
 

 

 

1 

Наблюдения върху акцизната политика спрямо тютюневите 

изделия в България и развитието на незаконния пазар 

Институт за пазарна икономика, май 2019 г. 

Документът е изготвен 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. 

 

Тютюневите изделия и конкретно цигарите са най-тежко облаганите продукти в рамките на 

Европейския съюз. Данъчната тежест върху цигарите в ЕС е средно около 80% от крайната цена 

– 85% в България за 2018-2019 г. Пазарът на цигари в България е на стойност около 3,6 млрд. 

лв. през 2018 г., като търговията с цигари носи повече приходи в бюджета от всяка друга стока 

– над 3 млрд. лв. приходи от акцизи и данък добавена стойност. Огромният по мащаб пазар и 

свръх високото облагане на тези продукти води до сериозен риск от незаконна търговия. 

Последната остава една от най-доходоносните криминални дейности в България, въпреки 

свиването на нелегалния пазар след 2015 г. 

През последните 3-4 години България бележи сериозен напредък в борбата с незаконната 

търговия с тютюневи изделия, която към началото на 2019 г. е на рекордно ниски нива – под 

5% дял на нелегалните продукти на пазара. Ограничаването на незаконния пазар е резултат от 

натрупването на множество фактори. Тук причисляваме: 

 инициативата срещу незаконната търговия на големите компании в сектора, която от 

години дава детайлна информация за развитието на нелегалния пазар, чрез 

проучването на празните опаковки в множество градове в страната; 

 политическата воля и извеждането на борбата с незаконната търговия на тютюневи 

изделия като основен приоритет през последните години, в т.ч. в търсене на повече 

приходи в бюджета; 

 комбинацията от предприети законодателни промени, по-добра работа на контролните 

органи, в т.ч. постоянен физически контрол във фабриките, и подобряваща се 

икономическа среда.  

                                                           
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. 

http://www.pmi-impact.com/
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В настоящия документ представяме актуална картина за състоянието на пазара на тютюневи 

изделия и развитието на незаконната търговия към средата на 2019 г. Предлагаме и резюме на 

основните аргументи от по-мащабните изследвания на ефектите от провежданата акцизна 

политика през последните над 10 години2, анализът на ценовата еластичност и достъпност на 

тютюневите изделия в рамките на общата акцизна политика в ЕС3 и изводите от проведеното 

социологическо проучване сред 5 200 пушачи4 през 2018 г. Представени са и коментари 

относно последните нормативни промени, в т.ч. въвеждането на системата за проследяване на 

опаковки, навлизането на иновативни продукти на пазара и предизвикателствата пред 

акцизната политика спрямо тях. 

Накратко за акцизната политика спрямо тютюневите изделия 

След данъчния шок5 от 2010 г. България поддържаше акцизната рамка върху цигарите без 

промяна в периода 2011-2015 г. През последните три години (2016-2018 г.) бяха предприети 

стъпки към поетапно увеличение на акцизите в преследване на европейската цел за акцизна 

тежест от минимум 90 евро на 1000 къса цигари през 2018 г. Ако оставим настрана 

необичайната промяна на акцизната структура в България от 2016 г., то към 2018 г. беше 

установена текущата акцизна рамка – специфичен акциз от 109 лв. на 1000 цигари и адвалорен 

акциз от 25% от крайната цена. Сравнено с периода 2011-2015 г. тази рамка на практика залага 

на леко повишение и на двата акциза – специфичен и пропорционален.  

Промяната в общата акцизна тежест в периода 2016-2018 г. не беше шокова и за този период 

средната цена на цигарите скочи в рамките на 30-40 стотинки – от около 4.70 лв. на кутия през 

2015 г. до около 5.00 лв. на кутия през 2018 г. Реално в този период увеличението на доходите 

изпревари повишението на цената на цигарите и съответно пазарът отчете положителни 

тенденции – ръст в легалното потреблението и повече приходи в бюджета. Тези процеси бяха 

силно повлияни и от спада в незаконната търговия след 2015 г. 

