
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АЛФА РИСЪРЧ, ИПИ 

 

Проучването е изготвено в рамките на проект на ИПИ „Право и икономика на незаконната 

търговия с тютюневи изделия в България” 

Проектът на ИПИ е подкрепен от PMI IMPACT1 – световна инициатива за предоставяне на 

финансова подкрепа на организации, разработващи и изпълняващи проекти за борба с 

незаконната търговия и свързаните с нея престъпления. 

 

                                            

1PMI Impact (www.pmi-impact.com) e световна инициатива на Philip Morris International (PMI). При 

осъществяването на изследването си, Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е напълно независим от 

PMI. Гледните точки и мненията, както и отговорността за достоверността на информацията, изразени в 

този документ, са изцяло на ИПИ и не отразяват непременно позицията на PMI. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

В периода март-април 2018 г. Алфа Рисърч проведе национално проучване сред 5200 

души, представително за пушачите в страната, с фокус извадки от 15 допълнителни 

града – 9 малки, с население до 120 000 души, 5 големи – с население над 120 000, и 

столицата.  

Проучването е част от проект „Право и икономика на незаконната търговия“ на 

Институт за пазарна икономика. 

Пушачите са рекрутирани по две основни характеристики: да се самоопределят като 

такива и да пушат повече от три цигари – фабрични или ръчно свити, дневно.  

 

1. Цели на изследването: 

Основна цел на изследването в рамките на проекта е да установи обема на 

нелегалната търговия на тютюневи изделия на равнище страна и фокусни 

градове.Използвана е методологията на показаната кутия/пакет.  

В допълнение, изследването цели да установи какви са навиците и нагласите на 

пушачите, кои са рисковите фактори, които могат да застрашат легалния пазар на 

тютюневи изделия в страната, какви са влиянията на държавната политика за 

ограничаване на тютюнопушенето.  
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2. Методология на регистрация на обема на нелегални тютюневи изделия: 

Респондентите са помолени да покажат на интервюерите кутиите/пакетите, които 

носят в момента в себе си, като същите са описани по няколко основни индикатора, 

които указват дали кутията/пакетът е предназначена или не за местния пазар. В 

случай, че респондентът е отказал да покаже кутията/пакета, той е помолен да опише 

същите по следните индикатори:  

 Марка на цигарите/тютюна 

 Наличие на бандерол 

 Език на бандерола 

 Наличие на предупредителни надписи и картинки 

 Език на предупредителните надписи и картинки 

 Цена на кутията цигари/пакета тютюн  

 Грамаж на пакета тютюн 
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II. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

1. Пазарът на тютюневи изделия в България – характеристики и профил на 

пушачите 

1.1 Пазарът на тютюневи изделия – обем и общи характеристики 

Дял на пушачите в България, обем на пазара: Към март 2018 г. делът на пушачите 

сред пълнолетното население на България е приблизително 39% или между – 

2 200 000 - 2 300 000 души, като този интервал се дължи на липсата на точна база за 

живеещите в страната пълнолетни граждани. 19% от населението на страната са се 

отказали от тютюнопушенето. Средната консумация е 16 цигари дневно. Така, за 

денонощие в страната се изпушват приблизително 36 800 000 фабрични или ръчно 

свити цигари, а общото годишно потребление възлиза на 13,4 милиарда къса цигари.  

Почти целият пазар на тютюневи изделия се състои от фабрични цигари – 96,2% от 

пушачите ги консумират като основно тютюнево изделие, или това са приблизително 

2 200 000 души. Значително по-малко хора пушат основно тютюн за ръчно свиване на 

цигари – 3,8% от пушачите или около 87 000 души.Като допълнително изделие 

тютюнът за ръчно свиване се консумира от още 3,3% от пушещите фабрични цигари. 

Така, общо пушещите тютюн са приблизително 7%, или около 161 000 души. 

Проучването регистрира малки разлики в консумацията в полза на пушещите 

фабрични цигари – 16 срещу 14 средно на ден при пушещите тютюн като основно или 

допълнително изделие. 

Общият обем на консумация на фабрични цигари дневно за страната е приблизително 

35 400 000 или 12,9 млрд. къса годишно.  

При целия обем на пушачите на тютюн (161 000) дневното потребление е 2 250 000 

или 822 700 000 цигари за година. Ако се приеме стандартното тегло на цигара от 0,75 

гр., общо за година в страната се пушат малко над 600 тона тютюн.  

Трябва да се има предвид, че проучването регистрира потреблението на тютюневи 

изделия само сред пълнолетните пушачи. В същото време консуматори на такива 

изделия са и непълнолетни пушачи, както и туристи, които за 2017 г. около 8 млн. 

души, които не попадат в така изчислените обеми на пазара.  
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При средна цена на показаните кутии от 5лв. и 10ст. за 20 къса, оборотът от фабрични 

цигари за денонощие в страната може да се изчисли на 9 027 000 лв. за денонощие 

или приблизително 3,3 млрд. лева годишно.  

Годишните приходи от тютюн възлизат на около 46 400 000 лв. Трябва да се отбележи, 

че месечните разходи за тютюн на пушач, който купува пакети с бандерол, не са 

значително по-ниски от пушачите на фабрични цигари (при условие, че се пушат 

средно 14 цигари дневно по 0,75 гр. цигара) – средномесечният разход за фабрични 

цигари е 121 лв.,докато за тютюн е почти 80 лв. Въпреки това, пресметнати на годишна 

база, разликата в похарчените за тютюневи изделия суми става по-съществена – един 

пушач на тютюн си спестява приблизително 500 лв. 
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По данни от показаните/описани в проучването опаковки, пазарът на цигари се 

характеризира със значително разнообразие, като са регистрирани над 30 основни 

бранда. Най-разпространената марка е Karelia с дял от 21%. В топ 5 най-употребявани 

марки попадат и Victory (11%), Marlboro (10%), Eva (9%), Rothmans (7%). Тези марки 

формират почти 50% от легалния пазар на фабрични цигари в страната, като 

останалата част се формира от марки с дялове 5% и по-малко. Петте основни марки 

на пазара попадат в ниския към среден ценови сегмент – 4,9 – 5,50 лв. 

