреваеми тютюневи изделия. За целта е нужно да се 
приеме конкретна дефиниция за тези продукти, подходяща данъчна основа 
и начална ставка на акциза“. Тяхното мнение е: „Като си има предвид, че тези 
продукти все още предстои да навлязат на българския пазар, първоначалната 
данъчна тежест трябва да бъде възможно най-ниска - от една страна, за да се 
тества пазарът, а от друга, за да се стимулира навлизането на по-малко вредни 
алтернативи на цигарите. Предвид факта, че предстои бъдещо хармонизира-

109  Икономисти искат България да включи цигарите без дим в данъчните закони
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/ikonomisti-iskat-bylgariia-da-vkliuchi-cigarite-bez-dim-v-
danychnite-zakoni-242903/
110  Позиция: Нова акцизна рамка за иновативните „нагреваеми“ тютюневи изделия
https://ime.bg/bg/articles/poziciya-nova-akcizna-ramka-za-inovativnite-nagrevaemi-tyutyunevi-izdeliya/
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не на акциза за нагреваемите тютюневи изделия в ЕС след 2018 г., най-прагма-
тичният подход за България е да се определи нулева ставка за нагреваемите 
тютюневи изделия в краткосрочен план.“

В резултат на това, през 2017 г. Законът за акцизите и данъчните складове се 
допълва с определение за нагреваемо тютюнево изделие (чл. 12а), определя 
се данъчната основа за облагане с акциз на базата на количеството тютюн, съ-
държащ се в продукта, измерено в килограми (чл. 29, ал.3) и акцизна ставка в 
размер на 152 лв. за килограм (чл. 38, ал. 2). Приетите промени в закона влизат 
в сила от 1 януари 2018 г. Макар и не нулева, акцизната ставка е сравнително 
ниска. При 20 броя цигари в една кутия, с грамаж на кутията 6,1 грама и цена 
5,50 лв. за кутия, той е 0,93 лв. За сравнение, ако за тези нагреваеми тютюневи 
изделия се прилага акцизната ставка за цигарите, то размерът на акциза би 
следвало да бъде 3,54 лв. за кутия.

Мнението и препоръките на ИПИ са приети, което е повод старши икономис-
тът на Института за пазарна икономика Петър Ганев да сподели в статията111 
„Драмата с хийтове (heets) в повече детайли“: 

„Преди точно една година ИПИ участва активно в процеса по приемане на 
акцизната рамка на нагреваемите изделия. Казусът тогава беше, че в тези из-
делия има тютюн (за разлика от електронните цигари), което автоматично ги 
прави акцизен продукт. Липсата на акцизна рамка за тях на практика водеше 
до невъзможност те да влязат в страната и блокиране на пазара. Тогава пред-
ложихме детайлна акцизна рамка, която да отговори на европейската прак-
тика”, пише Ганев. По-нататък в статията се подчертава съгласието по пред-
ложените от експертите на ИПИ текстове, залегнали в промените в закона: 
„Именно поради разнородния характер на нагреваемите изделия, предложи-
хме данъчната основа да е количеството тютюн в изделието, а не просто броя 
късове. Това е практиката в почти цяла Европа и това беше прието с пълен 
консенсус от всички участници (депутати и външни наблюдатели) на обсъж-
данията в бюджетна комисия.“

И изведнъж на 29.06.2018 г. голяма група народни представители (64 депута-
ти) от управляващата партия ГЕРБ внасят законопроект за промени в Закона 
за акцизите и данъчните складове с цел повишаване на бюджетните прихо-
ди. Те предлагат изменение на данъчната ставка на нагреваемите тютюневи 
изделия предвид увеличаването на пазарния им дял. Основните промени са 
свързани с изравняване акциза на нагреваемите тютюневи изделия с този на 
цигарите, за да се предотвратят загуби за бюджета. Данъчната основа за об-
лагане с акциз за нагреваемо тютюнево изделие се променя от количеството 
тютюн, съдържащ се в продукта, измерено в килограми, в количество късове, 
както е при цигарите.

111  ИПИ: Драмата с хийтове в повече детайли
https://www.investor.bg/analizi/85/a/ipi-dramata-s-hiitove-v-poveche-detaili-264249/
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Министерството на финансите подкрепя законопроекта, „тъй като с промяна 
в данъчната ставка на акциза върху нагреваемите тютюневи изделия, се очак-
ва положителен бюджетен ефект.“112

На 3 юли 2018 г. икономистът от ИПИ Петър Ганев коментира във Facebook 
намерението на Парламента да вдигне акциза на хийтовете по средата на го-
дината като удар по иновациите и стимул за контрабанда.113

Внесеният в Парламента законопроект предизвиква на 10 юли 2018 г. разго-
рещен дебат в Българското национално радио с участието на Тихомир Безлов 
от ЦИД, Петър Ганев от ИПИ и Павел Антонов от Коалиция за живот без тю-
тюнев дим на тема “Ще бъде ли ограничен достъпът до бездимните цигари и 
по-добра алтернатива ли са те”.114

От доклада на Комисията по бюджет и финанси към 44 Народно събрание115 
след заседание, проведено на 12 юли 2018 г., става ясно, че на заседанието са 
присъствали представители на браншови организации. Тъй като не са публи-
кувани стенограмите116 от заседанието на комисията, не може да се каже точ-
но кои организации какви становища са застъпили. В доклада на комисията 
се посочва: “Браншовите организации изразяват несъгласие със законопро-
екта, предвид драстичното повишаване на акциза на нагреваемите тютюневи 
изделия спрямо облагането им в другите страни от ЕС. Също така обръщат 
внимание, че системата за акцизното облагане на цигарите (на къс) е непри-
ложима за тези тютюневи изделия. Същите се предлагат в различни форми - 
късове, тубички, капсули или насипен тютюн за нагряване, при което общият 
консуматив е тютюнът и в този смисъл считат, че данъчната основа трябва да 
е теглото на тютюневата смес. Всяка друга данъчна основа би нарушила рав-
нопоставеността на различните видове нагреваеми тютюневи изделия и би 
довела до заобикаляне на данъчното законодателство.“

От 15-та страница  на Годишния технически и финансов доклад117  на Нацио-
налната пациентска организация за 2018 г. става ясно, че организацията е 
внесла становище до Комисията по бюджет и финанси при първото четене на 
същия законопроект и становището им е сходно с това на ИПИ: “Предлагана-
та промяна ще доведе до повишаване цената само на бездимните тютюневи 

112  Становище на МФ относно ЗИД на ЗАДС https://www.parliament.bg/bg/
parliamentarycommittees/2576/standpoint/8565
113  Петър Ганев: Такава акцизна тежест на бездимни цигари в Европа няма  https://www.investor.bg/
biudjet-i-finansi/333/a/petyr-ganev-takava-akcizna-tejest-na-bezdimni-cigari-v-evropa-niama-264020/
114  Ще бъде ли ограничен достъпът до бездимните цигари и по-добра алтернатива ли са те? https://
bnr.bg/play/post/100993897/cigarite
115  Доклада на Комисията по бюджет и финанси https://www.parliament.bg/bg/
parliamentarycommittees/2576/reports/8601
116  Стенограмите са поискани с писмо до Председателя на парламента по Закона за достъп до 
информация, но до момента няма отговор.
117  Становище НПО относно ЗИД за ЗАДС, с.15 https://npo.bg/wp-content/uploads/2019/10/Otchet-
za-2018.pdf
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изделия, за които последните проучвания показват, че имат намалено съдър-
жание на вредни вещества и съответно биха намалили щетите върху здравето 
на българската нация. Увеличението на цената на тези продукти ще ги напра-
ви достъпни само за малка част от българските граждани - тези с високи до-
ходи, което ще доведе до връщане на пушачите към по-вредните цигари. На 
практика предлаганият законопроект ще направи по-безвредните продукти 
недостъпни за българските граждани и ще насърчи употребата - на доказано 
вредните продукти - традиционните цигари, които са една от основните при-
чини за заболеваемост и смърт на българските пациенти, а и за отделянето 
на огромни бюджети за социално значими заболявания, онкологични и други 
заболявания.” 

И двете становища застъпват изцяло тезата на PMI, рекламирана широко в раз-
лични статии и интервюта, използвайки ги като свои фронт групи в популяри-
зирането на “намалената вредност” на нагреваемите тютюневи изделия. Така 
те успяват заедно и с представителите на парламентарната група “Обединени 
патриоти” да променят първоначалното предложение, като накрая докладът 
от заседанието на Комисията по бюджет и финанси завършва така:  “В резултат 
на проведената дискусия, членовете на Комисията изразяват принципна под-
крепа за законопроекта, но посочват, че при по-нататъшното му обсъждане 
следва да се вземат предвид бележките на браншовите организации и да се 
направят промени в законопроекта, като се намали предлаганото повишение 
на акциза на нагреваемите тютюневи изделия от 100 процента на 40 процента 
от акциза на цигарите, с цел повишението да се извърши по-плавно.“

От стенограмата на пленарното заседание118, проведено на 18 юли 2018 г., ста-
ва ясно, че основен опонент на тезата на вносителите са депутати от опози-
ционната БСП за България. Те застъпват тезите, че има нарушение на Закона 
за публичните финанси и не може предложените промени да влязат в сила от 
1 октомври, а от началото на следващата година и че трябва да има диферен-
циран подход, тъй като „над 150 вида токсични вещества не се отделят и сле-
дователно бездимните цигари са по-малко вредни“. Една от основните крити-
ки е свързана с това, че промените се предлагат едва шест месеца, след като 
е приета ниската ставка и че тогавашните разчети по отношение постъпле-
нията в бюджета са били подвеждащи и грешни. По време на дискусията те 
стигат до открити обвинения: „Не е ли това, което правите в момента, в полза 
на производителите на конвенционални, на обикновените цигари? Няма ли 
натиск върху Вас от тяхна страна?“

Вносителите на законопроекта за изравняването на акцизната ставка рев-
ностно защитават своята позиция, позовавайки се на становище на СЗО119: 
„Световната здравна организация ясно и категорично казва, че те са вредни 

118  Стенограма https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/6285
119  WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2019, p,52-53 https://www.who.int/publications/i/
item/9789241516204
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и трябва да бъдат облагани по подобен начин“, както и „Към момента няма 
никакви доказателства от независими научни източници, които да доказват, 
че нагреваемите тютюневи изделия са по-безвредни за околните от конвен-
ционалните цигари.“ Те даже обвиняват опозицията: „Тук надълго и нашироко 
се застъпваше една теза, която леко съвпада именно с тезата на производите-
лите на такива тютюневи изделия, че, видите ли, те били по-малко вредни.“120

Другата опозиционна парламентарна група на партия ДПС, която основно 
представя и защитава интересите на тютюнопроизводителите в България, 
също не подкрепя законопроекта с основния аргумент, че „промяна в данъч-
ните ставки следва да се прави от началото на следващата година“.

По време на дискусията в залата става ясно, че партньорът в управляваща-
та коалиция също не е съгласен с повишаването на акцизната ставка, което 
е станало повод още на заседанието на Комисията по бюджет и финанси да 
се противопоставят и да поискат преразглеждане и намаляване размера на 
акцизната ставка: „Народните представители от ВМРО конкретно се възпро-
тивихме на първоначалното предложение за 100% акциз на цигарите и вслед-
ствие на нашата доста ярка позиция се стигна до дебат, който прие компроми-
сен подход. Причината за нашата съпротива и причината да приемем в края 
на краищата този подход е нашата убеденост, че дори да има малък шанс тези 
цигари да са по-малко вредни за пушачите и за обкръжаващите пушачите, 
нека да не забравяме и това, ние трябва да подкрепим този шанс и да дадем 
преференция в името на здравето за сметка на постъпленията във фиска. За 
нас беше неприемливо да има рязко поскъпване на този тип изделия, кое-
то да ги извади на практика от пазара преди да сме доказали или не тяхната 
по-малка вредност.“

Становището на коалиционния партньор провокира министър-председате-
лят Бойко Борисов да заяви на 4.07.2018 г.121, че ще поиска ГЕРБ да изтегли 
законопроекта за бездимните цигари: „С приемането на законопроекта бю-
джетът щеше да печели поне с 30 млн. лв. повече, които сега отиват в джоба на 
производителите на тези устройства. Щом тези, които критикуват законопро-
екта, сред които и патриотите, искат да го изтеглим, нека така да бъде“.