Акциз върху тютюна за пушене и нова акцизна категория 

При тютюна за пушене няма никакви промени в акциза през последните години, като се 

запазва ставката от 152 лв./кг., която е в сила още от 2012 г. Макар пазарът да остава 

силно доминиран от цигарите, през последните години тютюнът за пушене бележи ръст в 

легалното потребление, провокирано от по-ниските цени и съответно по-голямата 

достъпност за потребителите. През 2017 г. беше въведен акциз и върху т. нар. нагреваеми 

тютюневи изделия, който към момента на въвеждане беше изравнен с този при тютюна 

за свиване – 152 лв./кг. Темата с нагреваемите тютюневи изделия коментираме в повече 

детайли в отделна точка в края на документа.  

                                                           
2Виж Икономически анализ на акцизната политика спрямо тютюневите изделия в България и ефектите 
върху незаконната търговия (2007-2017), ИПИ (2018) 
3Виж Изследване на ценовата еластичност и достъпност на тютюневите изделия в България в рамките на 
общата европейска акцизна политика (2007-2018), ИПИ (2018) 
4Виж Резултати от социологическо проучване сред пушачите в България, ИПИ и Алфа Рисърч (2018) 
5Данъчният шок от 2010 г. предизвика рязко поскъпване на цигарите, като най-популярните цигари 

поскъпнаха с внушителните 42%. Това доведе до ръст с 1,5 млрд. къса на нелегалния пазар (до 4,8 млрд. 
къса през 2010 г.) и на практика удвои дела на нелегалната търговия до 30,7% през 2010 г. 
 

https://ime.bg/var/images/Excise_policy_tobacco_IME_18.pdf
https://ime.bg/var/images/Excise_policy_tobacco_IME_18.pdf
https://ime.bg/var/images/Affordability_tobacco_IME_19.pdf
https://ime.bg/var/images/Affordability_tobacco_IME_19.pdf
https://ime.bg/var/images/Alpha_5200_Smokers_IME_18.pdf
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Развитие на пазара и приходи от облагането на тютюневите изделия 

Потреблението на цигари в България леко се повишава и достига 13,9 млрд. къса през 2018 г. 

През последните три години легалният пазар на цигари е сравнително стабилен – в рамките на 

13,7-13,9 млрд. къса, въпреки лекото покачване на акцизите върху цигарите в този период. 

Интересно е, че легалното потребление на цигари през последните три години е с около 2 

млрд. къса повече спрямо периода преди 2015 г., което се дължи на чувствително намаляване 

на незаконното потребление. На практика след 2015 г. има преливане на потребление от 

нелегалния към легалния пазар, което доведе и до сериозния ръст на приходите от акцизи 

върху цигарите.  

През 2018 г. приходите от облагането на тютюневите изделия в България достигат над 3 млрд. 

лв. или 9.5% от всички данъчни и осигурителни приходи в бюджета. По този показател 

България се нарежда на челните места в ЕС. В това число влиза както акцизното облагане, така 

и начисленото ДДС върху тютюневите изделия. Само приходите от акцизи върху тютюневите 

изделия в България възлизат на близо 2,5 млрд. лв. и бележат постоянен ръст след 2015 г. 

Близо 97% от приходите от облагането на тютюневите изделия се формират от традиционните 

цигари, въпреки известния ръст при тютюна за пушене и силното навлизане на родния пазар на 

нагреваемите тютюневи изделия.  

 

Приходите от акцизи върху цигарите бележат сериозен ръст след 2015 г. Докато в един 

относително дълъг период от 2008 до 2014 г. приходите от акцизи върху цигарите са в рамките 

на 1,7-1,8 млрд. лв., то сега вече са над 2,5 млрд. лв. Причината за този рязък ръст в приходите 

(694 млн. лв. повече през 2018 г. спрямо 2014 г.) е спадът на нелегалната търговия след 2015 г. 

и съответно възстановяването на легалното потребление, както и покачването на акцизите 

след 2016 г. Важно е да отбележим и нарастването на доходите и съответно повишаващата се 

ценова достъпност на цигарите. Комбинацията от по-високи акцизи и растящо легално 

потребление само през последната година (2018 спрямо 2017 г.) носи допълнителни 167 млн. 

