
 
 
 

София 1202, Бул. „Сливница“ 257, ет. 3  
coalicia.bezdim.org | +359 882 374000  

1 
 

 

РЕКЛАМА И ПРОМОЦИЯ НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ 

ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

Предистория 

Най-явните форми на реклама и промоция на тютюневи изделия са забранени във Великобритания 

с въвеждането на Закона за рекламата и промоцията на тютюневи изделия през 2002 година.1 

Законът започва със забрана на рекламата в печатните медии и билбордовете през февруари 2003 г. 

Последва забрана на директния маркетинг на тютюневи изделия през май 2003 г., както и забрана 

на спонсорските инициативи от страна на тютюневата индустрия в рамките на Обединеното 

кралство през юли 2003 г. Забраната върху спонсорството на глобални събития се реализира през 

юли 2005 г., като тя основно засяга състезанията Формула 1. Забрани върху рекламата на местата 

за продажба е наложена през декември 2004 година. Тази забрана налага ограничение върху 

максималната разрешена площ за рекламиране в местата за продажба до А5 формат (21 х 15см). 

Законът за рекламата и промоцията на тютюневи изделия не налага контрол върху откритото 

излагане на тютюневи продукти, което впоследствие се забранява от регламентите, включени в 

Закона за здравето от 2009 г. (Виж секцията върху „Места за продажба” по-долу.) Рекламата на 

тютюневи изделия в електронните медии (телевизия и радио) е забранена от Законите за радиото и 

телевизията от 1990 и 1996 г., както и от директивата на ЕС за аудиовизуалните медийни услуги. С 

толкова малко налични възможности за реклама, тютюневата индустрия използва лъскави, 

впечатляващи погледа опаковки, които привличат нови млади пушачи. Въпреки това, за да се 

противопоставят и на тази форма на реклама, общността по общественото здраве организира 

кампании за въвеждане на опростените опаковки. Този закон се очаква да влезе в сила през май 

2016 година. 

 

Видове реклама на тютюневи изделия 

С въвеждането на Закона за рекламата и промоцията на тютюневи изделия във Великобритания и 

законите, забраняващи рекламата в радиото и телевизията, тютюневата индустрия се фокусира 

върху алтернативни маркетинг стратегии. Това включва: кутиите и опаковките на продуктите, 

връзки с обществеността, разпродажби, търговски отстъпки при промоцията на определени марки.2 

Последната техника е известна като „промоционален тласък“, при която продукти се рекламират 

на продавачи и търговци на едро, предоставят се финансови стимули за продавачите на дребно и се 

организират игри с награди, свързани с определен продукт. Други форми на алтернативен 

маркетинг са „маркетингът на мълвата“3 и „експерименталният маркетинг“4. Независимо, че в 

САЩ, където повечето традиционни форми на реклама на тютюневите изделия са все още 

позволени, тютюневите предприятия също се обръщат към алтернативните методи за реклама. От 

2002 до 2012 г. ценовите отстъпки (пари, плащани на търговци на дребно и едро) са най-голямото 

разходно перо за алтернативна реклама. През 2012 г. това възлиза на 85% от разходите на 

промишлеността за маркетинга на тютюневи изделия.5 

 

Ефект от рекламата на тютюневи изделия 

Има ясна взаимовръзка между рекламата на тютюневи изделия и тяхната употреба. 

Правителството, изискало прегледа на данните, установява: „Балансът на доказателствата подкрепя 

заключението, че рекламата има положително въздействие върху потреблението“ (т.е. рекламата 

води до повишена консумация). Същият преглед установява, че в страните, които са забранили 

рекламата на тютюневи изделия, забраната „е последвана от спад на тютюнопушенето в мащаб, 

който не може да се дължи на други фактори“.6 
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Преглед на ефекта от забраната на рекламирането на тютюневи изделия върху тяхната употреба в 

международен мащаб заключава, че „пълен набор от забрани на рекламата на тютюневи изделия 

може да намали употребата, докато само отделни забрани върху рекламата биха имали малък и 

нулев ефект“.7 Това е така, защото тютюневите предприятия отговарят на частичните забрани като 

отклоняват средствата от забранени форми на реклама към разрешени такива. 