Като цяло пазарът на цигарите се характеризира с лоялно поведение на пушачите – за 

95% това са основните марки, които консумират, докато едва 3% са посочили, че 

кутията, която показват/описват към момента на проучването, не е основната марка, 

която пушат. Сред тази малка част от пушачите, като бранд отново доминира Karelia, 

след която се нареждат Eva, Dunhill и Merilyn. Въпреки малко по-различната подредба 

на марките сред тази група, делът им е твърденисък, за да промени класацията на 

най-разпространените марки. 
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При пазара на тютюн ситуацията съществено се различава, доколкото едва 1/3 от 

пакетите са могли да бъдат идентифицирани като марки. Освен това броят на 

идентифицираните брандове тютюн е силно ограничен – на практика в националното 

изследване попадат 3: Karelia  (21%), GoldenVirginia (9%) и MacBaren (3%).  

1.2 Профил на пушачите 

Пушачите в страната се характеризират с твърди потребителски навици по отношение 

на консумираните тютюневи изделия – 94% пушат само един вид, като, както беше 

отбелязано, в масовия случай това са фабрични цигари. Едва 6% консумират и 

допълнителни изделия, като най-често (за половината от тях) това е тютюн за ръчно 

свиване на цигари. Алтернативните продукти като електронни цигари или нагреваеми 

тютюневи изделия все още са слабо разпространени (в рамките на 1-2%).  

Както беше посочено, средната консумация на фабрични цигари на ден е 16 къса, като 

малко над 52% пушат до 15 цигари, останалата част от пушачите консумират 16 и 

повече цигари на ден. Най-интензивно пушещите - 20 цигари дневно, са  8% - 

предимно мъже на средна възраст с високи доходи.  

Цигарите са едно от основните пера в месечния личен бюджет за почти половината 

пушачи. В зависимост от доходната група делът на този разход варира значително - 

между 10% и 40%  от доходите. Средно месечно похарчените средства за тютюневи 

изделия са 121 лв. Логично, колкото по-високи са доходите, толкова по-малка част от 

бюджета се харчи за цигари, но при най-нискодоходните групи почти половината 

месечен бюджет се отделя за пушене.  Това са предимно безработни и пенсионери, 
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ниско образовани, както и младежи – все още учащи, хора предимно в малки населени 

места. 

Като социално-демографски характеристики повечето пушачи са мъже (56%), от 

различни възрастови групи, преобладаващо с ниски към средни доходи (73% са с 

лични месечни доходи между 250 и 1000 лв.). 

Профилът на пушачите на тютюн съществено се различава по някои характеристики, 

доколкото това са в са значително по-нискодоходни групи, по-голяма част в малки 

градове и села, предимно по-възрастни мъже над 50 г., около 1/5 са от ромски 

етнически произход.   

Средната възраст, на която започват да пушат, е 17-18 години, като почти 1/3 от 

пушачите са започнали да употребяват цигари под 16 годишна възраст. С 

нарастването на възрастта вероятността за започване на пушене значително 

намалява – едва 9% пропушват  на 26 и повече години. 

2. Пазарът на нелегални тютюневи изделия  - обем и общи характеристики 

Както беше отбелязано, за целите на установяване на нелегалните опаковки е 

използвана методологията на описание на кутиите цигари/пакетите тютюн athand. 

Респондентите са помолени да покажат кутиите или пакетите, които имат. Ако не са 

съгласни, те са помолени да опишат опаковките на цигарите/тютюна, които пушат, като 

анкетьорите са отбелязали показателите по индикаторите, указващи дали 

опаковката/пактът е легален, а именно: марка, наличие и произход на бандерола – 

български или чуждестранен, наличие на предупредителни надписи и изображения, в 

т.ч на какъв език са, цена на опаковката, брой цигари в опаковката.  

2.1. Пазарът на нелегални цигари  - обем и характеристики 

Проучването очертава две измерения на нелегалния пазар – едното е моментното – 

показаните/описани опаковки на цигарите, другото – по-общо, даващо представа за по-

широкия обем на нелегалния пазар и насочващо към потенциално рисковите групи.  

По-голямата част от респондентите са били склонни да покажат на интервюерите 

кутиите, които са носили в себе си – 87,5% от случаите. 12,5% не са пожелали да 

покажат кутията, която носят.  

Към момента на проучването се регистрира относително нисък дял на незаконни 

цигари на пазара.Според отделните индикатори, по които са описани кутиите, делът на 

нелегалните опаковки е в рамките на 2-3%. Изчислени като общ обем – т.е. 

отговарящи поне на един признак, който показва, че продуктът е нелегален, делът на 

тези опаковки възлиза на 5,6%.  
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 Моментен разрез и общ обем на пазара на нелегални цигари  

При 96% пушачи на фабрични цигари, или приблизително 2 200 000 души, моментният 

разрез, регистриран при проучването, показва, че 123 900 души пушат такива 

нелегални продукти.При среден брой 16 изпушени цигари от човек дневно респ. 

средно месечно потребление от 24 кутии и средна цена на опаковка 3,5 лв., за месец 

приходите от тези изделия възлизат на около 10 400 000лв. Годишните приходи 

достигат  почти 125 млн. лв. 
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Най-често регистрирани в проучването марки цигари, отговарящи поне на един 

признак за нелегалност, са King, Rothmans, Viceroy, Karelia, Merilyn, LD. Останалата 

част от пазара се формира както от марки, които имат и легално разпространение, 

така и от такива, които не са предназначени за българския пазар като: Compliment, 

Bond, Assos, Marble, но те присъстват с по-ниски дялове, 

Трябва да се направи уточнение, че с оглед на последните актуални цени на цигарите 

по регистъра на БАЦИС, на пазара не се продават цигари под 4,8 лв. В тази връзка, с 

оглед на новите цени, в изследването са допуснати стойности до 4,7 лв. включително 

(с презумпцията, че на пазара може все още да има кутии със старите бандероли), но 

опаковки под тези цени са приети за нелегални.   