лв. приходи от акцизи. 



 

4 
 

Развитие на пазара и приходи от облагането на тютюна за пушене 

През последните две години се наблюдава ръст в потреблението на легален тютюн за 

пушене (тук не са включени нагреваемите бездимни тютюневи изделия), като обложените 

с акциз количества достигат 373 тона през 2018 г. Само преди две години обложеният с 

акциз тютюн за пушене е с над 100 тона по-малко (267 тона за 2016 г.). Въпреки това, 

пазарът остава силно доминиран от цигарите – за сравнение, въпросните 373 тона 

тютюн през 2018 г. се равняват на близо 500 млн. къса свити цигари (при 0,75 грама 

тютюн на цигара) спрямо пазар от близо 14 млрд. къса при класическите цигари. 

Приходите от акциз върху тютюна за пушене също нарастват и достигат близо 57 млн. 

лв. през 2018 г., което обаче е едва малко над 2% от всички приходи от акцизи върху 

тютюневите изделия.  

Размер на незаконната търговия с тютюневи изделия 

През 2018 г. делът на незаконните цигари6 в България е на рекордно ниски нива за страната – 

средно 5% от цялото потребление7 или това са около 700 млн. незаконни къса. Въпреки ниския 

дял на нелегалното потребление, то не е за подценяване – незаконните късове цигари 

например са чувствително повече както от цялото потребление на тютюн за свиване 

(изчислено в брой късове), така и от набиращите популярност бездимни тютюневи изделия 

(също измерено в късове). Общо криминалните приходи от нелегалното потребление на 

цигари през 2018 г. се изчисляват от ИПИ в рамките на 90-120 млн. лв.  

 

Разбивката на данните по тримесечия за 2018 г. показва тенденцията към свиване на 

незаконната търговия, като през последното тримесечие на 2018 г. делът на нелегалните 

цигари достига 4,4% от пазара, което е рекорд откакто се провежда изследването в България. 

                                                           
6Точният термин в проучването е „дял на цигарите, непредназначени за местния пазар”. 
7Виж Резултати от проучване на пазара чрез събиране и анализ на „празни кутии от цигари” (4-то 
тримесечие на 2018 г.), Инициатива „Срещу незаконната търговия” (2019) 

http://bnr.bg/files/uploads/EPS_Q4_2018_presentation_BG.pdf
http://bnr.bg/files/uploads/EPS_Q4_2018_presentation_BG.pdf
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Произходът на нелегалните цигари е разнообразен – близо половината са опаковки, 

етикетирани като продукти за duty-free пазар, а останалите са или цигари с неустановен 

произход или опаковки от съседни държави. В различните проучвания прави впечатление 

постоянната поява на нови незаконни „евтини бели цигари”8, които внезапно заменят 

предишни масово предлагани варианти. Последното безспорно говори за наличието на добре 

организирана нелегална дейност. 

На регионално ниво също се наблюдават положителни процеси, макар разликите между 

отделните градове да остават. Към края на 2018 г. най-висок дял на опаковки, 

непредназначени за местния пазар, традиционно се наблюдава в Свиленград – 29%, а от 

областните градове в Хасково – 12%, Плевен – 11% и Перник – 9%. Най-нисък дял на 

нелегалните опаковки се регистрира в Габрово и Добрич – по 1,3%, но и тук се наблюдава 

известна “сезонност”. Промените в регионалните данни на тримесечна база показват, че 

незаконната търговия има постоянна цикличност и зависи от различни фактори, който не 

винаги биват регистрирани от моментната снимка за нелегалното потребление.  

Проучване сред 5 200 пушачи и дефиниране на рисковата група  

Проведеното от ИПИ и Алфа Рисърч социологическо проучване сред 5 200 пушачи в страната в 

началото на 2018 г. позволява да откроим интересни характеристики на незаконната търговия, 

които не се засичат от проучването на празните опаковки. Допитването до пушачите през март-

април 2018 г. до голяма степен потвърждава нивата на незаконна търговия, които са 

регистрирани към същия момент от редовното проучване на празните опаковки. Важен 

момент в това допитване е, че докато нивата на нелегално потребление сав рамките на 5-6% от 

пазара, то 11,7% от пушачите споделят, че са употребявали незаконни цигари през последните 

2-3 години. Това означава, че най-рисковата група пушачи, които при наличие на предлагане са 

склонни да преминат към нелегални продукти, е в рамките на 250 хил. души.  