Съществуват и доказателства, че децата и младежите са по-чувствителни от възрастните по 

отношение на рекламата на тютюневи изделия, както и че младежите, които са в контакт с реклами 

и промоции на тютюневи продукти е по-вероятно да пропушат.8,9 Изследвания сочат, че малките 

деца осъзнават, че промоцията на тютюневи изделия е популяризиране на самия навик, а не на 

определена марка и че като пораснат, те могат да разпознават посланията на различните марки.10 

Авторите на изследванията подозират, че излагането на тютюневи изделия в местата за продажба 

има същия ефект.11 Многобройни изследвания във Великобритания и в други страни показват, че 

младежите, които пушат, е по-вероятно да са запознати с рекламите на тютюневи изделия и да ги 

харесват от техните връстници - непушачи.12 

 

Влиянието на Закона за рекламата и промоцията на тютюневи изделия 

Въз основа на доказателствата от други страни правителството прави консервативна преценка, че 

забраната върху рекламата на тютюневи изделия ще доведе до 2,5% спад в потреблението и ще 

спаси 3000 човешки живота на година в дългосрочен план.13 Изследване, проведено преди и след 

забраните, разкрива, че в общ план младежите са по-малко информирани относно маркетинга и 

марките тютюневи изделия след забраната. Въпреки това, между 2002 и 2006 г. се забелязва 

увеличение в броя на младежите, информирани относно новите дизайни на кутиите цигари или 

големината им - от 11% през 2002 до 18% през 2006 г.12 Податливостта към пропушване сред хора, 

които никога не са пробвали цигари, се е увеличила с по-високата им осведоменост по отношение 

на марките и рекламата на тютюневи изделия.  

 

Стратегията на правителството 

През 2008 г. лейбъристкото правителство провежда обществено допитване относно бъдещето на 

контрола върху тютюна като първа стъпка към разработването на нова стратегия за контрол на 

тютюна.14 Консултацията включва набор от мерки, насочени към защита на децата от промоциите 

на тютюневи изделия. Впоследствие две от тези мерки - забраната за излагането на тютюневи 

продукти в магазините и забраната на автоматите за тютюневи изделия, са включени в 

законопроекта за здравето. Коалиционното правителство, сформирано през май 2010 г., публикува 

план за контрол на тютюна в Англия, който включва задължение да се приложи забрана за 

продажба на тютюневи изделия от автомати и да се сложи край на излагането на тютюневи 

изделия в местата за продажба.15 Стратегията също включва възможността за въвеждането на 

опростени (стандартизирани) опаковки. През 2013 г. Законът за детето и семейството приема 

разпоредби, които позволяват на правителството да въведе стандартизирани опаковки и кутии. Те 

са одобрени през 2015 г. и законът трябва да влезе в сила от май 2016 г. 

 

Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) 

Рамковата конвенция за контрол на тютюна е първият глобален договор за обществено здраве, в 

който участват 180 страни, като се създава политическа рамка, насочена към намаляване на 

неблагоприятните социални, здравни и икономически въздействия на тютюнопушенето.16 Член 13 

от РККТ изисква от страните членки да въведат пълна забрана върху рекламата на тютюневи 

изделия в рамките на пет години от ратифицирането на Рамковата конвенция. Като страна-членка 

по Конвенцията, Великобритания е обвързана с това споразумение. РККТ дефинира рекламирането 

на тютюневи изделия и промоциите като „всякаква форма на извършване на търговски съобщения, 

препоръки или действия, които целят,имат за действително или потенциално последствие 

популяризирането на тютюнево изделие или употреба на тютюн по пряк или косвен начин.“ Макар 
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и вече до голяма степен съвместими със Закона за рекламата и промоцията на тютюневи изделия, 

мерките изброени по-долу ще трябва да се изпълнят, за да се отговори напълно на изискванията на 

РККТ. 

 

Промоция на тютюневи изделия в местата за продажба 

След забраната за рекламиране на тютюневи изделия във Великобритания през 2003 г., 

тютюневите предприятия стават все по-зависими от излагането на тютюневите продукти в местата 

за продажба, за да привличат вниманието към тях и да стимулират продажбите. Въпреки това, от 

2012 г. в Англия, Уелс и Северна Ирландия (от 2013 г. в Шотландия) излагането на тютюневи 

изделия в местата за продажба в големите магазини е забранено. За големи магазини се считат тези 

с площ, превишаваща 280 кв. м. Определението се базира на това, посочено в Закона за неделната 

търговия от 1994 г. От 6-ти април 2015 г., забраната обхваща и малките магазини в цяла 

Великобритания. Смята се, че тази мярка ще засегне 6 834 големи и 49 099 малки магазина в 

Англия. 