Погледнат през по-общ индикатор – купували цигари с чуждестранен или без никакъв 

бандерол в последните 2-3 години - обемът на нелегални цигари се увеличава до 

11,7% от пушачите. Тази картина поставя по-общия контекст на нелегалните цигари, 

като по-скоро е индикатор, че това са рискови групи, част от които, макар не твърди 

потребители, лесно могат да бъдат въвлечени в пазара. Освен това, доколкото 

пазарът на нелегални изделия изглежда е непостоянен, може да се допусне, че когато 

имат възможност, тези хора купуват продукти, непредназначени за легална продажба.  

 Профил на потребяващите нелегални цигари 

Пушачите на нелегални цигари са съсредоточени в по-голяма степен от средното в 

областните градове и в селата. Още по-силно изразен е превесът на мъжете, 

преобладават по-младите възрастови групи (до 40 г.), с по-ниски, но и със средни 

доходи на член от домакинството. Представителите на ромската етническа група са 

значително повече, отколкото средното за целевата група.  
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Профилите на потребителите на тези продукти в 15-те фокусирани града не се 

различават съществено.  

 

Регионални специфики  

В регионално отношение потреблението на нелегални цигаризначително варира 

между различните градове. Високи нива са регистрирани в гранични градове. Най-

високо нелегално потребление се наблюдава в Свиленград (17,4%), Хасково (13,2%), 

Видин(9,9%). Трябва да се отбележи, че в Плевен делът на нелегалните опаковки 

цигари е вторият най-висок от изследваните 15 града (16,6%). 

Градове с около и малко над средното за страната нива на нелегални цигари: София 

(7,1%), Стара Загора (6,6%), Благоевград (6%), Пазарджик (6,3%), Сливен (5,6%) 

Градове с по-ниски от средното за страната стойности –Бургас (4,6%), Пловдив (3,2%), 

Габрово (2,8%), Варна (2,5%), Русе (2,2%), Кюстендил (3%).   

Прави впечатление, че няма пряка зависимост между нивата на нелегално 

потребление и опитите за укриването му – докато в Свиленград и Хасково почти 

половината респонденти не са били склонни да покажат опаковката, която имат, то в 

Плевен и Видин, където потреблението на такива продукти също е над средното за 

страната, респондентите не са имали такива притеснения. Има голяма вероятност в 

Свиленград и Хасково като райони със засилен граничен контрол, хората да са по-

предпазливи и да не са искали директно да покажат опаковката, но по-голямата част 

са били откровени, че пушат нелегални изделия.  

Както показват и проучванията на тримесечна база на Инициатива „Срещу незаконната 

търговия“ на водещите цигарени компании в България, в последните години на пазара 

на нелегални тютюневи продукти се очертава тенденция към свиване на обемите, но в 

същото време са налице и значителни вариации в регистрирания интензитет на 

различните места. Такива големи амплитуди вероятно се дължат на периодите, в 

които се доставят партиди от съответните цигари, на засилване/отслабване на 

контрола върху нелегалното производство и внос и др. ситуативнифактори.  Те влияят 

повече на моментното състояние, отколкото на общата тенденция.  

Общата картина на потребление на нелегални цигари (купували в последните 2-3 

години) на регионално ниво също показва големи вариации в дяловете. На много 

места обемът на купувалите, съотнесен към един по-голям период от време,  реално 

се удвоява и утроява - като Свиленград, Плевен, Благоевград, Кюстендил и др., докато 

други населени места запазват относително сходни нива и в моментното състояние, и 

в общата картина. Такива примери са Видин, Бургас, Пловдив, Русе.  Причините за 

удвоените и утроени дялове на потребявани нелегални цигари могат да се дължат на 

непостоянството на пазара – когато има внос на пазара, пушачите се възползват от 

възможността да пушат по-евтини цигари.  
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2.2. Пазарът на нелегален тютюн – обем и характеристики 

 Моментен разрез и общ обем на пазара на нелегални тютюневи изделия 

По-голямата част от потребявания в страната тютюн е нелегален. Моментната 

картина, регистрирана по време на провеждане на проучването чрез показани/описани 

пакети тютюн, показва много високи дялове на нелегални продукти, които в зависимост 

от различните заложени индикатори, варират между 57% и 70%. Определянето на 

приблизителния обем на нелегален тютюн е значително по-трудно от цигарите, 

доколкото респондентите заявяват, че купуват разфасовки между 30 и 1000 гр. пакети, 

често няма марки, а цените варират при едни и същи грамажи на тютюна. В повечето 

случаи респондентите не са носили със себе си опаковките, от които пушат, или са 

отказвали да покажат тютюна си – 70% от случаите. Едва 30% са показали опаковката, 

която пушат.  

Общо сред пушачите на тютюн 2/3 или не знаят каква марка пушат, или заявяват, че 

няма марка, а в 57% от случаите тютюнът няма бандерол или не става ясно какъв е. 

Подобни са дяловете и при установяването на предупредителни надписи и 
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изображения за вредите от тютюнопушенето, които също са един от белезите, че 

продуктът е легален  - в 62% от случаите липсват такива.  

Разликите в цените на нелегалния и легалния тютюн са огромни - на фона на средна 

цена на килограм тютюн с бандерол 225 лв, този без бандерол струва едва 40 лв. или 

почти 6 пъти по-малко.  

Средната цена на пакет тютюн от показаните/описаните в проучването опаковки е 

15,92 лв. за среден грамаж на пакет 380 гр. или около 40 лв. за 1000 грама. За 

сравнение, на легалния пазар на тютюн пакет GoldenVirginia от 40 гр. се продава за 10 

лв., което означава, че килограм от този тютюн струва 250 лв.Регистрираните в пъти 

по-ниски средни стойности на тютюна категорично потвърждават нелегалното 

потребление сред мнозинството от пушачите.  

При потребление от 14 цигари дневно (ако се приеме, че една цигара е 0,75 гр.), един 

пушач изпушва около 300 гр. на месец, което за година на човек прави почти 4 кг. 

тютюн. Така, годишната сума, отделяна от пушач на нелегален тютюн възлиза на 

около 160-200 лв.  

Регистрираните в изследването 70% от пушачите на тютюн, употребяващи нелегални 

продукти, се равняват на около 112 000 души. Което означава, че на годишна база 

приходите от нелегален тютюн са приблизително 22 400 000 лв. 