Вносителите не изтеглят законопроекта, но под влияние на министър-пред-
седателя, коалиционния партньор, натискa от браншовите организации, 
становищата на ИПИ, Националната пациентска организация и др., както и 
опозицията, възприемат компромисен вариант, който се изразява в коренна 
промяна на първоначалните предложения. Те се отказват от внесените тек-
стове, в резултат на което акцизната ставка за нагреваеми тютюневи изделия 

120  Стенограма https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/6285
121  Бойко Борисов ще поиска ГЕРБ да изтегли законопроекта за бездимните цигари
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/boiko-borisov-shte-poiska-gerb-da-iztegli-zakonoproekta-
za-bezdimnite-cigari-264104/
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се увеличава от 152 на 233 лв. за килограм, което представлява около 40% от 
акцизната ставка на цигарите.122

По време на второто четене в пленарната зала текстовете се приемат без дис-
кусия (само две изказвания от опозицията, според които не следва промени-
те да влязат в сила от 1 октомври, а от началото на следващата  2019 г.). Целият 
случай е представен нагледно в Таблица № 1 (Виж Приложения).

Този случай показва как едно намерение на народни представители, което 
би допринесло за ограничаване на тютюнопушенето, е осуетено и доведено 
до промяна на 180 градуса под влияние на фронт групи на тютюневата индус-
трия, браншови организации, Института за пазарна икономика, Национална-
та пациентска организация и политически партии.

2. Предложение за Национален съвет за координиране при-
лагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на 
СЗО 

Със заповед на министъра на здравеопазването от 27.01.2021 г. се създава 
междуведомствена работна група от 17 експерти, която има за цел да под-
готви проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за създаване 
на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на 
РККТ на СЗО. 

Основание за това предложение дават аналитични наблюдения123 на труд-
ности и очевиден дефицит в координацията между различните ведомства и 
контролни органи, покриващи различни сфери на изпълнение и прилагане 
на РККТ. Създаването на работна група от страна на МЗ е дългоочаквана стъп-
ка за преодоляване на слабостите и институционалната немощ за ефективен 
контрол на тютюна и се ползва с подкрепата на Коалицията за живот без тю-
тюнев дим, както и на офиса на СЗО в България.

В работната група са включени експерти от Министерство на здравеопазва-
нето, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, 
Министерство на финансите, Министерство на земеделието, Министерство 
на околната среда и водите, Министерство на образованието и науката, Аген-
ция “Митници”, Главна дирекция “Национална полиция”, Комисия за защита на 
потребителите, Националното сдружение на общините, Института по тютюна 
и тютюневите изделия, Коалиция за живот без тютюнев дим и Сдружение “Бъл-
гария без дим”. Министерство на икономиката отказва да участва в работната 
група, като се включва в крайния етап - междуведомствено съгласуване. 

122  НС прие на първо четене повишението на акциза за бездимните цигари https://www.investor.bg/
biudjet-i-finansi/333/a/ns-prie-na-pyrvo-chetene-povishenieto-na-akciza-za-bezdimnite-cigari--264890/
123  Липсващото С - Преглед на спонсорството от страна на тютюневата индустрия в България. Доклад 
на Фондация “БлуЛинк”,  2019. https://www.bluelink.net/files/attachments/missing-s_report_2019.pdf  
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За целите на изследването ще се съпоставят становищата на отделни експер-
ти от министерствата (Таблица 2, Приложение 3) и тези на някои от официално 
подписаните становища на министерствата (Таблица 3, Приложение 4), с това 
на адвокатско дружество Боянов и Ко. Последното приемаме за представител 
на тютюневата индустрия, както те сами заявяват в становището си “От рабо-
тата си за търговски дружества от тютюневата промишленост знаем ……”.124 

В случая приемаме хипотезата, че под влияние на тютюневата индустрия мо-
гат да попаднат най-вече експертите от Министерство на финансите, Агенция 
“Митници”, Министерство на земеделието и Института по тютюна и тютюневи-
те изделия. В становищата на останалите експерти не се установява връзка и 
взаимодействие с тютюневата индустрия.

Общото в становищата на експертите е, че се противодейства на  създаването 
на Национален съвет. Според тях всяко ведомство си изпълнява задължения-
та, които са му разпоредени със съответното законодателство, Рамковата кон-
венция за контрол на тютюна се прилага в България и не е необходимо да има 
друг координиращ орган, прилагат се и всички изисквания на европейското 
законодателство. Тези твърдения съвпадат с твърденията на Адвокатското 
дружество (АД).

Друг съществен момент е припокриването на мнението на цитираните ведом-
ства с това на АД, че в Съвета следва да бъдат включени и “представители на 
легитимните браншови организации в сектора на производство и преработка 
на тютюн“, тъй като те се явяват “засегната страна”. В работната група беше 
подробно обяснено изискването на чл. 5.3 от РККТ. В резултат - тази препоръ-
ка отпадна от официалните становища на министерствата на финансите и на 
земеделието, като остана само в становището на Министерство на икономи-
ката, които не участваха в работната група.

Прави впечатление, че експертът от Министерство на финансите много добре 
използва мнението на мозъчният тръст Институт за пазарна икономика (виж 
“Посредници”, ИПИ).  В първото си становище преповтаря тезата на института, 
че каквато и да е промяна в данъчната политика,  водеща до повишаване це-
ните на тютюневите изделия, би довела до негативен ефект върху нелегалната 
търговия на същите, което би попречило за постигането на заложената цел за 
намаляване на тютюнопушенето.

Във второто си становище, експертът от МФ има много директна препратка 
към изследване на ИПИ: “Що се отнася до конкретните аргументи, колегите 
от МЗ може да се запознаят с изследването, проведено от Института за па-
зарна икономика (ИПИ)125 относно ценовата еластичност и достъпност на 

124  Становище на “Боянов и Ко”, публикувано на Strategy.bg.
125  ИПИ, Изследване на ценовата еластичност и достъпност на тютюневите изделия в България в 
рамките на общата европейска акцизна политика (2007-2018) https://ime.bg/var/images/Affordability_
tobacco_IME_19.pdf
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тютюневите изделия в България в рамките на общата европейска политика 
(2007-2018), където е разгледана пряката връзка между увеличаването на ак-
цизните ставки, намаляването на покупателната способност на населението и 
увеличаването на незаконната търговия на тютюневите изделия.”

Много категорично изказване съдържа становището на представителя на 
Агенция “Митници”:  “Оценката на въздействието не отразява начина, по кой-
то ще се отрази работата на Националния съвет върху тютюневата индустрия 
и тютюнопроизводителите. Следва да имате предвид, че тютюневата индус-
трия внася в бюджета над половината от приходите от акциз и немалка част 
от приходите от ДДС.”

Малко по-оптимистично завършва официалното становище на Агенция “Мит-
ници”: “Ние бихме подкрепили инструменти и методи, произхождащи от РККТ 
за борба с незаконното разпространение на тютюневи изделия, доколкото те 
са ефективни и съответстват напълно на европейското и националното за-
конодателство в тази област и няма да доведат до прекалена тежест за мит-
ническата администрация и легалните икономически оператори. А когато 
законодателната процедура за ратификация на Протокола към РККТ бъде 
стартирана, ние бихме съдействали с нашата експертиза и опит на базата на 
прилагането на местното и европейското законодателство.” 

Точно тази законодателна процедура по Протокола е една от основните причи-
ни, за да се иска създаването на Национален съвет. Вече 10 години се прехвър-
ля отговорността между Агенция “Митници”, Министерство на финансите и  Ми-
нистерство на здравеопазването кой да подготви и да стартира процедурата.

Независимо от установените различия в тезите на отделните министерства, 
проектът на ПМС е завършен през месец юни 2021 г. Заедно с необходими-
те придружаващи документи е изпратен за междуведомствено съгласуване 
-  процедура, която се изисква съгласно Устройствения правилник на Минис-
терския съвет и неговата администрация.

В междуведомственото съгласуване участват всички министерства, като 12 
от тях съгласуват проекта на ПМС без забележки. Само 5 министерства имат 
забележки.  Становищата им бяха изискани и предоставени по Закона за дос-
тъп до обществена информация. Министерство на правосъдието предлага да 
бъдат направени промени във връзка с функциите на министерството и взаи-
моотношенията с останалите министерства, поради което тяхното становище 
не е обект на нашето изследване. 

Министерствата на земеделието и на околната среда и водите категорично 
не съгласуват проекта на ПМС, докато Министерство на финансите го съгла-
сува със забележки. Министерство на икономиката не е толкова категорично: 
“Следва да се прецени дали предложението за Консултативен съвет да бъде 
преразгледано”.
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И тук, както в становищата на експертите, основните тези, които се припокри-
ват с тези на Адвокатското дружество са свързани с това, че не е необходимо 
създаването на нова структура (МЗемеделие, МИ, МОСВ), че задълженията на 
министерствата са посочени в нормативните актове, че се изпълняват РККТ 
и европейските изисквания, че няма пречка за осъществяване на отделните 
секторни политики и в настоящия момент.

Както беше посочено по-горе само Министерство на икономиката продъл-
жава да защитава необходимостта от участие на тютюневия бизнес в Съвета: 
“В съвета следва да вземат участие представители на браншови организации 
на производители и търговци на тютюн и тютюневи изделия и на лицата, из-
вършващи промишлена обработка на тютюн.”

В България и особено в министерствата на икономиката и на финансите се 
пренебрегват изискванията на чл. 5.3 от Рамковата конвенция. За това те са 
против текста в ПМС: „Всеки предложен декларира писмено независимост от 
тютюневата индустрия“ с аргумента, че “липсата на дефиниция на ‘независи-
мост’ може да доведе до неясни последици”.

Министерство на финансите не приема и текста от ПМС: “Всички министер-
ства да противодействат на вмешателството на тютюневата индустрия“.

На 14 юли 2021 г. Министерството на здравеопазването публикува проекта 
на ПМС на Портала за обществени консултации Strategy.bg. В посочения срок 
там са публикувани 4 становища на адвокати и адвокатски дружества, като за 
две от тях се установява връзката им с тютюневата индустрия (Виж “Посредни-
ци”, Адвокати на индустрията). В Таблица 3 много ясно се открояват тезите на 
отделни министерства, които съвпадат с твърденията на тютюневата индус-
трия, изразени в становището на АД “Боянов и Ко”.

Въз основа на случая може да се види, че:

 9 Министерство на финансите приема и прилага тезите на спонсори-
рания от ТИ мозъчен тръст ИПИ, като точно цитираният доклад е 
финансиран от PMI;

 9 цитираните министерства не познават и не прилагат чл. 5.3 от РККТ 
за предотвратяване вмешателството на тютюневата индустрия и 
настояват в такъв съвет да бъдат включени представители на тю-
тюневия бизнес;

 9 прави силно впечатление съвпадението в мненията и изразните 
средства/фразеологията в становищата на повечето министерства 
с тези на АД “Боянов и Ко”, представител на тютюневите компании. 
Това е ясен пример как индустрията, чрез “посредници” влияе вър-
ху здравните политики; 

 9 посочените министерства слагат знак за равенство между прила-
гането на РККТ и на европейските изисквания, което далеч реално 
не е така.
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3. Контрабандата и митът, че увеличаване на акциза ще до-
веде до увеличаване на незаконната търговия

Контрабандата и незаконната търговия с тютюневи изделия са едни от лосто-
вете, които тютюневата индустрия използва най-успешно, за да манипулира 
държавните политики по отношение акциза на тютюневите изделия.126,127,128 

Политиката за данъчно облагане на тютюна е ключов елемент на всяка нацио-
нална програма за контрол на тютюна, която има претенции да бъде всеоб-
хватна и базирана на доказателства. Увеличение на акциза най-малко с 10% 
доказано води до намаляване на пушенето с 5% според Световната здравна 
организация. “Повишаването на данъците върху тютюна е най-рентабилното 
решение за намаляване на употребата на тютюн във всичките му форми”, ут-
върждават експертите на световната организация.129

Те призовават при определянето и прилагането на своите политики за об-
ществено здравеопазване по отношение на контрола на тютюна, страните да 
действат, за да защитят тези политики от търговски интереси на тютюневата 
индустрия.130

В пълен противовес на това индустрията и нейните съюзници използват вся-
какви начини, за да внушат, че повишаването на акциза на тютюневите изде-
лия води до засилване на незаконната търговия и контрабандата, и което е 
още по-лошо, в крайна сметка води до намаляване приходите в държавния 
бюджет.131 Прави впечатление, че в тази област индустрията не се свени да 
използва не само “посредници”, но и пряко и активно да участва в диалог с 
властимащите. Нещо повече, в много страни по света, или поне там, където е 
допусната, тютюневата индустрия взема в свои ръце инициативата за борба 
с контрабандата, финансира проекти, изследва нивото на незаконната търго-
вия, регулярно прави преброяване на празните кутии, контактува открито и 
пред медиите с най-високопоставените и властимащи фигури в държавата - 
министър-председатели, ръководители на министерства, агенции и пр.