Изследване показва, че излагането в местата за продажба има пряк ефект върху пушенето при 

младите. През 2006 г. почти половината (46%) от тийнейджърите във Великобритания са запознати 

с изложените тютюневи изделия в местата за продажба, а тези от тях, които заявяват намерение да 

пушат, е по-вероятно да запомнят марките, които са видели в местата за продажба.12 Подобни 

изследвания в Австралия17 и САЩ18 показват, че рекламите на тютюневи изделия чрез излагането 

им по рафтовете и витрините в местата за продажба, правят да изглежда приемлива употребата на 

тютюневи изделия пред децата и създават усещането, че тютюневите изделия са лесно достъпни. В 

миналото тютюневите предприятия са използвали липсата на регламент за контрол на промоциите 

в местата за продажба, като използват креативни техники за излагане на тютюневите изделия. Тук 

се включват рамки с допълнително осветяване, специално изработени стелажи, подчертаващи 

марката и други нестандартни рафтове, които открояват съответната марка. 

Друг способ, чрез който тютюневите предприятия успяват да натрапят логото на марката, е 

разработването на нови варианти на вече съществуващи марки. От 1998 г. семействата на 

търговските марки са увеличили обема си с повече от 50%, като например популярната марка 

Benson & Hedges, която увеличава вариациите на своята марка от 4 през 1998 на 23 през 2012 г.19 

Увеличението на вариантите на марката има за цел да постигне максимално визуално въздействие 

чрез излагането им в магазините.  

За повече информация виж: The ASH Briefing: Tobacco Display at the Point of Sale.  

http://ash.org.uk/files/documents/ASH_701.pdf 

 

Автомати за продажба 

Продажбата на тютюневи изделия от автомати е нелегална от октомври 2011 г.20 Забраната на 

продажбата на тютюневи изделия от автомати е включена в Закона за здравето от 2009 г., след 

консултация относно бъдещето на контрола върху тютюна.21 Според проучване от 2006 г. за 

тютюнопушенето сред децата в Англия, 14% от децата на възраст 11 - 15 г., които пушат, твърдят, 

че основният им източник на цигари са автоматите.22 Въпреки това, автоматите представляват по-

малко от 1% от пазарния дял от всички продажби на цигари. Това предполага, че децата-пушачи е 

много по-вероятно да използват автомати, за да се снабдяват с цигари от възрастните. 

 

Опаковките на тютюневи изделия като вид промоция 

Опаковката е най-разпространеният вид реклама на тютюневи изделия. Пушачите показват 

марката всеки път, когато вадят кутията за по цигара. Тютюневите предприятия инвестират 

значителни средства в изработването на опаковки, които да бъдат колкото се може по-атрактивни и 

многократно им сменят дизайна, често пускат „ограничена серия“, съвпадаща с годишнина или 

друго събитие.23 Значението на опаковката като средство за комуникация е призната от много 

анализатори и маркетинг експерти от промишлеността. Както казва един журналист: „В борбата за 
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спечелване на пушачи на своя страна, опаковката и нейното послание се превръщат във все по-

важни оръжия в арсенала на тютюневата индустрия.”24  

 

Опростена (стандартизирана) опаковка 

Опростената (стандартизирана) опаковка се отнася до опаковките, при които атрактивните, 

промоционални аспекти, като логата и изображенията са премахнати и външният вид на всички 

опаковки на пазара са стандартизирани. Тук се включва формата и цвета на опаковката, както и 

шрифтът и цвета на текста. Независим преглед на доказателствата от сър Сирил Чантлър разкрива, 

че „опаковките играят важна роля в насърчаването на младежите към пушене и консолидирането 

на вредния навик“.25 Сър Чантлър заключава, че „стандартизираната опаковка, заедно с текущия 

контрол на тютюна, е много вероятно да доведат до скромен, но важен спад в разпространението 

на тютюнопушенето с течение на времето, което би имало положително въздействие върху 

общественото здраве.”25 Доказателства от проучвания в Австралия показват, че стандартизираните 

опаковки допринасят за намаляване на пушенето сред възрастните.26 Опростените опаковки също 

ще премахнат и потенциалната подвеждаща информация върху кутиите с цигари. Въпреки че 

описания като „light“ и „mild“ цигари са забранени с Директива в Европейския съюз 27, 

производителите заменят тези термини с нови такива и използват нови цветови гами, за да се 

разграничава един марков вариант от друг. Изследване, поръчано от ASH, установява, че както 

възрастните, така и младите хора е по-вероятно да сметнат кутиите с цигари с надписи – „smooth“, 

„gold“ или „silver“, като такива с ниско съдържание на катран и с по-малък риск за здравето от 

„обикновените“ разновидности на същите марки.28 Стандартизираните опаковки следва да 

повишат ефективността на здравните предупреждения и да намаляват погрешните схващания за 

рисковете от тютюнопушенето.  