 

По-общият индикатор, който определя нелегалното потребление на тютюн за ръчно 

свиване на цигари – купували продукти без бандерол или с чужд бандерол в 

последните 2-3 години, очертава като цяло стабилна картина на нелегалния пазар на 

тютюн за ръчно свиване на цигари –обемът е приблизително същият както при 

регистрираното моментносъстояние на описание на пакети – 70% от пушещите тютюн. 

Общо 5% от пушачите са си купували такъв.    
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Най-застъпено е потреблението на нелегален тютюн за свиване в малките градове и 

селата, като над 2/3 от пушещите такива продукти са мъже, предимно на по-висока 

възраст (над 50), значително повече представители на ромския и турски етнос спрямо 

потребяващите легален тютюн.  

 Регионални специфики на нелегалния пазар на тютюн  

7 от 15 фокусни града се открояват с по-високи дялове на пушещите тютюн спрямо 

средното за страната. Най-много са пушачите на този тип изделие в Хасково (11%), 

Габрово (11%),  Пазарджик (10%) и Русе (8%). В Плевен, Пловдив, Бургас, Сливен, 

Свиленград, пушачите на тютюн са в рамките на 3-5%, а  под средните за страната 

равнища се наблюдават в  Кюстендил, София, Стара Загора, Видин, Варна, 

Благоевград.  

В почти всички градове нелегалното потребление на тютюн е над 50%, като на някои 

места като Свиленград, Бургас, Плевен, Пазарджик, достига до 70-100%.  

 

3. Практики на консумация на тютюневи изделия 

3.1 Практики на консумация на фабрични цигари 

Мнозинството от пушачите са лоялни към марките, които потребяват - 70% не са 

сменяли предпочитаната от тях марка цигари през последните 2-3 години, 28% са 

променили бранда, който пушат. Три са основните изтъквани от респондентите 

причини за промяна - заради вкуса (32%), силата на тютюна (30%) или цената (29%).  
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Разликата между трите водещи фактора е в рамките на статистическата грешка и 

може да се смята, че те имат почти равна тежест в потребителското поведение.  

 

 

Най-удобните и предпочитани места за закупуване на кутия цигари са хранителните 

магазини (85%), от където почти всекидневно се пазаруват продукти за домакинството. 

След тях се нареждат специализираните магазини за цигари и алкохол (59%), 

будки/лавки/павилиони в града/селото (51%) и бензиностанции (16%). Търговските 

места , на които не е предвидена лицензирана продажба на тютюневи изделия, като 

общински пазари, улични продавачи или частни лица, са с общ дял от около 5%.  
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3.2 Практики на консумация на тютюн 

Хората, които потребяват най-вече тютюн за свиване, се отличават значително като 

практики на пазаруване в сравнение с тези, които предпочитат фабрични цигари. Най-

често тютюнът се закупува от продавачи на улицата (36%) или приятели/познати (34%) 

– т.е. места, които не са предназначени за легална продажба на този продукт. 21% от 

тях пазаруват отспециализирани магазини за цигари и алкохол, а 15% от 

будки/лавки/павилиони. По-рядко се пазарува от общински пазари (9%) и хранителни 

магазини (6%), но при пушачите на тютюн за пръв се появяват и опциите „от Интернет“, 

„от производител“, дори „поръчка по телефон“, които също индикират, че тези продукти 

не са легално разпространявани и продавани.  

От по-добре регулираните места за търговия с тютюневи изделия като магазини за 

цигари и алкохол, будки/лавки/павилиони и общински пазари се възползват софиянци, 

докато от улични продавачи, познати/приятели и други нерегулирани места най-често 

купуват жителите на селата и малките градове.  
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3.3. Практики на консумация на нелегални тютюневи изделия 

Цената е основният фактор, който допринася за употребата на нелегални цигари (90%) 

и нелегален тютюн (62%). В същото време, 8% заявяват, че си купуват такива цигари 

поради факта, че нямат неприятни за тях изображения и надписи, което може да се 

приеме като нежелан страничен ефект от политиките за намаляване на 

тютюнопушенето.По-слаб е този ефект върху употребата на тютюн – липсата на 

стресиращи изображения е мотив за 5% от купуващите тютюн.  

Три са основните канали, по които пушачите на нелегални цигари се снабдяват с тях – 

на първо място това са приятели и близки (38% при пушачите на цигари, 33% - на 

тютюн), на второ – улични продавачи (37% за цигарите и 30% за тютюна), на трето 

място – общински/открити пазари (26% за цигарите, 10% - за тютюна). Останалите 

канали за снабдяване, като доставки до дом/офис, магазини/лавки, са много по-слабо 

разпространени. Мнозинството от пушачите на нелегални цигари не купуват само от 

един човек,а от различни лица (62%), които най-вероятно познават, доколкото най-

разпространеният канал е покупка чрез познати. От едно и също лице – 

познат/приятел, се снабдяват 27% от купуващите нелегални цигари и почти същият 

дял от купуващите нелегален тютюн (25%), като тази практика е по-разпространена в 

областните градове (39%). Едва по 8% имат устойчива практика да пазаруват от един 

снабдител, когото обаче не познават лично.  
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Практиките на потребление на нелегални тютюневи продукти като цяло са сходни в 

регионално отношение, като има малки разлики в каналите за пазаруване на отделни 

места. В по-големите градове  - Пловдив, Варна, София, Русе почти сходно се ползват 

канали като приятели, пазари, улици, докато в други по-малки градове по-силно 

застъпени са канали като улични продавачи (Свиленград, Пазарджик, Сливен, Видин) 

или лични контакти от приятели и познати (Кюстендил, Благоевград).  
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Хипотетично и с оглед  на факта, че основна причина за консумация на нелегални 

цигари е по-ниската цена, най-голяма част от респондентите биха се върнали към 

легалните цигари, ако цените им се доближат до тези на нелегалните (57%). Вторият 

по сила фактор за прекратяване на нелегалната употреба е повишаването на доходите 

(29%). В същото време, ако достъпът до този вид изделия бъде затруднен, от тях биха 

се отказали около 1/5 от потребителите (22%). Заплахата от сериозно наказание би 

възпряла  18% от потребяващитенезаконни цигари. 
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4. Нагласи и мотивация на пушачите, които са спирали консумацията на 

тютюневи изделия в минали периоди 

За по-голямата част от пушачите (56%) въпросът за спиране на тютюнопушенето е бил 

актуален в определен период от време. 41% от тях са спирали да пушат за 

определени интервали, други 15% възнамеряват да опитат.Почти половината пушачи 

обаче (43%) не обмислят да спират цигарите/тютюна в близко бъдеще.   