Един близък до България пример е The Siracusa International Institute for 

126  What is known about tobacco industry efforts to influence tobacco tax? A systematic review of empirical 
studies https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701860/
127  Krasovsky K. "The lobbying strategy is to keep excise as low as possible" - tobacco industry excise 
taxation policy in Ukraine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2936872/
128  Change in tobacco excise policy in Bulgaria: the role of tobacco industry lobbying and smuggling 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23143869/
129  Raising Tax on Tobacco – What You Need To Know http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/112841/WHO_NMH_PND_14.2_eng.pdf?sequence=1
130  Preventing and Reducing Illicit Tobacco Trade  https://www.cdc.gov/tobacco/stateandcommunity/pdfs/
illicit-trade-report-508.pdf
131  Ross H., Tesche J. Undermining Government Tax Policies Common strategies employed by the tobacco 
industry in response to tobacco tax increases https://tobacconomics.org/uploads/misc/2016/07/2016_Ross_
Undermining-tax-policy-updated_EN_FINAL.pdf
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Criminal Justice and Human Rights132. През последните години той реализира 
два мащабни проекта, финансирани от PMI и PMI Impact. През м. юни 2019 г. 
институтът организира първия Национален стратегически диалог за незакон-
ната търговия в Прищина (Косово). В тридневна програма участват най-висши 
представители от Министерството на правосъдието и Министерството на фи-
нансите, от Косовския съдебен съвет, Косовската митническа служба, Проку-
рорския съвет на Косово и делегация от полицейски служители, ангажирани 
в борбата с организираната престъпност. 

Срещата е организирана в рамките на двугодишен проект „Укрепване на бор-
бата срещу незаконната търговия в Югоизточна Европа“ (или SEE-IMPACT), фи-
нансиран от PMI Impact, глобална инициатива на Philip Morris International за 
подкрепа на проекти, посветени на борбата с незаконната търговия и свърза-
ните с нея престъпления.133 Това на практика е срастване между държавата и 
индустрията. Какви ще бъдат последиците от това партньорство в областта на 
данъчното облагане на тютюневите изделия не е трудно да се отгатне. И тази 
политика на PMI и въобще на тютюневата индустрия се простира в световен 
мащаб.

„Борбата с незаконната търговия е в ДНК-то на PMI и аз съм особено щаст-
лив, че инициативата PMI Impact дава възможност на организации в целия 
свят наистина да допринесат за справяне с незаконната търговия не само на 
тютюневи продукти, но и в много други сектори“, казва Алвизе Джустиниани, 
вицепрезидент на „Филип Морис Интернешънъл“ за превенция на незаконна-
та търговия.134

Темата за контрабандата е любима и на повечето български институти и мозъ-
чени тръстове, защото изследването й е почти винаги свързано с финансира-
не от тютюневата индустрия. В нашето проучване това беше потвърдено при 
ИПИ, ЦЛС, ЦИД и УНСС.135 

На 3 октомври 2017 г. обща пресконференция в УНСС събира представители 
на ЦИД, ИПИ и УНСС, за да отбележат успешен старт на три проекта, свърза-
ни с контрабандата и незаконната търговия. И трите са финансирани от PMI 
Impact.136 Институциите са “независими” от донора, но в докладите и на трите 

132  The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights https://www.siracusainstitute.
org/app/research-projects/
133  National Strategic Dialogue on Illicit Trade in Pristina (Kosovo)
https://www.siracusainstitute.org/app/national-strategic-dialogue-on-illicit-trade-in-kosovo-pristina-
june-25-27-2019/
134  Български проект за борба с нелегалната търговия в PMI Impact https://webcafe.bg/
business/1190880519-balgarski-proekt-za-borba-s-nelegalnata-targoviya-v-pmi-impact.html
135  Филип Морис Интернешънъл обяви избраните за финансиране проекти от инициативата PMI 
Impact https://www.cross.bg/turgoviya-impact-nezakonnata-1599550.html https://pmi-impact.com/
Funding/firstfundinground
136  Press Conference about the Three Bulgarian Projects Won Funding by the PMI Impact Global Initiative 
https://www.unwe.bg/en/news/12404/press-conference-about-the-three-bulgarian-projects-won-funding-
by-the-pmi-impac.html
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организации като копринена нишка преминава идеята, че една от главните 
причини за увеличаване на контрабандата на тютюневи изделия и незакон-
ната търговия е повишаването на техния акциз. По тази причина всички спо-
менати мозъчени тръстове препоръчват на държавата да запази стабилна 
политиката относно акциза и ако по някакви причини се налага увеличение 
(например изискванията на Европейска директива), това да става плавно и 
постепенно, за да не се усеща трус на пазара. Тези заключения са в проти-
воречие с изследването на много наистина независими институции относно 
връзката между цени, незаконна търговия, употреба на тютюневи изделия, 
приходи в държавния бюджет и последици за здравето.137,138

На среща с Тихомир Безлов от ЦИД, един от най-добрите анализатори на кон-
трабандата на тютюневи изделия в България, тази теза беше категорично по-
твърдена.

Така стигаме до основните въпроси: Защо държавата не финансира такива 
проучвания? Защо тютюневата индустрия финансира проучването чрез съби-
ране и анализ на празните опаковки от цигари и представя нивото на кон-
трабандата в България? Защо министър-председателят на България трябва да 
седи редом с големите тютюневи компании при представяне на поредното 
изследване, когато заслугите за снижаването на контрабандата са на Агенция 
“Митници”, Гранична полиция, МВР, НАП и други институции?

В целия този вихър от изследвания, проекти, стратегии, законови решения и 
медийни събития, като че ли остава съвсем на заден план, или даже въобще 
изчезва от дневния ред здравният аспект на повишаването на акциза и влия-
нието му върху общественото здраве. 

В “Анализ на незаконната търговия с тютюневи изделия в българските медии 
за периода 2010-2019 г.”, д-р Маша Гавраилова прави преглед на 87 статии.139 
Налага се извода, че незаконната търговия зависи на първо място от поли-
тическата воля на правителството, а не от нивото на акциза. “При второто 
правителство на Борисов бе предприета безпрецедентна стъпка - поставяне 
„под физически контрол“ на всички български фабрики за производство на 
тютюневи изделия - над излизащите превозни средства - товарни и леки ав-
томобили, и ръчен багаж. През следващите шест месеца Агенция „Митници“ 
и МВР разполагат вътре и около цигарените фабрики свои служители. После-
дицата е рязък спад на незаконното разпространение на тютюневи продукти 
и ръст на бюджетните приходи от тези продукти. Произведените в България 

137  S. Dutta, The World Bank, Confronting Illicit Tobacco Trade: A Global Review of Country Experiences, 
technical report, 1 February 2019.
138  L. Joossens, D. Merriman, H. Ross, M. Raw, How eliminating the global illicit cigarette trade would 
increase tax revenue and save lives, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2009.
139  Гавраилова М. “Анализ на незаконната търговия с тютюневи изделия в българските медии за 
периода 2010-2019 г.” - https://coalicia.bezdim.org/images/pdf/analysis_illicit_trade_in_media.pdf 
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нелегални цигари буквално изчезват от пазара, а натискът се премества по 
границите.”140

Паметната по отношение покачването на акциза на тютюневите изделия в 
България е годината 2010. Рязкото повишаване - с повече от 40%, в период на 
много ниска покупателна способност на населението, води до рязко ограни-
чаване на потреблението, спад в приходите за държавата, а така също, според 
данни от проучването на празните опаковки от цигари - до покачване на не-
законната търговия. 

Това се използва ударно от тютюневата индустрия и нейните посредници - ин-
ституции и медии, за да се призове държавата към стабилизиране на акциза 
през следващите години.

Според експерта на СЗО и Световна банка Константин Красовски, “основното 
предизвикателство за бъдещото развитие на политиката за данъчно облагане 
на тютюневи изделия в България е да се преодолее погрешното възприемане 
на реформата през 2009-2010 г. като провал”.141

“През 2009 г. министърът на финансите Симеон Дянков заявява, че увеличе-
нието на данъка върху цигарите не е насочено към увеличаване на приходите: 
‘Това е предимно здравна мярка. България трябва рязко да намали тютюнопу-
шенето’. По-късно той заявява, че по-малкото тютюнопушене е добро за иконо-
миката. През 2013 г. Дянков е автор на статия в Wall Street Journal, където заявя-
ва, че от началото на прехода към демокрация продължителността на живота 
в България се е увеличила със седем години поради удвояване на бюджета за 
здравеопазване и бърз спад на тютюнопушенето. Политиката за данъчно обла-
гане на тютюна, която намалява тютюнопушенето в България през следващите 
години, ще допринесе за по-нататъшно увеличаване на продължителността на 
живота в страната.”142 Но този глас остана като глас в пустиня.

Според Красовски: “Политиката за данъчно облагане на тютюна в България 
през 2009–2010 г. е много успешна от гледна точка на общественото здраве, 
тъй като допринася за здравните цели, насочени към намаляване на потреб-
лението на тютюн, в съответствие със задълженията по РККТ. През 2008-2011 г. 
прогнозното потребление на тютюневи изделия в страната намалява с 35%.”143

140  Безлов Т. Изчезна ли контрабандата? Защо ръстът на приходите от тютюневи изделия през 
2017 г. е резултат от увеличаването с малко на акциза“ https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/
bulgaria/2018/03/23/3151730_izchezna_li_kontrabandata/
141  Красовски К. “Политиката за данъчно облагане на тютюна в България през 2009-2010 г. - голям 
успех, който се възприема като провал”. Доклад, представен на научно-практическата конференция 
“Повишаване акцизите на тютюневите и свързаните с тях изделия и ограничаване на незаконната им 
търговия, като част от политиките за подобряване на общественото здраве в България”, 4.12.2019 г. 
https://coalicia.bezdim.org/images/pdf/Tobacco_taxation_policy_in_Bulgaria_-_KRASOVSKI.pdf
142  Пак там
143  Пак там



58

Въпреки голямото увеличение на акцизите, през годините след реформата не 
се наблюдава увеличение на обема на незаконните търговия с цигари (брой 
цигари), сравнено с години преди реформата.

През 2010 г. министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов намеква, че 
“след увеличението на данъците от началото на годината контрабандата на 
цигари се увеличава и притокът на приходи от акцизи към бюджета бележи 
рязък спад, така че намаляването на акциза върху цигарите, произведени в 
България, може да бъде добавено в дневния ред на кабинета…”144

Подобни погрешни схващания и изказвания на български политици не са 
изолиран случай. През 2015 г. министърът на финансите Владислав Горанов 
заявява, че основната задача на правителството е да избегне ситуацията от 
началото на 2010 г., когато спазването на ангажиментите на България към ЕС 
и увеличаването на акциза оказват натиск върху потреблението на тютюневи 
изделия и насочват голяма част от потреблението към контрабандни стоки. 
Той пояснява, че неговата “единствена цел е да направи увеличението на тю-
тюневите изделия достъпно за групите с по-ниски доходи, докато тези, които 
могат и са по-малко чувствителни към промяната на цените, да продължат да 
пушат каквито цигари желаят“.145

На среща с представители на АМ беше споделена същата теза: “Покачването 
на акциза на цигарите да става планово и постепенно!”

Преглед на доклади на българската преса, проведено от международен екип 
(Skafida et al146), показва, че аргументите на тютюневата индустрия по отноше-
ние на данъчното облагане и контрабандата рядко се поставят под въпрос, а 
от друга страна придобивките за общественото здраве от повишаването на 
акциза на тютюневите изделия не се дискутират и нито се оценяват подоба-
ващо.

В случая ясно се вижда жизнената и плодотворна връзка между тютюневите 
компании и техните сателитни организации от една страна и от друга - бъл-
гарските мозъчени тръстове, българските държавници, политици и българ-
ските медии. 

Последиците са предвидими и те не са в полза на общественото здраве: 

 9 България е изпълнила необходимия минимум според изисквания-
та на Директива 2011/64/ЕС на Съвета относно структурата и став-
ките на акциза върху обработен тютюн; 

144  Пак там
145  Пак там
146  Skafida V. et al. Change in tobacco excise policy in Bulgaria: the role of tobacco industry lobbying and 
smuggling https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23143869/
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 9 делът на незаконната търговия през второто тримесечие на 2021 г. 
е на рекордно ниско ниво от 1.6%147, но България остава с най-ни-
сък акциз и най-ниски цени на цигарите в ЕС148,149,150; 

 9 по данни на Евростат България е с най-висок ръст на потребление 
на тютюневи изделия в ЕС (36% пушачи, от които 29% - ежеднев-
ни)151; 

 9 все още не е ратифициран Протоколът за премахване на незакон-
ната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на 
СЗО за контрол на тютюна.

Така финансирането от страна на тютюневата индустрия на проекти и инсти-
туции пряко или косвено е свършило своята работа. Целта на индустрията да 
предотврати увеличаването на данъците върху тютюневите изделия в Бълга-
рия е постигната.

4. Застъпничество за нагреваемите тютюневи изделия 

Тактиките на тютюневата индустрия за манипулиране на обществеността ста-
наха световноизвестни с фразата  “Съмнението е нашият продукт”.152,153 Открит 
във вътрешен анализ на дъщерна компания на Бритиш Америкън Тобако през 
1969, цитатът разкри пред света бруталната античовешка същност на една ин-
дустрия, която ясно осъзнава, че продава смърт и съзнателно прави всичко 
възможно да попречи на жертвите си да се спасят.