Над 90% от въпросните 250 хил. пушачи посочват, че основната причина да търсят незаконни 

продукти е цената. Попитани откъде си ги купуват, хората в тази група дават по няколко 

отговора, като водещите са от близки/приятели (37,8%), от улицата (35,7%) и от открит пазар 

(25,9%). Близо половината споделят, че през последната година-две цената на нелегалните 

цигари се е повишила – средната цена на описаните опаковки, непредназначени за местния 

пазар, е достигнала 3,50 лв. (към март-април 2018 г.) или около 70% от средната цена на 

легалния пазар. Тези данни са използвани при пресмятането на криминалните приходи от 

незаконната търговия.  

Незаконната търговия при тютюна за свиване  

През 2016 г. е проведено голямо изследване9 на нелегалния пазар на нарязан или насипен 

тютюн в България. Важен елемент на този пазар е, че България е най-големият 

производител на суров тютюн в региона, което предпоставя и известни рискове за 

незаконна търговия с тютюн и съответно употреба на нелегални ръчно свити цигари. 

                                                           
8Познатият термин на английски за „евтини бели цигари” е illicit whites – незаконни цигари, които нямат 
аналог на легалния пазар и са създадени само и единствено за незаконна търговия.  
9Проучването е проведено в 15 държави в Европа от Crime&Tech Srl, сателитна компания на Universita 
Cattolica и се базира на методология на независимия център за изследване на престъпността Transcrime. 
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Данните показват огромен дял на незаконната търговия при тютюна за свиване в 

страната – делът на незаконния тютюн е 74,6% или ¾ от тютюна за свиване не е с 

платен акциз. Незаконната търговия е доминирана от т. нар. насипен тютюн (bulk 

tobacco), като цели 86,2% от последния е с местен произход. Пълното определение за 

насипен тютюн е нарязан тютюн, който се продава на килограм, опакован в пликове без 

етикет и извън законните канали за продажба. 

Тези данни се потвърждават и от проучването на ИПИ и Алфа Рисърч в началото на 2018 г. 

Моментната картина, регистрирана чрез показани или описани от респондентите пакети 

тютюн, показва много висок дял на нелегалните продукти, който достига до 70%. 

Анкетираните споделят, че купуват разфасовки между 30 и 1000 грама, като често 

пакетите нямат обозначени марки. Разликите в цените на нелегалния и легалния тютюн 

са огромни – на фона на средна цена на легален пазар от 12,5 лева за 50 грама тютюн с 

бандерол, този без бандерол струва според анкетираните едва 2 лв. или поне 6 пъти по-

малко (данни към 2018 г.).Заради много ниската цена на нелегалния тютюн за свиване, 

криминалните приходи от незаконната търговията с тези продукти остават по-скоро 

ограничени в рамките на около 20 млн. лв. на година.  

Цени и ценова достъпност на цигарите 

В началото на 2019 г. средната цена на кутия цигари в България е 5 лева, като остава най-

ниската в ЕС. През последните 5 години (2014-2019 г.), в резултат на лекото покачване на 

акцизите, средната цена на кутия цигари в страната се увеличава с около 8% или с около 40 

стотинки на кутия – достигайки въпросните малко над 5 лв. през 2019 г. Средната цена на 

цигарите у нас остава наполовина спрямо средните цени в ЕС и с около 20-25% по-ниска 

спрямо новите страни-членки. Тук обаче трябва да се вземе под внимание и разликата в 

доходите между страните, които също са чувствителни. Важно е да се гледат не просто цените, 

а ценовата достъпност, която съпоставя ценовите равнища на съответната стока с доходите в 

отделните страни. Тази съпоставка показва, че ценовата достъпност на цигарите в България е 

сред най-ниските в ЕС, тоест цигарите у нас са относително по-недостъпни спрямо ЕС.  