По-твърда е нагласата да не се прекратява  пушенето, е по-силно изразена сред по-

младите мъже с по-ниски от средните доходи, особено сред упражняващите ръчен 

труд и служителите. Това са и рискови групи, които по-често употребяват нелегални 

тютюневи продукти. Опитвалите да откажат тютюнопушенето пък по-често са жени, по-

възрастни, както и хора с висок личен доход. Мнозинството от респондентите не са 

правили скорошни опити да прекратят тютюнопушенето – 85% са спирали да пушат за 

последно преди 2 и повече години. По-младите пушачи са спирали консумацията на 

цигари/тютюн за пушене по-рядко.  

В най-честия случай тютюнопушенето е прекратявано за кратък период от по-малко от 

6 месеца - почти половината от анкетираните (47%). Спиралите да пушат за период 6 

месеца-една година са 29%, а издържалите за по-дълго време са 24%. Малко повече 

без цигари са издържали жените и по-възрастните хора. Сред тези две групи има 

обективни фактори, които оказват влияние върху това – отглеждането на малки деца, а  

при възрастните – здравословното състояние.  

Именно факторът  „здраве“ е най-значимият при вземането на решение за спиране на 

тютюнопушенето. Освен здравословните проблеми, повлияли върху повече от 

половината (54%) случаи на временно спиране, на второ място е желанието за водене 

на по-здравословен начин на живот (33%). Личните финансови причини и 

увеличението на цената на цигарите са причина за по-малко от 1/3 от опитите.  
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Желанието за водене на по-здравословен начин на живот е стимулирало в най-голяма 

степен столичани, с по-висок личен доход. От друга страна, здравословните проблеми  

(хронични или остри заболявания, алергии и т.н.) са принудили към  пауза жителите 

извън столицата със среден или по-нисък доход.Финансовият натиск върху пушачите с 

по-нисък доход не успява да достигне важността, която има здравословният фактор. 

Забраната за тютюнопушене в закрити помещения е оказала влияние върху едва 2% 

от опиталите – най-вече жители на столицата с висок доход. При опитите за спиране 

на цигарите, външна помощ от лекар или специалист са потърсили също минимален 

дял от хората – 2%.  

 

5. Запознатост и нагласи към нелегалните тютюневи изделия 

Стимулите за преминаване от една марка  към друга и за закупуване на нелегален 

продукт най-често са различни. Ако за промяна на предпочитаната марка практически 

еднакво значение имат факторите вкус, сила на цигарата/тютюна и цена, то за 

закупуването на нелегални тютюневи изделия цената и  факторите, свързани с 

финансови измерения, придобиват по-съществена тежест. Проучването регистрира 

висок дял пушачи, които потенциално биха употребявали цигари/тютюн без бандерол-

41%. Логично, повечето от тях са мотивирани от финансови затруднения. Така, рязко 

повишение на цените на цигарите би било мотив за покупка на нелегални продукти за 

20% от пушачите. В същото време, 15% биха го направили, ако се разшири достъпа до 

подобни продукти. Намалението на дохода би било фактор за  14%, а 9% биха го 

направили, ако намерят друга приемлива за тях марка на по-ниска цена. 59% от 

респондентите заявяват, че не биха преминали на цигари/тютюн без/с чужд бандерол 

при никакви обстоятелства.  
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Най-младите пушачи са по-склонни да си закупят нелегален продукт, ако намерят 

предпочитаната от тях марка на по-ниска цена. Това важи и за хората с най-нисък 

доход, които потребяват такива продукти в по-голяма степен от пушачите с по-големи 

материални възможности. 

От съществено значение за  разпространението на нелегални тютюневи продукти е и 

тяхната разпознаваемост от хората. Липсата на бандерол (86%) е най-значимият 

белег, по който един пакет цигари или тютюн се определя като нелегален. Следващият 

най-съществен ориентир е мястото, на което се продава продуктът – за 55% от 

анкетираните улицата, пазарът и другите непредвидени за такава продажба места са 

белег за нелегална търговия. По-ниската цена за една и съща марка също би била 

индикатор за незаконен продукт за 38% от пушачите.Непознати за България марки с 

нетипично ниски цени пък биха усъмнили 31%. Въпреки, че липсата на бандерол би 

направила впечатление на голямата част от анкетираните, то чуждестранният 

бандерол върху цигари на българския пазар,би била индикатор за нелегален продукт 

за едва 1/3-та от потребителите., а липсата на предупредителни знаци като сигнал за  

незаконен продукт би впечатлила още по-малко хора - 22%.  
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По-слаба чувствителност към белезите за нелегални тютюневи продукти  проявяват 

пушачите с най-малки финансови възможности, както и мъжете в по-малките населени 

места, които като цяло консумират повече нелегални продукти.  

Мнозинството от анкетираните пушачи (85%)  са информирани, че производството и 

разпространението на цигари без бандерол е  престъпление в българското 

законодателство. Почти същият дял (82%) смятат, че употребата на такива продукти 

ощетява държавата и обществото, въпреки че по-малко (55%) възприемат това като 

престъпление. За 2/3 от респондентите употребата на нелегални тютюневи изделия е 

по-рискова  спрямо такива с бандерол.  
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Малко по-несигурни в отговорите си са най-младите респонденти, които в по-голяма 

степен се затрудняват да преценят доколко тези действия са легални или не. Тези 

нагласи са индикатор за по-силна податливост към риска от засилена употреба на 

нелегални цигари (тук трябва да направим разграничението с най-рисковата група на 

възрастните мъже в малките населени места, сред които незаконният тютюн е най-

широко достъпен и засилено се консумира). 