Малко се е променило до ден днешен. Въпреки огромните средства и размах 
на индустрията за целенасочено подкопаване на научния и обществен кон-
сенсус срещу тютюнопушенето, все повече държави избраха да спасят хората, 
а не печалбите ù. 

Отричането на вредите от тютюна стана безпредметно и все по-нелепо. Така 
тютюневите комуникационни стратези стигнаха до последния си отчаян  ход: 
да признаят вредата от собствения си продукт и да се хвърлят в борбата сре-

147  България продължава да е сред лидерите в ЕС по ниско потребление на нелегални цигари 
https://3e-news.net/bg/a/view/27053/bylgarja-prodyljava-da-e-sred-liderite-v-es-po-nisko-potreblenie-na-
nelegalni-cigari
148  Eurostat: Food, Tobacco Cheapest in Bulgaria Eurostat: Food, Tobacco Cheapest in Bulgaria - Novinite.
com - Sofia News Agency
149  ИПИ, Изследване на ценовата еластичност и достъпност на тютюневите изделия в България в 
рамките на общата европейска акцизна политика (2007-2018) https://ime.bg/var/images/Affordability_
tobacco_IME_19.pdf
150  Намаляване на вредите от тютюна: Преглед на регулаторните рамки и иновациите https://ekipbg.
com/wp-content/uploads/2020/06/THR_Bulgaria_Regulation_Analysis_BG_Full_Cover.pdf
151  Smoking of tobacco products by sex, age and educational attainment level, 2019 https://ec.europa.eu/
eurostat/databrowser/view/hlth_ehis_sk1e/default/table?lang=en
152  PROCTOR R. Golden Holocaust, p. 289, Brown & Williamson, 1969, 
153  “Doubt is our product” – fascinating memo on the tobacco industry’s PR strategy  https://kevinhabits.
com/doubt-is-our-product-fascinating-memo-on-the-tobacco-industrys-pr-strategy/
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щу пушенето с една едничка цел - да продължат да продават на хората тю-
тюнева зависимост и смърт.

За това бе необходимо само едно: тютюнев продукт, който не пуши! И маши-
ната за манипулация, дезинформация и създаване на недоверие да продължи 
да работи с пълна сила.

През последните години тютюневите гиганти изпълниха пред очите ни юве-
лирен маркетингов трик. Въпреки че огромен дял от приходите на индустрия-
та продължава да идва от традиционните зловонни и убийствени цигари, пуб-
личният й образ в по-развитите и отговорни към здравето на хората държави, 
агресивно се свързва с т.нар. бездимни продукти. Надали има някой, който да 
не е виждал лъскавите хайтекови устройства, с космически дизайн и вселен-
ска реклама - почти няма билборд, магазин, търговска площ и комерсиално 
медийно и социалномрежово съдържание, в които те да липсват. 

Поне в България са навсякъде, благодарение на пословично слабата спо-
собност на държавата да прилага законите си, включително препоръките на 
РККТ. Но има и друга причина: тютюневите компании не жалят средства, за да 
прилагат отколешната си стратегия да манипулират и подвеждат обществото 
и политиците. Този път обаче са вдигнали мизата - искат не само да продължат 
да продават смърт, но и да лансират новите си продукти като част от “реше-
нието на проблема” и усилието на държавите за преодоляване на тютюнопу-
шенето!

Нагреваемите тютюневи изделия навлизат на българския пазар от 2017 г. 
Това е времето, когато местната тютюнева индустрия, след приватизацията, 
постепенно започва да напуска сцената и прави място на новите чуждестран-
ни играчи. Същевременно в България няма силна регулация по отношение 
на реклама, данъци и ограничения за употребата на новите изделия, поради 
което вратите за навлизането им са широко отворени. Все пак има нужда и от 
допълнителна подкрепа, за което веднага се намират желаещи. 

Един от изявените защитници на нагреваемите тютюневи изделия в България 
е Национална пациентска организация. Представихме я вече в главата “По-
средници” - “Национална пациентска организация”. 

В писмото на НПО до министър Ананиев (МЗ) от юни 2018 г. се говори за “дока-
заните нови продукти, съдържащи никотин, които могат да имат потенциал да 
намалят тежестта на незаразните болести” и за навлизането на “иновативни 
технологии за по-добър избор” (“...manufacturers of consumer goods associated 
with risk factors for NCDs to adopt business practices that promote innovations for 
better choices.” OP17)

Прави впечатление, че буквално същата идея и същата фразеология се среща 
и в предложението на Института за пазарна икономика - един от мозъчени 
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тръстовете - посредници, относно същата тема - “...to encourage investments 
in innovations that leverage on stimulating healthier lifestyles through better 
products/choices.” OP17.

Двете организации получават финансиране от PMI и добросъвестно защи-
тават интересите на компанията и нейните нови продукти. МЗ не включва 
тези формулировки в своето крайно предложение на България. Това е един 
от малкото случаи, когато предложения в подкрепа на индустрията, не биват 
възприети.

Почти по същото време НПО изпраща на Комисията по бюджет и финанси в 
Народното събрание своето Становище по законопроект за изменение и до-
пълнение на  Закона за акцизите и данъчните складове. Повишаването на ак-
циза на НТИ не е по вкуса на индустрията и НПО добросъвестно изпълнява 
функцията си на защитник на тази кауза. Този път общите усилия на браншо-
вите и други организации успяват и акцизът се увеличава нищожно, за което 
споменахме в първия конкретен случай.

През 2020 г. е публикувано Национално представително проучване на въз-
приятието и употребата на тютюневи и свързаните с тях изделия“.154

То е финансирано със собствени средства на НПО и с допълнително частично 
финансиране от „Филип Морис България“ ЕООД.155 Реализирано е от незави-
симата агенция Kantar - България, част от световната група за маркетингови 
проучвания, консултации и информация Kantar.156 През последните години тя 
е редовен изпълнител на големи проучвания,  финансирани от тютюневи ги-
ганти като JTI, BAT. През 2018 г. агенцията е осъществила проучване в 13 стра-
ни – “Worldwide State of Smoking Survey”157,158,  финансирано от фондацията 
„За свят без тютюнев дим“ (Foundation for Smoke Free World)159, създадена и 
финансирана изцяло от Philip Morris International.

България не е единствената страна, в която се води агресивна кампания за спе-
челване от една страна доверието на научните среди, а от друга – за промяна на 
обществените нагласи в полза на ребрандираната тютюнева индустрия. През 
юни 2019 г., в Казахстан беше установено партньорство между Philip Morris 

154  НПО, Национално представително проучване https://npo.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%
D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2/
155  НПО, Годишен технически и финансов доклад, с.21 https://npo.bg/wp-content/
uploads/2020/12/2019_Annual-Report_NPO.pdf
156  Tobacco Tactics - Kantar  https://tobaccotactics.org/wiki/kantar/
157  Worldwide State of Smoking Survey. A baseline of the global state of tobacco harm reduction https://
web.archive.org/web/20180513210259/https://amadashboards.com/kp/eu_smokefree/
158  A new global survey points to key issues, needs and gaps in fight to end smoking
https://web.archive.org/web/20180517004415/https:/www.smokefreeworld.org/newsroom/new-global-
survey-points-key-issues-needs-and-gaps-fight-end-smoking
159  Foundation for a Smoke Free World  https://www.smokefreeworld.org/
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International и научни работници от най-авторитетните медицински институ-
ти в страната за провеждане на изследване върху нагреваемите тютюневи из-
делия. Благодарение на обединените усилия на наистина независими учени 
и граждански организации, това партньорство и проучването не се осъщест-
виха.160 У нас обаче, партньорството с Филип Морис България и свързаното с 
него финансиране, е добре прието, в разрез с препоръките на РККТ.

Проучването е изработено професионално, но прави впечатление, че от Въведе-
нието до Заключението се дава акцент предимно върху нагреваемите тютюне-
ви изделия и електронните цигари. Прави се внушението, че “много експерти 
по обществено здраве, научни институти и държавни органи по света твърдят, 
че тези изделия са с различен рисков профил в сравнение със съществуващите 
традиционни тютюневи изделия за пушене (основно цигари)”. (с.3,5,18)

Под формата на “сериозна тревога” и “сериозно притеснение” авторите на 
изследването в своето Заключение споделят, че “... има спешна нужда от кон-
кретни мерки и обвързване на здравните политики с научните изследвания 
и иновациите. Традиционните мерки за защита на общественото здраве, като 
регулаторни забрани и данъчни мерки, вече са приложени в пълен обем, но 
те не дават очакваните задоволителни резултати. Здравните политики тряб-
ва да включват и нови подходи и стъпки, насочени към постигане на кратко-
срочен и дългосрочен отговор на предизвикателствата пред общественото 
здраве. С други думи, необходими са насочени към бъдещето политики, тъй 
като използването само на традиционни средства за преодоляване на риско-
вите фактори не помагат да се намери решение на проблема с нарастващата 
заболеваемост сред населението.” (с.19) Това са думите, които многократно и 
под най-различна форма повтаря и тютюневата индустрия, следвайки своята 
стратегия за подриване авторитета на световната здравна общност, която се 
бори срещу тютюнопушенето - в частност РККТ на СЗО.

“Тези, които не могат да откажат цигарите, трябва да потърсят алтернатива, 
като например да се насочат към по-малко вреден бездимен продукт. Тази 
препоръка се базира на факта, че се появяват все повече данни и официални 
становища на държавни здравни институции с отлична репутация161 относно 
различния характер на бездимните изделия в сравнение с изделията за пу-
шене. Тази разлика трябва да служи като отправна точка при разработването 
на модерни политики за обществено здраве, особено при положение, че са 

160  React - STOP  https://exposetobacco.org/react/
161  “Агенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA), Агенцията за обществено здраве на Англия (Public 
Health England (PHE), Комитетът по токсикология на Великобритания (COT), Федералният институт 
за оценка на риска на Германия (BfR), Националният институт за обществено здраве и околна среда 
(RIVM) на Нидерландия, Министерството за безопасност на храните и лекарствата на Корея (MFDS), 
Отделът за здраве и околна среда на Японския институт за обществено здраве и други. Струва си да се 
отбележи последното решение на FDA нагреваемо тютюнево изделие да получи статут на тютюнево 
изделие с модифициран риск (ТИМР), което определено очертава пътя напред за тази категория 
изделия, като постигна баланс между научните доказателства и контрола на тютюна.” - това са 
цитираните в Изследването източници.



63

налице научни доказателства за по-ниските концентрации на вредни веще-
ства в негоримите изделия спрямо горимите продукти и в ситуация, в която 
дългогодишните мерки за контрол на тютюна не допринасят особено за спада 
на тютюнопушенето в страната.” (с.19)

Тук изследователите на проучването съвсем съзнателно, но по много делика-
тен начин вкарват читателите в заблуждение, внушавайки, че НТИ са не само 
различни, иновативни, водещи към чисто и бездимно бъдеще, но че те са одо-
брени от много висши инстанции, включително Агенцията за контрол на хра-
ните и лекарствата на САЩ (FDA). 

Всъщност FDA издава два типа документи в категорията „тютюневи изделия с 
модифициран риск“. Единият (“exposure modification” order) показва, че про-
дуктите отделят по-малко вредни вещества или поставят този, който ги упо-
требява на по-малко въздействие. Другият (“risk modification” order) показва, 
че „чувствително намаляват вредата и риска от заболявания, свързани с тю-
тюнопушенето, както за индивида, който ги употребява, така също и за обще-
ството като цяло.“162   

FDA издаде документ на iQOS за продукт с „модифицирано излагане под въз-
действие“ (“exposure modification” order) поради отделянето на намаленото 
количество от някои вредни и потенциално вредни химически вещества при 
употребата на iQOS, в сравнение с това при конвенционалните цигари. Но въ-
преки всички усилия, PMI не получи документ за „модифициране на риска“ 
(“risk modification” order). Напротив, FDА изрично подчертава, че „тези проду-
кти не са безопасни, нито „одобрени“ от FDA.“163    

Във връзка с това СЗО отново заяви, че „намаленото въздействие на отделни 
вредни химикали при употребата на нагреваеми тютюневи изделия, не прави 
тези изделия безобидни, нито пък води до намален риск за човешкото здраве. 
В действителност, някои токсини присъстват в аерозолите на нагреваемите 
тютюневи изделия в по-високи концентрации, отколкото в дима на конвен-
ционалните цигари, а има и допълнителни токсини, които не присъстват в 
конвенционалния цигарен дим. Последствията за здравето от излагането на 
тези токсини са неизвестни.“164     

Но проучването на НПО  има свои цели и ги излага в заключението:

“България има всички основания да приложи стратегии за обществено здра-
ве на база на намаляване на риска, свързан с незаразните хронични болести, 
с фокус върху недопускане на започване на употребата на тютюневи и свър-

162  https://www.fda.gov/media/139796/download
163  https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-iqos-tobacco-
heating-system-reduced-exposure-information
164  https://www.who.int/news-room/detail/27-07-2020-who-statement-on-heated-tobacco-products-and-
the-us-fda-decision-regarding-iqos
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зани с тях изделия сред младежите, и същевременно да се предлагат решения 
на проблема с високото ниво на тютюнопушене, като ясно се представя ин-
формация за различната степен на вредност на новите продукти в сравнение 
с традиционните изделия за пушене с цел да се стимулират настоящите пуша-
чи да спрат да пушат, а тези, които не могат да спрат, да преминат на бездимни 
алтернативи.” (с.20)

“За да се проследят развитието и промените в поведението и нагласите, НПО 
декларира своето намерение да продължи редовното наблюдение (по въз-
можност на всеки 2-3 години) и отправя покана към всички заинтересовани 
страни да дадат своя принос и да се включат в инициативата.”(с.19)

Както се подразбира, подобно перспективно взаимодействие ще включи и 
тези, които са допринесли най-много - създателите на “по-малко вредните 
бездимни продукти”, а това ще се наложи и от чисто финансова необходимост. 
Държавата е доказала многократно през последните години, че не отпуска 
средства за подобни изследвания.