Методите за изчисление на ценовата достъпност са различни. Прилагайки три от най-

популярните методи, достигаме до сходни резултати – ценовата достъпност на цигарите в 

България е между 1,6-1,7 пъти по-ниска спрямо средната в ЕС. През 2018 г. с разполагаемия 

нетен дневен доход на човек от населението в България могат да се закупят 5,8 кутии цигари, 

докато средно за ЕС-28 могат да се закупят 9,3 кутии цигари.Казано с други думи, цената на 

кутия цигари в България през 2018 г. представлява 17% от дневния разполагаем доход на човек 

от населението спрямо под 11% средно за ЕС. Макар цените на цигарите в България да са по-

ниски, ценовата достъпност на цигарите остава далеч от тази в по-богатите европейски страни.  

Интересно е, че през последните 3-4 години достъпността на цигарите у нас се подобрява, 

въпреки увеличението на акцизните ставки през 2016-2018 г. Причината е в това, че в същия 

период доходите се покачват с изпреварващ темп и в крайна сметка цигарите стават по-

достъпни за родните потребители. Това е вярно и през текущата 2019 г., през която няма 

увеличение на акцизите, а в същото време доходите продължават да нарастват, подкрепени от 

високата заетост и ръста на заплатите.  
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Като цяло в рамките на ЕС-28 за последните над 10 години се наблюдава намаляване на 

ценовата достъпност на цигарите, което най-отчетливо се проявява в новите страни-членки. 

Ценовата достъпността на цигарите в старите страни-членки остава в рамките на 1,4-1,5 пъти 

по-висока спрямо тази в новите. След 2015 г. обаче има обръщане на тенденцията, като в 

отделни страни се наблюдава стабилизиране или дори увеличение на ценовата достъпност на 

цигарите. В някои от новите страни-членки, в т.ч. България, има тенденция за подобряване на 

ценовата достъпност, което е резултат от доброто представяне на икономиката през 

последните 3-4 години и повишаването на доходите. 

Ценова еластичност на търсенето и навици на потребителите  

Ценовата еластичност на търсенето измерва промяната в търсеното количество 

(потреблението) от дадена стока в резултат на промяна в цената ѝ. Зависимостта между 

движението на цената и търсеното количество от дадена стока в общия случай е 

обратнопропорционална, което означава, че еластичността най-често е отрицателна величина. 

Два ефекта трябва да се вземат под внимание, когато говорим за ценова еластичност на 

търсенето и отнасяме дискусията към тютюневите изделия. Първият е ефектът върху дохода – 

спад в потреблението след покачване на цената, а вторият е ефектът на заместването – 

преориентиране на потреблението към по-евтини заместители, в т.ч. нелегални продукти.   

ИПИ направи първото по рода си изследване на ценовата еластичност на търсенето на цигари в 

България през 2018 г. Данните от последните над 10 години показват, че еластичността на 

търсенето на цигари в страната е сравнително висока, тоест промяната в цената води до 

съществена промяна в легалното потребление. Периодът 2007-2017 г. е наситен с много 

събития, в т.ч. данъчен шок върху цигарите (основно през 2010 г.), променлива икономическа 

среда (криза в началото на периода и последвало възстановяване) и ефективни мерки срещу 

незаконната търговия (след 2015 г.).  
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Изчисленията на ИПИ за периода 2007-2017 г. показват ценова еластичност на търсенето при 

цигарите в рамките на -0,95, което е сравнително високо на фона на световния опит. Тази 

еластичност показва, че промяната в цената на цигарите и загубата на ценова достъпност при 

потребителите води до сходен по мащаб спад в легалното потребление. Данните от 

проучването сред 5 200 пушачи до голяма степен потвърждават тези изчисления, като ясно 

разкриват, че разликите в социалния статус и доходите следва да се взимат под внимание, тъй 

като различните групи реагират различно при промяна на цените.  