Наличието на бандерол се възприема като белег, че производителите са платили 

дължимия към държавата акциз (76%) и като показател за цената (60%). 10% 

признават, че не знаят за какво служи. 

Значително по-слабо запознати с функцията на бандерола върху тютюневите изделия 

са жителите на селата, с най-ниски лични доходи, по-ниско образовани – всеки 

четвърти признава, че не знае за какво служи бандеролът на опаковките с цигари и 

тютюн.   

Мнозинството от пушачите (72%) са наясно, че има санкции за притежание, продажба 

и разпространение на тютюневи изделия без бандерол, което ги отдалечава от делът, 

според който употребата е престъпление – 55%. Тази разлика е белег за размиване на 

границите на законност що се отнася до самата употреба, която някои възприемат като 

незаконна и подлежаща на санкция, а други само като подлежаща на санкция, докато 

истинските „престъпници“ са разпространителите и производителите. Делът на 
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незапознатите дали има наказания при притежание, разпространение и продажба, е 

21%, а 5% смятат, че изобщо няма такива санкции. 

Анкетираните с най-висок личен доход, особено в столицата, в по-голяма степен 

демонстрират разбиране, че няма санкции за притежание, продажба и 

разпространение на тютюневи изделия без бандерол. По-слабо запознати са най-

младите хора, с много ниски доходи, особено в по-малките градове. 

Всеки трети пушач (30%) заявява, че знае от къде може да закупи тютюневи изделия 

без/с чуждестранен бандерол. Логично, по-добре запознати са мъжете с по-ниски 

лични доходи, които и по-често купуват нелегални продукти. Значително по-малко - 

един на десет пушачи, познават човек, глобен за употреба, търговия или производство 

на нелегални тютюневи изделия. В това отношение не се наблюдават съществени 

различия между различните населени места. Изключение прави по-скептичната 

позиция на столичани, че няма хора, глобени за подобна дейност (23% при 9% средно 

за страната). 

За нелегален търговец на цигари биха съобщили едва 13% от пушачите, като 1-2% от 

тях само при положение, че е некоректен към тях. Най-висока готовност, въпреки 

скептичното си отношение, че не съществуват глобени продавачи/разпространители 

на нелегални тютюневи изделия, изразяват столичани – 19%. Мнозинството от 

анкетираните (59%) не биха съобщили за такъв човек/хора, защото смятат, че е 

безсмислено или по друга причина. 

 

Сред пушачите е по-разпространено мнението, че (58%) нелегалната търговия  на 

тютюневи изделия в страната се извършва по-скоро организирано в големи мрежи и 

канали. Значително по-малко (18%) смятат, че тя е по-скоро спорадична – чрез 

отделни хора.  
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6. Еластичност на търсенето на тютюневи изделия и влияние на политиките за 

ограничаване на тютюнопушенето 

6.1 Еластичност на търсенето на тютюневи изделия 

В пазара на тютюневи изделия навлизат алтернативни продукти, които в различна 

степен наподобяват класическите цигари, или пък се опитват да въведат изцяло нови 

техники на консумация - електронните цигари, нагреваемите продукти, системата 

IQOSи други. Като цяло пушачите проявяват консервативно поведение по отношение 

на пушените от тях изделия - 28% са опитвали такива продукти, но едва около 3% 

заявяват намерение да преминат изцяло на някой от тях. Това е групата на пушещите 

електронни цигари и нагреваеми продукти, която вече ги е приела като алтернативен 

метод за тютюнопушене. Малка част декларират намерение да опитат - 8%, а към 

момента 62% изобщо нямат намерение да пробват такъв продукт.  

 

В този контекст, последното увеличение на цените на цигарите е подтикнало едва 2-

3% от пушачите да опитат алтернативни методи на пушене като тютюн, електронни 

цигари, системи IQOS. Голямата част от пушещите (72%) не са предприели нищо 

вследствие на увеличението. Като ефект, 19% декларират намаляване на пушенето, а 

под 1% заявяват, че са започнали да си взимат тютюневи изделия без бандерол/с 

чужд бандерол  

Що се отнася до причините, които биха накарали анкетираните да спрат да пушат,  

цената не е от толкова голямо значение, за разлика от преминаването към нелегални 

продукти. Мнозинството от пушачите (67%), заявяват, че биха спрели, ако 

здравословното им състояние го изисква, докато 27%, биха спрели при драстично 

увеличение на цената, 18% при намаление на дохода. Съжителството с малко 

дете/деца и въвеждането на по-строги мерки би отказало едва 7% от пушачите, а 

всеки пети заявява, че няма да се откаже от навика си при никакви обстоятелства.  
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Повишаването на цените би отказало от пушенето най-вече столичани и жителите на 

селата, а намаляването на дохода би повлияло на жителите на селата и малките 

градове, където като цяло доходите са по-ниски. Пушачите с най-малки финансови 

възможности по-често заявяват, че по-скоро биха започнали да си купуват цигари и 

тютюн без/с чужд бандерол, отколкото да спрат да пушат. Тази заявка се потвърждава 

и от факта, че те са най-големият потребител на незаконни продукти – 14% от хората с 

личен доход до 250лв. заявяват, че и в момента си взимат такива, докато сред 

останалите този дял се движи между 2 и 4%. 

Границата на ценово увеличение, при което по-значим дял от пушачите заявяват, че 

биха преминали на нелегални цигари/тютюн е 1 лев. Увеличение до 50 стотинки би 

провокирало не повече от 3% от тях да преминат към такива продукти, докато при 

преминаване на границата от 1 лев, делът им скача на 9% и достига 11% при 

потенциално увеличение от 2 лева.  
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Доходът е от решаващо значение за реакцията на анкетираните към ценовите 

увеличения. По-нискодоходните пушачи са чувствителни дори към най-малките 

увеличения в цената. Те са и най-рисковата група за потребление на нелегални 

тютюневи изделия. 

6.2 Влияние на политиките за ограничаване на тютюнопушенето 

Държавната политика върху продуктите за тютюнопушене оказва своето влияние 

върху пушачите основно чрез данъците и акцизите, които налага върху изделията, но и 

чрез условията и ограниченията за използването им. 