Проучването е широко представено в централните медиите, а председателят 
на НПО, д-р Хасърджиев рекламира и промотира свободно нагреваемите тю-
тюневи изделия, включително и чрез своя личен пример на консуматор.

В сутрешното предаване на БНТ само седмица след публикуване на проучва-
нето на НПО, председателят му заявява, че „наскоро FDА излезе със заключе-
ние, изключително позитивно за новите нагреваеми продукти, че те могат, че 
ТЕ СА ДАЛЕЧ ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА на конвенционалните цигари… 
На фона на всичко това потреблението в България на тези бездимни проду-
кти, за сметка на традиционните, не е достатъчно.“165…..  Тези думи оставаме 
без коментар.

Коалиция за живот без тютюнев дим реагира веднага с писмо до генералния 
директор на националната телевизия, както и до Съвета за електронни медии, 
Комисията за защита на потребителите, Етичната комисия към Националния 
съвет по саморегулация и Комисията по журналистическа етика. Отговор не 
се получи, нито беше дадена възможност за право на отговор. 

Липсата на забрана за реклама, промоция и спонсорство, позволява чрез раз-
лични институции, хора и групи, тютюневата индустрия да има възможност да 
промотира и представя пред обществото фалшива картина за своите изделия.

Както споменахме в главата “Посредници”, НПО закрепи своя международен 
авторитет на застъпник за новите бездимни тютюневи изделия с участието си 

165  Д-р Хасърджиев: Здравната ни система продължава да не бъде готова да посрещне огромен 
наплив от хора. Денят започва, БНТ, 11.08.2020 https://bnt.bg/news/d-r-hasarjiev-zdravnata-ni-sistema-
prodalzhava-da-ne-bade-gotova-da-posreshtne-ogromen-napliv-ot-hora-v268412-280666news.html 
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в Международна асоциация за контрол на тютюнопушенето и намаляване на 
вредите (SCOHRE)166

“Ние сме убедени, че стратегиите за контрол на пушенето, трябва да бъдат 
преформулирани така, че да включват и начините за намаляване на вредата 
чрез продукти с потенциално по-нисък риск наред с традиционните мерки за 
спиране на пушенето и превенция на пропушването“, се посочва в деклара-
ция на Асоциацията.

„Това е напълно нова, революционна концепция – идеята е да се помогне на 
пушачите, които не могат да се откажат, като им се предложи друг начин за на-
бавяне на никотин, но с намален риск. Смятам, че пациентите трябва да имат 
право да получат цялата информация, от която имат нужда, за да направят 
своя избор. Трябва да спрем с това да не им се предлагат по-малко щадящи 
варианти“, заяви председателят на НПО при обсъждането на концепцията за 
намаляване на вредата по време на учредяването на Асоциацията.167 

В своята презентация, като говорител на Четвъртата научна среща на Между-
народната асоциация за тютюнопушенето и намаляване на вредите през 2021 
г. на тема: “Намаляване на вредите: Новите продукти, изследвания и полити-
ки”, д-р Хасърджиев отново дава много положителна оценка на нагреваемите 
тютюневи изделия.168,169,170

Друг изявен застъпник на нагреваемите тютюневи изделия и електронните 
цигари са фирма Арбилис и нейните сътрудници. Много от здравните конфе-
ренции, които се организират от фирмата, както и здравните й издания, са 
подкрепени финансово от PMI. Платени публикации, интервюта, презентации, 
научни сесии убеждават млади и по-възрастни специалисти от различни об-
ласти на медицината - в ползата от преминаване към новите тютюневи изде-
лия. Подробна информация за Арбилис представихме в главата “Посредници”.

Тук трябва да споменем статиите, интервютата и здравните конференции на 
“Капитал”, статиите във вестник “24 часа”, “Труд”, “Марица”, сп. “Икономика”, 
сп. Мениджър, Фрамар, Forbes България, OffNews, HiNews, Skener.news, Eva, 
Жената днес, предаванията по “Дарик Радио” и много други заинтересовани 

166  НПО е сред учредителите на нова международна асоциация за контрол на тютюнопушенето и 
намаляването на вредата
https://npo.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%
d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0
%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%89%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/
167  Нова асоциация ще се бори за намаляване на вредата от тютюнопушенето https://dnes.dir.bg/
obshtestvo/nova-asotsiatsiya-shte-se-bori-za-namalyavane-na-vredata-ot-tyutyunopusheneto
168  SCOHRE - International scientific Association of independent experts on Smoking Control & Harm 
Reduction  https://www.scohre.org/
169  4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction: Novel products, Research & Policy, Speakers https://
www.nosmokesummit.org/speakers/
170  Stanimir Hasardzhiev - Ethics & people’s rights https://www.youtube.com/
watch?v=jUGa9Z787Hw&t=92s



66

медии (виж Медии - “посредници”). Те стават разпространители на необектив-
на, непълна, подвеждаща и съзнателно заблуждаваща информация за НТИ, 
достъпна до цялото население, като формират и неговите нагласи към тези 
продукти.

Прави впечатления силната мотивировка и ангажираност на “лекарите - спе-
циалисти”. През изминалите години, когато пълната забрана за тютюнопуше-
не на обществени места беше първоначално отхвърлена, след това - много-
кратно атакувана, когато гражданското общество се бореше срещу рекламата 
на тютюневи изделия и имаше голяма нужда от подкрепа на експерти171, те не 
бяха част от това движение. Днес, загрижени за своите пациенти, им предлагат 
НТИ или електронни цигари. Представят се аргументирани доводи, с цитира-
не на много чужди научни светила, но никога не се стъпва върху изисквания-
та, анализите, заключенията и предложените мерки от СЗО и нейната РККТ.172 

Никога през последните години не се обсъждат и научните съобщения за въз-
действието, което тези нови продукти имат върху младите хора.173 Въпреки 
тази явна липса на обективност, този тип говорене се възприема изключител-
но добре от медиите.

Притеснително е, че на откриването на здравните конференции (Арбилис, Ка-
питал) обикновено присъстват министри или зам.-министри на здравеопаз-
ването, председатели на Комисията по здравеопазване към Парламента, като 
по този начин се легитимира участието на тютюневите компании и техните 
продукти в здравната сфера и се нормализира нейната дейност.

Анализ на отношението на младите хора към НТИ, направен през 2021 г. от Ко-
алиция за живот без тютюнев дим, показва, че “атрактивната визия на устрой-
ствата и различните вкусове са атрибути, привличащи младите хора, които 
тъкмо пропушват. Те позволяват разнообразие, опитване на нещо ново, заба-
вление. Липсват комбинирани здравни предупреждения. Новата технология, 
която се представя като “бъдещето на тютюневите изделия” привлича също 
и младежи на малко по-зряла възраст, които осъзнават вредите от стандарт-
ните тютюневи изделия и търсят алтернативи, изглеждащи по-малко вредни. 

Тези изделия привличат младите хора и с възможността да се употребяват в 
закрити обществени места и по време на партита, с липсата на лоша мириз-
ма и с красивия дим, който те произвеждат. Близо една пета от анкетираните 
намират наргилетата и нагреваемите тютюневи изделия за по-безвредни - 
разбиране, активно лансирано от индустрията, въпреки липсата на доказа-
телства за това. Освен популярното възприятие, че са натрапени агресивно 

171  Например при отмяната на пълната забрана за пушене на закрити обществени места.
172  WHO report on the global tobacco epidemic 2019, p.52-59 https://www.who.int/publications/i/
item/9789241516204
173  Пак там
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от индустрията, основно оплакване от употребата на нагреваеми тютюневи 
изделия са проблемите с венците, които развиват потребителите.”174 За отбе-
лязване е, че докато през 2017 г. НТИ употребяват едва 1% от населението, 
през 2020 г. те са вече 9%.175

В резултат на активното действие на индустрията от една страна и на спон-
сорираните от тях посредници, в лицето на медии, организации, мозъчени 
тръстове  - от друга, се стига до активно бездействие от страна на държавата:

 9 МЗ не инициира и Парламентът не решава да изравни акциза на 
НТИ с този на цигарите;

 9 не се забранява употребата им в затворени обществени места;

 9 със своята модерна визия, на практика, тези изделия стават напъл-
но достъпни за вниманието, рекламирани и желателни за младите 
хора; 

 9 нещо повече, те са широко рекламирани и сред лекарското съсло-
вие, което оттук нататък се превръща в активен промотор на тези 
изделия.  

Така в България тютюневата индустрия, без особени усилия, но с последова-
телни и настъпателни действия предимно чрез спонсорство и финансиране, 
постига своите цели, без държавата да окаже никакъв отпор в защита на свое-
то население. 

5. Подобряване имиджа на тютюневата индустрия

Една от главните цели на тютюневите компании е да подобрят своя имидж 
пред обществото, а така също и пред властимащите, които могат да осигурят 
удобни за тях политики и законодателство.  Тук ще ви представим някои от 
похватите, които индустрията използва и ще проследим дали тези похвати са 
успешни.

174  Нездрава връзка: Аналитичен доклад за отношението на младите хора към употребата на 
тютюневи изделия. с.55-56  https://www.coalicia.bezdim.org/images/pdf/tobacco-and-young-people-
report-2021.pdf
175  59 на сто от пълнолетните у нас употребяват някакъв вид тютюневи изделия
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/59-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D
0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%83%D0%
BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D1%8F%
D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D1%82%D1%8E%D1%82%D1
%8E%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
n14116
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Грантове и финансиране на проекти - УНСС

Както споменахме в главата “Посредници”, през периода 2017-2019 г. УНСС из-
пълнява проект, финансиран от PMI Impact Initiative. 

На първата страница на изработените информационни и учебни материали 
е отбелязан спонсорът. Има и придружителен текст (Disclaimer), че “Мнени-
ята, изказани в тази публикация са тези на авторите. Вижданията, мислите и 
мненията, изразени в текста, принадлежат единствено на авторите, а не на 
техните работодатели, организации, комитети или друга група от хора”. В осъ-
ществяването на проекта участват 23 специалисти, преподаватели и двама 
студенти от УНСС.

Още в първия параграф от Въведението има и обяснителен текст, който пред-
ставя PMI Impact Initiative като “Глобална инициатива в подкрепа на общество-
то, частния сектор и Националната пациентска организация да развиват и при-
лагат проекти срещу незаконната търговия и други подобни криминални дея-
ния. Инициативата е създадена през 2016 година от Philip Morris International 
(PMI).” Следва електронен адрес https://www.pmi-impact.com/ Изразена е и 
специална благодарност на г-жа Мадалена Очета (Madalena Occhetta) - коор-
динатор на проекта от PMI Impact.

Последният абзац на отчетния доклад завършва със “Специална благодар-
ност към PMI Impact Initiative, като глобална инициатива в подкрепа на об-
ществото, частния сектор и  неправителствените организации да развиват и 
прилагат проекти срещу незаконната търговия и други подобни криминал-
ни деяния, като пране на пари и организирана престъпност. Той дава сила на 
нашата изследователска работа и ни окуражава да продължим да работим в 
полза на обществото.”    

Проектът има за цел да направи задълбочено изследване на проблема с не-
законната търговия с тютюневи изделия и да разпространи получените ре-
зултати между специалисти у нас и в чужбина, сред властимащите, както и 
сред студенти. Най-голям принос на проекта е създаването на нова, уникална 
система за измерване на незаконната търговия, резултат от внедряване на 
статистическия модел.