Данните за потреблението показват, че промените в ценовата достъпност на цигари в България 

водят както до ефект на дохода (промяна в потреблението), така и до ефект на заместването 

(пренасочване на потреблението). Основна такава алтернатива е потреблението на незаконни 

цигари, тоест нелегалният пазар е директно обвързан с ценовата достъпност на легалния пазар. 

Преливането на потребление от незаконния към законния пазар след 2015 г. се дължи не 

просто на по-добрата работа на контролните органи, но и на добрата икономическа среда и 

повишаващата се достъпност на легалните цигарите.   

Акцизната политика спрямо тютюневите изделия в Европа 

Опитът на Европейския съюз в облагането на тютюневите изделия и конкретно цигари е 

изключително интересен, тъй като от една страна има координация и общи правила на 

акцизната политика между голям брой развити страни, а от друга – това е регионът с най-

високи нива на акцизно облагане върху тютюневите изделия в целия свят. Всички страни в 

рамките на ЕС прилагат комбинирана структура на акциза върху цигарите – специфичен и 

адвалорен компонент, което традиционно води до по-високи нива на облагане.  

Акцизната структура в отделните страни членки е различна – в 18 страни преобладава тежестта 

на специфичния акциз, в. т.ч. в България, докато в други 10 по-голямата тежест идва от 

адвалорния компонент. Тенденцията през последните близо 10 години обаче е категорична. В 

периода 2010-2019 г. всички страни членки са увеличили специфичния акциз върху цигарите, 

тъй като последният не зависи от ценовите решения на компаниите и в по-голяма степен 

гарантира постигане на целите на акцизната политика. Дори и само през последните две 

години (2018-2019 г.), повече от половината страни-членки са предприели увеличение на 

специфичния компонент.  

При адвалорния акциз се наблюдава точно обратното. В периода 2010-2019 г. на практика 

почти всички страни-членки са намалили адвалорната ставка – в някои случаи чувствително. Не 

са малко и примерите за тотално обръщане на акцизната структура в полза на специфичния 

акциз. България всъщност е единствената държава в ЕС, в която адвалорният акциз през 2019 г. 

е малко по-висок от този през 2010 г. През последните две години (2018-2019 г.) на ниво ЕС се 

наблюдава сравнително по-малко промени в адвалорния компонент. Няколко са примерите за 

леко намаляване на адвалорния акциз, но повечето страни  го оставят без промяна.  
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Общият извод от данните е, че в рамките на ЕС все повече тежест се дава на специфичния 

акциз. Факт е, че и в България повишаването на акцизната тежест през последните над 10 

години стана възможно чрез обръщането на акцизната структура в полза на специфичния 

компонент. В по-общ план прави впечатление, че акцизната структура у нас търси известен 

паритет между тежестта на специфичната компонента и сборната тежест на пропорционалните 

елементи – адвалорен компонент и ДДС. Това изглежда е неписано правило около което 

гравитира акцизната структура в България.  

Поглед към иновативните тютюневи изделия 

През 2017 г. в България е приета акцизната рамка за нагреваемите бездимни тютюневи 

изделия. Новата рамка отговоря на европейската практика за облагане на иновативните 

тютюневи продукти10. Възприета е точна дефиниция на нагреваемите изделия, която ги 

разграничава от другите познати продукти на пазара. Правилно е отчетено, че разнородният 

характер на бездимните изделия не позволява данъчната основа да бъде „късове цигари” и 

съответно за данъчна основа на иновативните продукти е определено количеството тютюн 

вложено в тях.  

Ключовият въпрос за данъчната ставка също е решен по един от най-разпространените начини 

в Европа – акцизна ставка равна на тази, която се налага върху тютюна за пушене или в нашия 

случай 152 лв. за килограм тютюн. През 2018 г. се стигна до преразглеждане на 

законодателството и широка дискусия за облагането на новите изделия, в т.ч. с идеи за тотална 

промяна на акцизната рамката, която можеше да има тежки последици за този сегмент от 

пазара. В крайна сметка беше прието сравнително консенсусно решение, което запази 

данъчната основа, но увеличи ставката на 233 лв./кг.  