Що се отнася до информираността на пушачите относно данъците и акцизите върху 

цигарите, едва 6% от тях заявяват, че са добре запознати каква част от цената 

формират те. Повече от половината (55%) нямат представа, а останалите не са 

сигурни. Най-добре запознати са жителите на малките и големи градове (с изключение 

на столицата) на средна възраст и с по-високи доходи. Според 1/3 от пушачите, които 

твърдят, че са добре запознати с дела на акциза от крайната цена на продукта, той е 

около 60-70%, други 16% смятат, че този дял е 20%, което вероятно се дължи на 

представата за размера на ДДС и е  възможно да се бърка с него. Другата половина от 

предположенията им са разпределени в почти целия възможен спектър – от 8% до 

100%.  
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Една от политиките, които се прилагат върху тютюнопушенето, са задължителните 

изображения и надписи върху опаковките на продуктите, които целят да 

предупреждават пушачите за вредите и рисковете от употребата на цигари/тютюн. Те 

са накарали всеки десети от пушачите да намали консумацията на тютюневи изделия, 

а между 4% и 5% заявяват, че са преминали на по-леки цигари. Въпреки това 

мнозинството (73%) от пушачите не заявяват промяна в поведението си. Най-силен 

ефект тази политика е имала в столицата, сред хората с най-висок личен доход, 

жените и по-възрастните.  

Подобен по сила ефект има забраната за тютюнопушене на закрити места – 12% от 

пушачите заявяват, че са намалили консумацията след нейното въвеждане. В по-

голяма степен това се отнася за жените и жителите на град София.  

Пушачите, които са били повлияни от тези политики, са и по-склонни да опитат да се 

откажат от тютюнопушенето – 60% от тях заявяват, че са правили такъв опит в 

миналото, докато сред всички пушачи делът на опиталите е 40%.  
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Делът на пушачите, които са намалили консумацията на цигари в следствие на 

въвеждането на изображения върху продуктите и забраната за тютюнопушене на 

закрити места, е около 10-12%., Предпочитанията им към посещение на заведения 

обаче са се променили в много по-голяма степен. 61% заявяват, че предпочитат да 

посещават заведения, в които се пуши, или има обособени закрити места за това, а 

42% са предпочели като цяло да посещават по-малко заведения и барове. Най-слабо 

повлияни от забраната са най-младите пушачи, които в най-малка степен са 

променили навиците си на посещение на тези места.  

Въпреки тези промени, забраната за тютюнопушене в закрити помещения е широко 

одобрявана от анкетираните пушачи – 65% се застъпват категорично за нея. По-силна 

подкрепа за забраната има сред по-възрастните хора и жените.,Най-младите и хората 

с най-висок личен доход, особено в столицата, са най-критични към нея.. 

7. Основни изводи 

 Пушачите в България са 39% или приблизително 2,2-2,3 млн. от пълнолетното 
население. Потреблението на тютюневи изделия е силно доминирано от 
фабричните цигари – 96,2% пушат такива, докато пушещите ръчно свити 
цигари тютюн са едва 3,8%, като заедно с пушещите тютюн като допълнително 
изделие към фабричните цигари достигат до 7%.   

 Проучването регистрира висок интензитет на дневна консумация на 
цигари – както при  фабричните (16), така и при ръчно свитите (14), т.е. 
почти една кутия на пушач на ден при стандартна кутия от 20 къса. Общият 
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обем на консумация на фабрични цигари дневно за страната е приблизително 
35 400 000 или 12,9 млрд. къса годишно, а приходите възлизат на около 3,3 
млрд. лева на година.  Приходите от тютюн за ръчно свиване на цигари, при 
средна цена за 1000 гр. 225 лв. , възлизат на приблизително 46,4 млн. лева.  

 Пазарът на марки фабрични цигари е разнообразен – регистрирани са 
повече от 30 различни марки, но над 50% от него се формира от 5-6 основни 
бранда - Karelia (21%), Victory (11%), Marlboro (10%), Eva (9%), Rothmans (7%), 
попадащи в ниския към среден ценови сегмент (4,9-5,5 лв.).  При пазара на 
тютюн ситуацията съществено се различава, доколкото едва 1/3 от 
пакетите са могли да бъдат идентифицирани като марки. Броят на 
идентифицираните брандове тютюн е силно ограничен – на практика в 
националното изследване попадат 3: Karelia  (21%), GoldenVirginia (9%) и 
MacBaren (3%) 

 Пушачите в страната се характеризират с твърди потребителски навици по 
отношение на консумираните тютюневи изделия – 94% пушат само един 
вид,  едва 6% потребяват и допълнителни изделия, най-често (за половината 
от тях) -тютюн за ръчно свиване на цигари. Алтернативните продукти като 
електронни цигари или нагреваеми тютюневи изделия все още са слабо 
разпространени (в рамките на 1-2%).  

 Цигарите са едно от основните пера в личния месечен бюджет за почти 
половината пушачи.В зависимост от доходната група делът на този 
разход варира значително - между 10% и 40% . Средно месечно похарчените 
средства за тютюневи изделия са 121 лв., като при най-нискодоходните групи с 
до 250 лв. личен месечен доход почти половината бюджет се отделя за пушене.  
Това са и най-рисковите групи за нелегалния пазар на тютюневи изделия – 
голяма част от тях или купуват такива към момента, или потенциално биха се 
възползвали от тях.  

 Социално – демографските профили на пушачите на фабрични цигари и 
на тютюн имат някои съществени разлики: докато цигари се пушат от мъже в 
различни възрастови групи и населени места, с ниски към средни доходи, то 
пушещите тютюн са предимно по-възрастни мъже (над 50 г.), в малки градове и 
села, със значително по-ниски доходи, 1/5 от ромски етнически произход.  

 Проучването очертава две измерения на нелегалния пазар на тютюневи 
изделия – едното е моментното – показаните/описани опаковки на цигарите, 
другото – по-общо, даващо представа за по-широкия обем на този пазар и 
насочващо към потенциално рисковите групи. Очертават се значителни 
разлики между нелегалната употреба на фабрични цигари и тютюн.Докато 
при фабричните цигари към момента на проучването делът им е 
ограничен в рамките на 5,6%, при тютюна потреблението е доминиращо 
нелегално - приблизително 70%. Погледнат през по-общ индикатор – 
купували цигари с чуждестранен или без никакъв бандерол в последните 2-3 
години - обемът на нелегални цигари се увеличава до 11,7% от пушачите, 
докато при тютюна този дял стои относително стабилен – в рамките на 
70%. 