Всички разработени материали са на добро професионално ниво и съдържат 
ценни анализи и препоръки. Те не изразяват грубо посланията на тютюневата 
индустрия, че незаконната търговия се стимулира главно от повишаването 
на акциза и цените на тютюневите изделия. Това се споменава почти незабе-
лязано, като една от причините за увеличаване на незаконната търговия, но 
оставя в съзнанието на читателя чувството за достоверност. Също така няма 
и открита съпротива или критика срещу РККТ и Протокола за премахване на 
незаконната търговия с тютюневи изделия, които се споменават подробно, 
но съвсем не натрапчиво се внушават съмнения в достатъчната ефективност 
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и целесъобразност на мерките, посочени в тези международни здравни до-
кументи.

Работата по проекта е представена на две кръгли маси - 11-15.06.2018 г и 
27-31.05.2019 г. Присъствали са експерти на Business Process Analysis (BPA), 
Process Mining, Structural Equation Modeling (SEM), GIS, юристи, представители 
на международни инициативи за борба с незаконната търговия с тютюневи 
изделия от Италия, Нидерландия, Австрия, Сърбия, Швейцария, както и екс-
перти от УНСС. 

Откривайки първата кръгла маса зам.-министър на МВР Милко Бернер опре-
деля проекта като “изключително амбициозен, важен не само за България и 
Европейския съюз, а глобално.” Присъстват също зам.-министър на земеде-
лието, храните и горите - д-р Цветан Димитров, председателят на Българската 
асоциация на тютюнопроизводителите и на Европейската асоциация на тю-
тюнопроизводителите -  Цветан Филев, представители на Агенция Митници, 
международни експерти от други университети и институти.

По време на втората кръгла маса се провежда и обучение за професионали-
сти и студенти относно борбата с незаконната търговия и фалшификациите  
на тютюневите продукти. 

В дискусиите вземат участие зам.-председателят на парламентарната комисия 
по вътрешна сигурност и обществен ред - Валентин Радев, председателят на 
Парламентарна комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със 
сивата икономика и контрабандата Емил Димитров (с уличения през 2011 г. в 
конфликт на интереси народен представител на ГЕРБ има съвпадение на име-
ната), заместник министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, пред-
ставители на МИ, МФ, Национална агенция по приходите, Агенция “Митници”, 
Държавна агенция за национална сигурност, на други държавни институции, 
представители на тютюневата индустрия и други чуждестранни гости.

Според думите на Димитров, “разработването на проекти от този вид може да 
има голяма полза за обществото.” 

Проведено е обучение, посетено от представители на Агенция Митници, На-
ционалната агенция по приходите, Главна дирекция за борба с организира-
ната престъпност в България, МВР, Център за правоприлагане в Югоизточна 
Европа, Колеж по бизнес икономика, Entrepreneurship в Белград, както и от 
повече от 1000 студенти от катедра “Национална и регионална сигурност” и се 
взима решение този курс да бъде включен в редовната програма за обучение 
на студенти от УНСС.

В изпълнение на проекта са изработени три комплекта от обучителни мате-
риали за експерти, административни служители, представители на различни 
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институции и организации, които се интересуват от въпросите на контрабан-
дата, както и за студенти:

 9 Първо ниво - Как да анализираме незаконната търговия с тютюне-
ви изделия

 9 Второ ниво - Как да измерим незаконната търговия

 9 Трето ниво - Законова рамка за борба с незаконната търговия

През октомври, 2018 г. е проведена Международна среща за борба с контра-
бандата на тютюневи изделия и свързаните с това криминални деяния, на 
която се представят постигнатите резултати от проекта.  Присъстват гости от 
Южна Африка, Сърбия, Литва и много европейски институции. Има и експер-
ти от Националната асоциация на тютюнопроизводителите, Министерство на 
земеделието и други държавни служители.

На 12 май 2019 г. се провежда мастер клас за студенти и докторанти от УНСС. 
Присъстват и  представители на МВР, експерти от български институции, кои-
то имат отношение към незаконната търговия, юристи и митнически експер-
ти, данъчни експерти. На всички са раздадени обучителни материали, които 
по-късно са качени и на интернет страницата на УНСС. 

През следващите години са проведени няколко обучения за експерти в Со-
фия и в страната.

В края на всеки етап от проекта е провеждана пресконференция с участие-
то на медии: Capital Weekly Newspaper, Manager Magazine, Kmeta Newspaper, 
Bulgarian National Radio, Bulgarian News Agency, actualno.com, news.bg, economi.
bg, bgnews.host, novini247.com, focus-news.net, unwe.bg, e-dnrs.org и др.

Заключението на ръководството на УНСС е, че проектът има много добър ус-
пех и поради това трябва да се привличат нови желаещи за съвместна работа 
в областта на незаконната търговия с тютюневи изделия.

Така, чрез финансова помощ за проекти на българските мозъчни тръстове, 
тютюневата индустрия утвърждава позициите и подобрява имиджа си сред 
широк кръг от населението в България. 

“Забавно лято, грижовна есен” - 
Корпоративна социална отговорност

Друг много успешен похват на тютюневата индустрия за подобряване на ней-
ния имидж, даже сред противниците й, е използването на корпоративната со-
циална отговорност (КСО).
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Както беше посочено в глава “Посредници”, програмата “Забавно лято, гри-
жовна есен” е пример за такава дейност на Филип Морис България ЕООД 
(ФМБ). За да се изследва какво е отражението върху местната власт и насе-
лението, бяха посетени 14 населени места в три области - Силистра, Благоев-
град и Хасково, включени в програмата. Разговаряно е с кметове, директори 
на училища, учители, лекари, граждани.

Основните цели на посещенията бяха:

 9 изясняване степента на одобрение - доколко програмата е довела 
до повишаване престижа на тютюневата индустрия и до одобре-
нието за програмата от местните хора/заинтересовани страни, тъй 
като индустрията използва този тип спонсорски проекти, за да по-
добрява имиджа и продажбите си - директно и индиректно;

 9 изясняване на сведения, факти, данни, обстоятелства, свързани с 
действията на тютюневите компании, с особено внимание върху 
евентуални разминавания между официалните версии за кампа-
ниите, тиражирани от медиите и реалното им изпълнение. Такова 
изясняване се налага, тъй като такива проекти имат основно ре-
кламна стойност и целта им е да подобряват имиджа на индустри-
ята, а реалната им стойност по отношение на формалните резулта-
ти, е нищожна. 

Установеното при тези посещения може да се обобщи така:

 9 някои от кметовете на населените места въобще не знаят за про-
грамата;

 9 тези от кметовете, които са чували, бяха запознати основно с пре-
гледите от медицинските специалисти, тъй като са били задължени 
да осигурят помещения за прегледите и да уведомят хората;

 9 директорите на училищата са подробно запознати с програмата, 
тъй като е трябвало да осигурят разпространението на информа-
цията, да направят списъци с желаещите деца, да осигурят поме-
щение и дежурен учител по време на заниманията, както и изхран-
ването на децата;

 9 в някои от случаите за уведомяване на родителите и учениците са 
използвани плакати, предоставени от BCause, с логото на ФМБ;

 9 и кметовете, и директорите са контактували само с  представители 
на фондация BCause, договорите са сключвани с фондацията, като 
тя се е разплащала директно с предоставящите услугите и пари не 
са минавали през кметовете;
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 9 много малко от кметовете и директорите знаят, че средствата по 
програмата се осигуряват от ФМБ, но обещават следващия път да 
се замислят;

 9 не беше установено да е оказван натиск от страна на ФМБ;

 9 повечето от директорите на училищата са склонни да приемат 
средства от тютюневата индустрия, като се основават на принци-
па: “Щом дават пари, защо да не ги вземем!”, “Щом е за здравето на 
хората и за децата - ще ги вземем!”

 9 в посетените населени места хората живеят бедно, за децата няма 
развлечения през лятото;

 9 в посетените населени места преди години се е отглеждало много 
тютюн, но поради рязкото намаляване на изкупните цени и затруд-
ненията при изкупуването, сега са останали малко семейства, кои-
то продължават да отглеждат тютюн, но Програмата обаче продъл-
жава да се води, че е за тютюнопроизводителите региони;176

 9 всички директори на училища и родители се изказват положител-
но за програмата. Тя се отразява много добре на децата и е нещо 
много различно. Младите обучители, които идват в селото, имат 
различен подход и организират иновативни обучения за местните 
деца. Всички те са категорични, че по време на заниманията не се е 
говорило за цигари и пушене;

 9 възрастните хора също са доволни, защото лекарите идват на мяс-
то, не връщат никого, прегледите са безплатни за тях. Те не знаят 
кой дава парите за тези прегледи, смятат че са организирани от 
кмета на селото или от общината;

 9 в посетените населени места не са установени билбордове или 
други рекламни материали на ФМБ, но на всички заключителни 
мероприятия на програмата има презентации с логото на ФМБ. 
Често присъстват представители на индустрията или на Национал-
ното сдружение на тютюнопроизводителите;

 9 доволни от програмата на BCause и нейния дъщерен център Rinker 
- “Академия за местни предприемачи” са и млади хора, които полу-
чават бизнес обучение и финансова помощ за своя бизнес.177  През 
последните 4 години през Академията са минали 250 участници, 14 
бизнес проекта са били подкрепени с 99 000 лева и менторство. За 
2022 г. са отпуснати нови 30 000 лв. 

176  Академия за местни предприемачи дава шанс за старт на малък бизнес по места
 https://www.youtube.com/watch?v=sBqtsHDY9xM
177  Академия за местни предприемачи 5.0 https://rinkercenter.org/bg/news/34-akademia-za-mestni-
predpreimachi-2018/231-kandidatstvaneto-za-petoto-izdanie-na-akademiya-za-mestni-predpriemachi-
zapochva.html
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В резултат на установеното при посещенията на място може да се направят 
следните изводи:

 9 децата, възрастните хора, родителите, някои от кметовете и дирек-
тори на училища не знаят кой финансира програмата, следовател-
но тя няма съществено влияние върху имиджа на ФМБ сред тях;

 9 получателите на услугите не са взаимодействали с ФМБ, с изключе-
ние на курсовете за млади предприемачи, където има допълнител-
но, пряко финансиране от ФМБ;

 9 по места е контактувано само с посредника - фондация BCause и 
по изключение с представители на ФМБ или Националното сдру-
жение на тютюнопроизводителите, когато те са присъствали при 
откриване или закриване на програмата;

 9 на всички презентации, печатни материали, публикации, клипове, 
предавания, свързани с програмата, стои логото на ФМБ;

 9 тревожи твърдението на някои директори на училища, че дори и 
да знаят, че финансиращата организация е от тютюневата индус-
трия, няма да откажат да получат тези средства;

 9 положителните отзиви за медицинските прегледи и за занимани-
ята на учениците през лятото потвърждават необходимостта от 
тяхното провеждане, но те трябва да се финансират от държавата 
или от общините, каквито са и убежденията на хората, с които е 
разговаряно;

 9 най-сериозно е влиянието на тютюневата индустрия върху млади-
те предприемачи, които са подкрепени финансово и с менторство 
от ФМБ. Като бонус компанията осигурява и изкупуване на продук-
цията им по повод различни празници и случаи, което е допълни-
телен стимул и подкрепа за младите бизнесмени. Така те са спече-
лени като верни приятели и поддръжници на индустрията завина-
ги. Всеки опит да се разговаря с тях за вредата, която причиняват 
тютюневите изделия, остава без отклик.

И така от всички проведени срещи и разговори разбираме, че фондация 
BCause не се стреми да провежда мащабни информационни кампании, вклю-
чително и за финансиращата организация, пред крайните “бенефициенти”, то-
ест хората, които на практика се възползват от нея, с едно единствено изклю-
чение - младите предприемачи. 

Промотирането на програмата всъщност се прави чрез медиите. Филип Мо-
рис България използва кампанията, за да лъска имиджа си в национален и 
медиен план, а хората във въпросните населени места са просто средство, с 
което да го постигне. Нещо повече, ФМБ и  фондация BCause добре съзнават, 
че местните хора се радват и на малкото и се възползват именно от това.
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Кампанията официално е насочена към населени места, в които има тю-
тюнопроизводство, или поне така се рекламира. Изследването обаче уста-
нови, че тези населени места, където се провежда, отдавна не се занимават 
толкова интензивно с отглеждане на тютюн, защото стойността на работата 
им е силно занижена от компаниите, които изкупуват продукцията им на уни-
зително ниски цени, особено съпоставени с труда, който полагат. 

Но медиите гърмят: “Тази програма дава възможност за развитие и инвестира 
в качеството на живот на местните общности.” “Програмата „Забавно лято, гри-
жовна есен“ прави живота в тютюнопроизводителните региони по-щастлив!” - 
това са част от посланията, които лансират медии, също финансирани от тази 
програма.178 Българската стопанска камара също хвали ФМБ за нейната соци-
ална отговорност.179 

Така програмата, финансирана от ФМБ “Забавно лято, грижовна есен”, се пре-
връща в чудесен претекст тютюневата компания да покаже пред обществото 
своя “добронамерен” образ. Вложените в тази кампания средства са нищожни 
в сравнение с печалбите, които ФМБ получава и ще получи вследствие на по-
добрения си имидж. Лицемерието е много добре прикрито, но и законът дава 
възможност за извършване на корпоративна социална отговорност от страна 
на тютюневата индустрия и така - за широкото й рекламиране. 