Въпросът за облагането на нагреваемите бездимни изделия е важен, тъй като новите продукти 

навлизат доста успешно на родния пазар. Данните сочат, че за 2018 г. са обложени с акциз 148 

тона тютюн под формата на нагреваеми изделия, което се равнява на около 486 млн. къса 

нагреваеми бездимни тютюневи изделия на пазара. Приходите за бюджета от акциз върху 

иновативните изделия през 2018 г. са в рамките на 23 млн. лв. Очакванията са приходите да се 

повишат чувствително през 2019 г., тъй като през по-голяма част от миналата година в сила 

беше старият акциз от 152 лв./кг.  

В бъдеще важен момент в облагането на нагреваемите изделия ще бъде не просто запазването 

на данъчната основа върху количество тютюн, но и разликата в облагането спрямо 

класическите цигари. Масовата практика в Европа е да има чувствителна разлика между акциза 

върху цигарите и този върху нагреваемите изделия. Към 2018 г. средната акцизна тежест върху 

нагреваемите тютюневи изделия в ЕС е около 30% от тази върху класическите цигари, като в 

някои от новите страни-членки разликите са и по-големи. Към 2019 г. акцизната тежест върху 

нагреваемите изделия у нас е около 40% от тази върху класическите цигари.  

 

 

                                                           
10Виж Анализ на действащата регулация на тютюневи изделия с цел идентифициране на празноти в 
акцизното законодателство във връзка с новата категория нагреваеми тютюневи изделия, ИПИ (2017) 

https://ime.bg/var/images/IME_Heated_Tobacco_17.pdf
https://ime.bg/var/images/IME_Heated_Tobacco_17.pdf
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Нормативни новости и предизвикателства 

Няколко са нормативните новости през 2019 г., които са важни и касаят както пазара на 

тютюневи изделия, така и незаконната търговия. Ключова промени са инкриминирането на 

производството и разпространението на нелегални тютюневи изделия и създаването на 

регистър на лицата, занимаващи се с внос, производство и продажби на машини и съоръжения 

за производство на тютюнево изделия. И двете мерки целят да се укрепи нормативната рамка, 

като се дадат повече инструменти за ограничаване не просто на незаконната търговия, но и на 

нелегалното производство на тютюневи изделия в страната.  

На 20 май 2019 г. в целия Европейски съюз влезе в сила и системата за наблюдение и 

проследяване движението на тютюневи изделия. На практика всички цигарени опаковки вече 

имат уникален идентификатор, който позволява проследяването на пътя на всяка опаковка от 

фабриката до крайния потребител. Макар тази система да предизвика множество дискусии на 

европейско ниво – поради налагането на сериозна административна тежест върху легалните 

производители, тя може да бъде полезна от гледна точка ограничаване на незаконната 

търговия. Последното би следвало да е особено вярно в случаите, когато на даден пазар се 

разпространяват незаконно опаковки от друга държава, тоест класическата контрабанда.  

Интересна стъпка е и премахването на цената от бандерола на цигарите и поставянето ѝ на 

самата опаковка. Тази стъпка цели намаляване на административната тежест за легалните 

производители и дава по-голяма гъвкавост на пазара – печатането на бандероли вече няма да 

е директно обвързано с ценовите решения на отделните компании. Поставянето на цената 

върху самата опаковка пък гарантира, че потребителите ще останат напълно защитени от 

недобросъвестни търговски практики.   

Нормативните промени по отношение на тютюневите изделия следват две основни 

направления. Едното е още по-строгата нормативна рамка спрямо незаконната търговия – с 

проследяване на опаковки, регистър на машините и криминализиране на незаконното 

производство. Другото е приемането на текстове, които да отговорят на развитието на 

легалния пазар – например с новата акцизна рамка на иновативните продукти и отпадането на 

цената от бандерола. Тези промени би следвало да подкрепят както доброто развитие на 

легалния пазар на тютюневи изделия през последните години, така и да позволят 

поддържането на рекордно ниските нива на незаконна търговия с тютюневи изделия в 

страната. Последното ще бъде и водещо предизвикателство през фискалната политика.  