За повече информация виж: ASH Briefing: Standardised Packaging, 

http://ash.org.uk/files/documents/ASH_877.pdf 

 

Пушенето в медиите 

Въпреки насоките, издадени от Британския съвет за филмова класификация (БСФК), целящи да 

ограничат досега на децата до пушенето на големия екран,29 пушенето във филмите е главен 

източник на изображения, свързани с тютюнопушене. Също така е документирано, че някои 

тютюневи предприятия целенасочено позиционират продуктите си във филми, за да станат 

достояние на по-широка публика.30  

Освен това, много филми, които са популярни сред младежите, продължат да представят пушенето 

като нещо атрактивно.31  

Международни изследвания показват, че има взаимовръзка между сцените с пушене във филмите и 

младежите, които решават да пропушат.32 Монография на Националния онкологичен институт в 

САЩ заключава, че: „Общата тежест на доказателствата от лонгитудинални и експериментални 

изследвания сред населението, потвърждават съществуването на тази причинно-следствена 

връзка”.33 Пушенето по телевизията, интернет и видеоклиповете са също основни източници на 

изображения, свързани с тютюнопушенето. Насоките на Ofcom, ефективно забраняват 

изображенията, свързани с тютюна в програми, предназначени за деца, но пушенето продължава да 

е широко разпространено в телевизионните програми, гледани от младежи. Също така, все по-

трудно е да се следят и контролират клипове и интернет, които са наситени с изображения на 

младежи, известни и вдъхновяващи личности, които пушат. ASH и други здравни активисти 

вярват, че има смисъл от по-консервативни насоки, предназначени за класификацията на филми и 

контрола на медиите, с цел да се обърне внимание на пушенето.34,35 

 

Интернет промоции 

В отговор на глобалното разпространение на забраните върху рекламата на тютюневи изделия, 

тютюневата индустрия намира още по-ефективен метод за популяризиране на своите продукти. 
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Един от начините е чрез интернет, който е до голямата степен без контрол и следователно 

предоставя на тютюневата индустрия възможност да рекламира своите продукти пред публика от 

целия свят. Пример за това е уебсайтът “Smokespots” собственост на Imperial Tobacco, който 

препоръчва места за пушене и води кампания за „разстилането на червен килим“ за пушачите. 

Освен това учени доказват, че тютюневите предприятия сега се насочват директно към 

потенциални клиенти, като например ги приканват да оставят коментари относно новите дизайни 

на кутиите.36 Така разграничението между пазарните проучвания и промоциите става все по-

неясна. 

 

Електронни цигари 

В момента е легално да се рекламират електронни цигари. Органът по стандартите в рекламите37 , 

който контролира рекламите в радиото и телевизията, посочва, че рекламата на електронни цигари 

трябва: 

• да е социално отговорна; 

• да не смесва електронните цигари с тютюневите изделия; 

• да не изразява мнение относно здравето и безопасността при употребата на електронни 

цигари (освен без изричното съгласие на Агенцията по контрола на лекарствата и здравните 

продукти); 

• да не съдържат съобщения относно прекратяването на тютюнопушенето (освен без 

изричното съгласие на Агенцията по контрола на лекарствата и здравните продукт); 

• това, което пише на етикетите да е достоверно. 

През февруари 2014 г. ЕС прие нова Директива за тютюневите изделия (ДТИ), която за пръв път 

включи редица разпоредби за електронните цигари. ДТИ трябва да бъде транспонирана в 

националното законодателство и да се приложи до 20 май 2016 г. 

Съгласно условията на ДТИ продукти, съдържащи по-малко от 20 mg/ml никотин и които не са 

включени в лекарствените регулации, ще бъдат регулирани като потребителски продукти. Според 

тези правила: 

• трансграничната реклама ще бъде забранена; 

• опаковките не трябва да включва промоционални елементи; 

• опаковката трябва да включва предупредителни знаци и инструкции за употреба и 

информация за риска от пристрастяване и токсичност. 

 

 

 

Източник: Action on Smoking and Health, UK 

http://ash.org.uk/files/documents/ASH_124.pdf 

 

  

http://ash.org.uk/files/documents/ASH_124.pdf
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