В заключение, този пети случай показва, че чрез спонсориране на събития, 
организации, институции, чрез корпоративна социална отговорност, тютюне-
вите компании добиват още по-голяма популярност и изграждат авторитет 
пред обществото. Действията на “източници”, “посредници” и “получатели” в 
крайна сметка подобряват имиджа на индустрията и й дават възможност да 
възстанови разклатеното в нея доверие, което неминуемо води до повече 
влияние, власт и пари.

178  Програма “Забавно лято, грижовна есен”  https://www.youtube.com/watch?v=HApAGK41umg
179  Българска стопанска камара https://www.bia-bg.com/magazine/view/26913/
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Настоящото изследване, базирайки се на анализ на публичнодостъпна ин-
формация, интервюта с участници и документи,  установява и документира 
действието на механизъм, чрез който посланията и интересите на тютюневата 
индустрия достигат до вземащите решения и изкривяват здравните полити-
ки на държавата в нейна полза. Изваждането на този механизъм на показ е 
основна цел на този труд. Той изследва и осветлява връзката между източни-
ците на удобните за тютюневата индустрия тези, някои техни посредници и 
получателите им в структурите на държавното управление. 

Основен източник на изследваните послания е тютюневата индустрия. Тя е 
единствената индустрия в света, чиито продукти убиват почти половината от 
своите потребители. Ежегодно, близо 8 милиона души умират преждевремен-
но от хронични незаразни болести, пряко или косвено свързани с тютюнопу-
шенето. То е сред доказано най-опасните рискови фактори за здравето. Съще-
временно тютюнопушенето се е превърнало в социално приета зависимост. 
Близо 1,3 милиарда от световното население пуши, като техният състав се 
подмладява с всяка изминала година.180

Тютюневата индустрия е сред най-богатите в света и продължава да се стреми 
към още. Тя може да си позволи да купи институции, организации, адвокатски 
кантори, политици, известни личности, учени, изследователи, лекари, медии. 
Тя създава свои дъщерни “независими” научни звена, центрове, фондации, 
програми, свои лобистки фронт групи и фронтмени. За да продължава да пе-
чели, тютюневата индустрия действа в две главни направления: влияние вър-
ху властимащите и манипулация на общественото мнение. 

 Основните послания на индустрията в наши дни, на които се натъкнахме, 
включват:

 9 отричане на регулациите за намаляване употребата на тютюн, осо-
бено РККТ на СЗО;

 9 оспорване ефективността на предвидените по силата на конвенци-
ята мерки;

 9 изграждане на хуманен социално приемлив образ на индустрията;

 9 съпротива срещу увеличаване на акцизите на изделията й; и

 9 претенция, че някои от новите й бездимни продукти по някакъв 

180  СЗО, Тютюн https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
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начин намаляват вредата, и следователно са по-добра алтернатива 
на традиционните тютюневи изделия. 

 9 Според независимите научни източници и СЗО няма доказателства 
за истинност на тези твърдения. Но лансирането им в обществото, 
медиите, и специално сред вземащите решения относно политики-
те за преодоляване на тютюнопушенето е приоритетна тактика на 
индустрията.

 9 За да разкрием начина й на действие, проучихме евентуални по-
средници на тютюневите послания към институциите на управле-
нието. Такива са организации, фирми и лица, които:

 9 от една страна получават финансиране, грантове и дарения от тю-
тюневата индустрия - практика изрично дефинирана като недопус-
тимо спонсорство от насоките за прилагане на РККТ; а от друга,

 9 комуникират препоръките и активните послания, които съвпадат с 
тезите на тютюневата индустрия или обслужват интересите й като 
въздействат над формирането на политиките за ограничаване на 
тютюнопушенето или лъскат обществения и образ.

Като възможни посредници на тютюневи послания идентифицирахме най-на-
пред няколко адвокатски компании, които са внесли становища в полза на 
тезите на индустрията при обществено обсъждане на предложена от МЗ нова 
координационна структура за прилагане на РККТ. За две от тях - Боянов и Ко 
и Стойчев, Бойков и партньори, има сведения, че са наети от тютюневи ком-
пании.

Други организации, за които има сведения, че транслират послания удобни 
на индустрията към държавните институции, включват Национална пациент-
ска организация, компанията Арбилис за здравни конференции и списания. 
Поне два мозъчни тръста, финансирани от тютюневата индустрия, активно са 
въздействали върху държавата, за да смекчат и предотвратят мерки, насоче-
ни към намаляване на тютюнопушенето: Институтът за пазарна икономика и 
Центърът за изследване на демокрацията. Други изследователски или научни 
институции също са реципиенти на финансиране от тютюневи компании, но 
за тях липсват сведения да са се намесили при формирането на политики - 
напр. Университет за национално и световно стопанство и Център за либе-
рални стратегии.

Отделен предмет на изследване е дългогодишна благотворителна програма 
на Фондация BCause в тютюнопроизводителните райони на страната. Сянка 
върху иначе ползотворната й реализация хвърля фактът, че е финансирана 
изцяло от тютюневия гигант Филип Морис България и успехите й градят поло-
жителен социално-поносим образ на компанията. Точно срещу този ефект са 
насочени препоръчаните от РККТ мерки срещу спонсорството на тютюн.
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Ключова посредническа роля играят и много средства за масово осведомя-
ване. Някои от тях заобикалят ограниченията за реклама и спонсорство на 
тютюн, като приемат спонсорирано съдържание, лансиращо интересите и 
посланията на индустрията. В някои случаи съдържание не се маркира като 
спонсорирано и излиза като част от редакционното - например във вестни-
ците “24 часа” и “Труд”. Издание с претенции за безупречна журналистическа 
етика като в. “Капитал” пък приема спонсорство от тютюнева компания за съ-
бития и предоставя сайта и съдържанието си за нейни послания. 

Крайните получатели на тези послания са институции и лица, които форми-
рат или  прилагат политиките за ограничаване на употребата на тютюн. Сред 
тях са народни представители, министерства и други държавни ведомства и 
органи. Разбира се на предадените по този начин комуникационни тези на 
индустрията са изложени и различни групи на обществото. Сред тях засегнати 
са възрастните и младите хора, ученици, студенти, специалисти, учени и екс-
перти, както и лекари и медицински специалисти.

Анализът се основава на няколко конкретни случая, описани подробно. Те 
включват:

1. Дискусия за увеличаване акциза на нагреваемите тютюневи изде-
лия, 2018.

2. Предложение за създаване на Национален съвет за координиране 
прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО, 
2021.

3. Дебат около контрабандата и мита, че повишаването на акциза 
увеличава незаконната търговия.

4. Застъпничество за нагреваемите тютюневи изделия.

5. Подобряване имиджа на тютюневата индустрия - примерно чрез 
приети грантове и финансиране на проекти или чрез представяне 
на постижения в сферата на корпоративната и социална отговор-
ност.

Разбира се, петте случая на спонсорство от страна на тютюневите компании, 
които разглеждаме, са капка в морето от креативност на индустрията, която 
чрез благотворителност, грантови схеми и корпоративна социална отговор-
ност постига своите цели и освежава своя образ. 

Анализът показва, че при липса на ясно виждане и правилни приоритети от 
страна на държавата и при липса на всякакви усилия от нейна страна да опа-
зи населението си от влиянието на тютюневата индустрия чрез въвеждане на 
правилна регулаторна рамка, то разширяването на пазарите, попълването на 
армията на пушачите с нови млади попълнения и увеличаването на печалби-
те на индустрията, се явява мисия напълно възможна.
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България е на първо място в ЕС по потребление на тютюневи изделия.181 Де-
войките ни също водят европейските класации. Почти 10% от приходите в 
хазната идват от данъци и акцизи на тютюневи изделия (може би само в Люк-
сембург и Китай този процент е по-висок). Водим европейски и световни кла-
сации по заболеваемост от сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт, ракови забо-
лявания. Имаме висока смъртност и недостатъчно висока продължителност 
на живот. 

С оглед на всичко това, крайно време е държавата да направи промяна в 
своите политики за ограничаване на тютюнопушенето. За пълноценно изпъл-
нение на ангажиментите на България по РККТ, ефективно прилагане на евро-
пейското и национално законодателство и постигане на Целите за устойчиво 
развитие на ООН, се налагат следните препоръки за последващи действия и 
стъпки:

1. Разясняване и пълноценно прилагане на член 5.3 от РККТ за предо-
твратяване на намесата на тютюневите компании при формиране-
то на политиките за контрол на тютюна.

2. Взаимодействие и координация между различните органи и ин-
ституции на управлението за прилагане на РККТ и практическо 
преодоляване на тютюневата зависимост в обществото и всички 
нейни последици за здравето и благополучието на хората.

3. Цялостно ликвидиране на рекламата на тютюневи изделия и по-
пуляризирането на тютюневата индустрия в обществото, вкл. чрез 
спонсорирано медийно съдържание..

4. Ефективно ограничаване на всички форми на спонсорство от тю-
тюневи компании и техни посредници, вкл. чрез премахване на 
възможностите за подобряване на имиджа им чрез грантове, бла-
готворителност, корпоративна и социална отговорност и др.

5. Стриктно прилагане и спазване на забраните за пушене на общест-
вени места, разширяване на обхвата и органите за контрола им.

6. Повишаване на акциза на тютюневите и свързаните с тях изделия, 
включително на нагреваеми, електронни, наргилета и други алтер-
нативни продукти.; 

7. Активно здравно образование, профилактика и съграждане на об-
ществена култура, която обезкуражава и изключва употребата на 
тютюн.

За всичко това гражданското общество в България повече от 10 години насто-
ятелно обръща внимание. 

181  Smoking of tobacco products by sex, age and educational attainment level, 2019 https://ec.europa.eu/
eurostat/databrowser/view/hlth_ehis_sk1e/default/table?lang=en
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПИСМО НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДО МИНИСТЪРА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КИРИЛ АНАНИЕВ
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Дата Какво се случва Действие Резултат

12 юли 
2017 г

Позиция на ИПИ: Необходима е 
нова акцизна рамка за иновативните 
нагреваеми тютюневи изделия. 

ИПИ предлага нулева акцизна ставка за новите 
нагреваемите тютюневи изделия.

Комисията по бюджет и финанси обсъжда идеята.

ноември 
2017

Комисията по бюджет и финанси 
обсъжда промени в Закона за 
акцизите и данъчните складове.

Предлага се промяна в акцизната ставка на 
нагреваемите тютюневи изделия. 

Парламентът приема  акцизна ставка за нагреваемите 
тютюневи изделия от 152 лв. за килограм.
При 20 броя цигари в една кутия (6,1 г) и цена 5,50 лв. 
акцизът е 0,93 лв. за кутия.
Ако акцизът е равен на този на цигарите, той би 
трябвало да е 3,54 за кутия.

29 юни 
2018 г.

Менда Стоянова и 64 народни 
представители от ГЕРБ  внасят 
законопроект № 854-01-
60/29.06.2018 за изменение и 
допълнение на Закона за акцизите и 
данъчните складове.

Предлагат изравняване акциза на нагреваемите 
тютюневи изделия с този на цигарите.

Данъчната основа за определяне на специфичния 
акциз да е количеството късове.

4 юли 
2018 г

Под натиска на коалиционните 
партньори министър-председателят 
Бойко Борисов обявява, че ще 
изтегли законопроекта.

12 юли 
2018 г.

Комисията по бюджет и 
финанси разглежда на първо 
четене законопроект № 854-01-
60/29.06.2018  за изменение и 
допълнение на Закона за акцизите и 
данъчните складове.

Браншовите организации изразяват несъгласие със 
законопроекта, предвид драстичното повишаване на 
акциза на нагреваемите тютюневи изделия спрямо 
облагането им в другите страни от ЕС.

Становищата на ИПИ и НПО също изразяват 
несъгласие със законопроекта.

Комисията изразява принципна подкрепа за 
законопроекта, но посочва, че при по-нататъшното 
му обсъждане следва да се вземат предвид 
бележките на браншовите организации и да се 
направят промени в законопроекта, като се намали 
предлаганото повишение на акциза на нагреваемите 
тютюневи изделия от 100 процента на 40 процента от 
акциза на цигарите, с цел повишението да се извърши 
по-плавно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТАБЛИЦА 1 - ХРОНОЛОГИЯ НА ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И 
ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ ПРЕЗ 2018 Г.
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Дата Какво се случва Действие Резултат

17 юли 
2018 г.