 В регионално отношение потреблението на нелегални цигари значително 
варира между различните места. Високи нива са регистрирани в гранични 
градове. Най-високо нелегално потребление се наблюдава в Свиленград 
(17,4%), Хасково (13,2%), Видин (9,9%), както и в Плевен, където делът на 
нелегалните опаковки цигари е вторият най-висок от изследваните 15 града  
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(16,6%).Общата картина на потребление на нелегални цигари (купували в 
последните 2-3 години) на регионално ниво също показва големи вариации в 
дяловете. На много места обемът на купувалите, съотнесен към един по-
голям период от време,  реално се удвоява и утроява - като Свиленград, 
Плевен, Благоевград, Кюстендил и др., докато други населени места 
запазват относително сходни нива и в моментното състояние, и в общата 
картина. Такива примери са Видин, Бургас, Пловдив, Русе. 

 Регионалното потребление на нелегален тютюн също варира, 7 са градовете, в 
които делът на незаконни продукти се доближава до средното за страната, в 8 
града към момента консумацията на нелегален тютюн е по-слабо 
разпространена.   

 При така регистрираните дялове на нелегално потребление на тютюневи 
изделия, обемът на пазара се очертава както следва: приблизително 123 900 
души пушатнелегални фабрични цигари, като при средна цена на кутия от 3,5 
лева дневните приходи от тези продукти са около 10 400 000 лв. , а на годишна 
база - почти 125 000 0000 лв. Пушещите нелегален тютюн са приблизително 
112 000 души, като при средно пушени приблизително 4 кг. на човек годишно и 
цена за 1000 гр. средно 40 лв., приходите от тези изделия на годишна база 
възлизат на около 22 400 000лв.  

 Най-често регистрирани в проучването марки цигари, отговарящи на поне 
един нелегален признак, са King, Rothmans, Viceroy, Karelia, Merilyn, LD. 
Останалата част от пазара се формира както от марки, които имат и легално 
разпространение, така и от такива, които не са предназначени за българския 
пазар - като Compliment, Bond, Assos, Marble, но те присъстват с по-ниски 
дялове. 

 Консумацията на фабрични цигари се откроява с лоялно потребление – 
70% не са сменяли марката, която пушат в последните 2-3 години. Най- 
честите места за покупка са обектите, където е предназначена такава продажба 
- хранителни магазини (85%), специализирани магазини за цигари и алкохол 
(59%), будки/лавки/павилиони в града/селото (51%) и бензиностанции (16%). 
Търговските места, на които не е предвидена лицензирана продажба на 
тютюневи изделия, като общински пазари, улични продавачи или частни 
лица, са с общ дял от около 5%. Практиките на консумация при пушещите 
тютюн значително се различават, доколкото мнозинството потребяват 
нелегални изделия. Поради тази причина най-често се пазарува от места/лица, 
които не предвиждат законова продажба на тютюн: улични продавачи (36%) и 
приятели/познати (34%), по-рядко – магазини за цигари и алкохол (21%)  

 Проучването регистрира висок дял пушачи, които потенциално биха 
употребявали цигари/тютюн без бандерол-41%, като цената е основният 
фактор, поради който биха започнали да купуват цигари без бандерол, а 
всеки трети пушач (30%) заявява, че знае от къде може да закупи тютюневи 
изделия без/с чуждестранен бандерол. 

 Границата на ценово увеличение, при което по-значим дял от пушачите 
заявяват, че биха преминали на нелегални цигари/тютюн е 1 лев. 
Увеличение до 50 стотинки би провокирало не повече от 3% от тях да преминат 
към такива продукти, докато при преминаване на границата от 1 лев, делът им 
скача на 9% и достига 11% при потенциално увеличение от 2 лева 
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 Мнозинството от анкетираните пушачи (85%)  са информирани, че 
производството и разпространението на цигари без бандерол е  
престъпление в българското законодателство. Почти същият дял (82%) 
смятат, че употребата на такива продукти ощетява държавата и обществото, 
въпреки че по-малко (55%) възприемат това като престъпление. Мнозинството 
от пушачите (72%) също така са  наясно, че има санкции за притежание, 
продажба и разпространение на тютюневи изделия без бандерол 

 41% от пушачите са спирали да пушат за определени интервали, други 15% 
възнамеряват да опитат.  Почти половината пушачи обаче (43%) не обмислят 
да спират цигарите/тютюна в близко бъдеще. В най-честия случай 
тютюнопушенето е прекратявано за кратък период от по-малко от 6 месеца 
- почти половината от анкетираните (47%). Здравословните причини (54%) и 
желанието за по-здравословен живот (33%) са основните мотиви при опитите да 
се спре тютюнопушенето 

 Политиките за ограничаване на тютюнопушенето са оказали влияние 
върху различни аспекти от поведението на пушачите. Въвеждането на 
задължителни предупредителни надписи и картинки за вредите от 
тютюнопушенето е мотивирало 14% от пушачите да намалят цигарите или да 
преминат на по-лека марка, а вследствие на забраната за пушене в закрити 
помещения 12% за започнали да пушат по-малко. Голяма част от пушачите са 
започнали или по-рядко да посещават барове и заведения (41%) или да 
предпочитат места, на които е предвидено място за пушене (65%). Въпреки 
тези промени, забраната за тютюнопушене в закрити помещения е широко 
одобрявана от анкетираните пушачи – 65% се застъпват категорично за 
нея.  

 За разлика от силната подкрепа за запазване на забраната за 

тютюнопушене в закрити помещения, българското общество не е склонно 

да подкрепи легализацията на марихуаната. Национално изследване на 

Алфа Рисърч през март 2018 г. показва, че повече от половината българи не я 

подкрепят – 54%. 31% се застъпват за легализацията,  но само при определени 

условия – ако бъде използвана единствено за медицински цели. Едва 3% 

подкрепят безусловно легализацията на марихуаната.  

 

 

 