Комисията за наблюдение 
на приходните агенции и 
борба със сивата икономика и 
контрабандата разглежда на първо 
четене законопроект № 854-01-
60/29.06.2018 за изменение и 
допълнение на Закона за акцизите и 
данъчните складове 

Браншовите организации изразяват несъгласие със 
законопроекта, предвид драстичното повишаване на 
акциза на нагреваемите тютюневи изделия спрямо 
облагането им в другите страни от ЕС.

Гласуване в Комисията:

С 10 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 0 „въздържал се“ 
Комисията предлага на Народното събрание да 
приеме на първо гласуване законопроекта (от 
29.06.2018).

18 юли 
2018 г.

Пленарно заседание на Парламента 
за първо четене на законопроект № 
854-01-60/29.06.2018 за изменение и 
допълнение на Закона за акцизите и 
данъчните складове.

Изказвания в залата:
В подкрепа на законопроекта – ГЕРБ
Против: БСП, ОП, ДПС

Гласували 164 народни представители: 
за 101, против 63, въздържали се няма.
Предложение № 854-01-60/29.06.2018 се приема. 

19 юли 
2018

Между първо и второ четене 3 
депутати от ГЕРБ и 6 депутати от 
ПГ Обединени патриоти предлагат 
нов законопроект  № 854-04-
127/19.07.2018 г. за изменение и 
допълнение на Закона за акцизите и 
данъчните складове.

Предлага се да отпадне изравняването на акциза за 
нагреваемите тютюневи изделия с този на цигарите.

Акцизната ставка за нагреваемите  тютюневи изделия 
от 152 лв./кг да стане 233 лв. за килограм. 

Предложението се обсъжда в комисии.

26 юли 
2018 г.

Пленарно заседание на Парламента 
за второ четене на законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона 
за акцизите и данъчните складове.

Предложението от 19.07.2018 г. е прието.

Акцизът на нагреваемите тютюневи изделия става 
около 40% от акциза на цигарите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ТАБЛИЦА 2 - СТАНОВИЩА НА ЕКСПЕРТИ ОТ МИНИСТЕРСТВАТА ПО ПМС

АД „Боянов и Ко Министерство на 
финансите ИТТИ Министерство на земеделието Агенция „Митници“

Проектът на ПМС не 
следва да се приема от 
Правителството.

Не разбираме 
необходимостта 
от създаване на 
Национален съвет. 
Основните функции на 
Съвета следва да бъдат 
насочени предимно 
към осъществяване 
на връзката между 
отделните ведомства.

Не съзираме спешна 
или неотложна 
необходимост от 
Национален съвет

Няма конкретно 
нормативно основание за 
създаване на Съвет.

Не ни е известно да е налице пример 
в ЕС за такава практика за създаване 
на Съвет за координация на РККТ.

Създаването на Съвет, 
който да контролира 
контролните органи 
е нарушение на 
националното 
законодателство.

Няма да допринесе за 
по-ефективна борба 
с тютюнопушенето и 
незаконната търговия, а 
ще бъде допълнителен 
излишен орган.

Такива мерки са въведени в 
националното законодателство 
и Национален Съвет не би 
могъл да допринесе за нейното 
„координиране“ или за прилагане 
на тези мерки, тъй като 
правоприлагането е в правомощията 
и отговорностите на държавните и 
административните органи.
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АД „Боянов и Ко Министерство на 
финансите ИТТИ Министерство на земеделието Агенция „Митници“

РККТ не изисква 
създаването на подобни 
органи.

Не ни е известно да е налице 
нормативно основание в нашата 
правна рамка, както и в самата 
Рамковата Конвенция за контрол 
на тютюна, или да е належащо и 
приоритетно създаването на такъв 
съвет.

Съветът няма да бъде 
ефективен контролен 
механизъм.

Съветът не може да 
има равни или по-
големи правомощия 
от включените в 
него институции, 
повече от които са 
министерства.

Функциите вече са 
заложени в националното 
законодателство и е 
излишно да се прави 
Съвет.

Всички отговорни 
на национално ниво 
институции имат 
своите индивидуални 
отговорности, уредени 
в приложимите 
нормативни актове.

Българската 
нормативна база 
предвижда ясни 
отговорности на 
всички ведомства 
по прилагане на 
европейското 
законодателство.

Отговорностите между 
министерствата и ведомствата са  
ясно разпределени и заложени в 
съответните нормативни актове.

Участието в такъв Съвет 
само би отнело време и 
би отклонило участниците 
от преките им функции.

Ангажирането на 
административен 
ресурс на високо 
ниво с дейности 
по вече изпълнени 
международни 
изисквания според нас е 
неоправдано.

България прилага РККТ Отделните текстове 
на РККТ са залегнали 
в законовата рамка на 
ЕС, а ЕС като страна 
по РККТ е въвела 
разпоредбите на 
конвенцията.

По отношение на прилагането 
на мерките по РККТ считаме, че 
България изпълнява голяма част от 
тях по целесъобразност.
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финансите ИТТИ Министерство на земеделието Агенция „Митници“

България прилага 
европейските актове в 
областта на контрола на 
тютюна.

България стриктно 
и приоритетно 
следва прилагането 
на европейските 
изисквания.

Има силно държавно 
регулиране във всички 
дейности в областта 
на производството и 
търговията с тютюневи 
изделия.

България не се е 
присъединила към 
Протокола, но ЕС се е 
присъединил.

България прилага 
необходимите мерки, 
заложени в Протокола.

Агенция Митници вече е 
изпълнила заложените мерки 
чрез съществуващите системи, 
европейската система Track&Trace 
и националните системи за 
проследяване на тютюневи изделия.

Ако от Съвета се изключат 
представители на 
законно работещата 
тютюнева индустрия 
се нарушава принципа 
за предоставяне на 
еднакви правни условия 
за стопанска дейност и 
закрила на законните 
инвестиции.

„Неправителствени 
организации да се 
замени с „всички 
заинтересовани 
страни“.

След „неправи-телствени 
организации“ следва се добави  „както 
и представители на легитимните 
браншови организации в сектора на 
производство и преработка на тютюн“.
След текста „В заседанията могат да 
участват с право на съвещателен глас 
представители на неправителствени 
организации, на здравни и лечебни 
заведения“ да се добави„и „браншови 
организации от сектора на тютюна“ и 
др. 
„и минимум трима представители 
на неправителствени организации“, 
следва да се замени с  „представители 
на заинтересованите страни от 
неправителствени организации“ 

В проекта за ПМС липсва 
представителство на засегнатите 
бизнеси.
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финансите ИТТИ Министерство на земеделието Агенция „Митници“

Становищата на 
Съвета следва да имат 
препоръчителен, 
а не задължителен 
характер. В противен 
случай, създаването на 
възможност за намеса на 
Съвета при определяне 
на данъчната политика 
на страната ще доведе до 
нарушаване на баланса 
между ефективното 
данъчно облагане в 
полза на общественото 
здраве и бюджетните 
приходи.

Оценката на въздействието не 
отразява начина, по който ще се 
отрази работата на Националния 
съвет върху тютюневата индустрия и 
тютюнопроизводителите.
Следва да имате предвид, че 
тютюневата индустрия внася 
в бюджета над половината от 
приходите от акциз и немалка част от 
приходите от ДДС.

Каквато и да е промяна 
в данъчната политика,  
водеща до повишаване 
цените на тютюневите 
изделия би довела 
до негативен ефект 
върху нелегалната 
търговия на същите, 
което би попречило 
за постигането на 
заложената цел 
за намаляване на 
тютюнопушенето.

Създаването на подобен 
национален орган не е 
залегнало и в Програмата 
на правителството.

Функциите на Съвета 
следва да бъдат 
ограничени само в 
рамките на координиращ 
орган и свързващо звено 
между ведомствата.
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Дали не е по-
целесъобразно да се 
създаде граждански 
съвет към Националния 
съвет, в който да 
вземат участие 
неправителствени 
организации, външни 
експерти и др.

Възразяваме срещу 
предложението да 
се посочват в ПМС 
отговорностите на 
отделни министерства и 
ведомства, доколкото в 
по-голямата си част те са 
свързани със секторни 
политики, които са 
регламентирани на 
законово ниво.

считаме за неуместно 
предложението за 
включване на текст, 
свързан с ангажимент на  
„всички министерства 
да противодействат 
на вмешателството на 
тютюневата индустрия 
при вземане на решения, 
касаещи общественото 
здраве“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ТАБЛИЦА 3 - ОФИЦИАЛНИ СТАНОВИЩА НА МИНИСТЕРСТВАТА ПО ПМС

АД „Боянов & Ко Министерство на 
финансите

Министерство на 
икономиката

Министерство на 
земеделието МОСВ

Проектът на ПМС не следва да се 
приема от Правителството.

Съгласува проектът 
със забележки

Следва да се прецени 
дали предложението за 
Консултативен съвет да бъде 
преразгледано.

Не съгласува проектът 
на ПМС

Не съгласува проектът на ПМС

Няма конкретно нормативно 
основание за създаване на Съвет.

Създаването на Съвет, който да 
контролира контролните органи 
е нарушение на националното 
законодателство.

Няма да допринесе за по-ефективна 
борба с тютюнопушенето и незаконната 
търговия, а ще бъде допълнителен 
излишен орган.

Не считаме, че е налице 
необходимост от създаване на 
Съвет. Министерският съвет може 
да осъществява координираща 
роля.

РККТ не изисква създаването на 
подобни органи.

Съветът няма да бъде ефективен 
контролен механизъм.

Функциите вече са заложени в 
националното законодателство и е 
излишно да се прави Съвет.

На Съвета се вменяват 
правомощия, възложени с 
действащи нормативни актове

Не е целесъобразно 
създаването на нова 
структура

В съответните нормативни актове 
вече са разписани конкретните 
отговорности на отделните 
институции .Те не следва да бъдат 
обект на специален национален 
съвет.

Участието в такъв Съвет само би отнело 
време и би отклонило участниците от 
преките им функции.

Съветът ще ангажира 
значителен 
административен 
капацитет и ресурси
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АД „Боянов & Ко Министерство на 
финансите

Министерство на 
икономиката

Министерство на 
земеделието МОСВ

България прилага РККТ Като следствие от 
ратификацията на РККТ, 
България е изпълнила 
задълженията си. ЕС е страна 
по Конвенцията – българското 
законодателство изцяло 
имплементира мерките, 
заложени в РККТ

България прилага европейските актове 
в областта на контрола на тютюна.

България е въвела изцяло 
европейското законодателство 
за контрол на тютюна в 
националното законодателство

България прилага Директива 
2019/904 за намаляване 
въздействието на определени 
пластмасови продукти в околната 
среда.
В българското законодателство са 
транспонирани всички изисквания 
на европейските актове за 
тютюневите изделия.

Има силно държавно регулиране 
във всички дейности в областта 
на производството и търговията с 
тютюневи изделия.

България не се е присъединила към 
Протокола, но ЕС се е присъединил.

България прилага необходимите мерки, 
заложени в Протокола.

Невъведените мерки 
могат да бъдат въведени 
и без създаването на 
нова структура.

Ако от Съвета се изключат 
представители на законно работещата 
тютюнева индустрия се нарушава 
принципа за предоставяне на еднакви 
правни условия за стопанска дейност и 
закрила на законните инвестиции.

В съвета следва да вземат 
участие представители на 
браншови организации на 
производители и търговци на 
тютюн и тютюневи изделия 
и на лицата, извършващи 
промишлена обработка на 
тютюн.
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финансите

Министерство на 
икономиката

Министерство на 
земеделието МОСВ

Съветът не следва да 
прави предложения 
за разработване 
на нормативни 
актове и да изразява 
становища по 
нормативни актове, 
а да бъде само 
координиращ орган 
и свързващо звено

От функциите на Съвета следва 
да отпаднат „мониторинг 
и оценка на държавната 
политика“ и да „събира, 
анализира  и разпространява 
информация от министерства“

Механизмите за прила-
гането на Конвенцията, 
заложени в съществува-
щите нормативни актове, 
са достатъчна гаранция 
за нейното изпълнение, 
а допълнителните цели 
могат да се постигнат с 
изменение на съответ-
ния нормативен акт.

Не следва членовете 
на Съвета да 
декларират 
независимост 
от тютюневата 
индустрия

Да отпадне текста „Всеки 
предложен декларира писмено 
независимост от тютюневата 
индустрия.“ Липсата на 
дефиниция може да доведе до 
неясни последици.

Не е ясно 
предложението 
„всички 
министерства да 
противодействат 
на вмешателството 
на тютюневата 
индустрия“.

Основната функция на Съвета  е 
да координира отговорностите 
на отделните ведомства, а те не 
са ясно разграничени.

Да отпадне изискването 
„Неправителствените 
организации следва да имат 
не по-малко от 5 години 
опит в изпълнението на 
дейности за ограничаване на 
тютюнопушенето“

Няма пречка за осъществяване на 
отделните секторни политики и в 
настоящия момент. 


