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Коалиция за живот без 

тютюнев дим  

Smoke-free Life Coalition 

ДО 

BRITISH AMERICAN TOBACCO 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL BULGARIA 

JAPAN TOBACCO 

БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД 

КИНГС ТАБАКО 

LEAF TOBACCO A.MIHAILIDIS LTD 

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И 

ТЪРГОВЦИТЕ НА ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ 

ИЗДЕЛИЯ АПТТТИ 

 

КОПИЕ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНИМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 

 

Открито писмо за прозрачна и отговорна пред 

обществото тютюнева индустрия в България 

 

 

Повод за това писмо са: предстоящото приемане на пълна забрана за тютюнопушене; 

изтеклото през март електронно съобщение, от което пролича, че писмо на 

ресторантьорските асоциации на премиера Борисов на 26 март, произхожда от офиса 

на British American Tobacco в София;  и медийни публикации, уличаващи големи 

компании в заобикаляне на съществуващите законови ограничения за реклама на 

тютюневи изделия.  Ние, граждани и граждански организации, сме обезпокоени 

от сведенията, че представители на тютюневата индустрия предприемат 

непрозрачни действия за предотвратяване на въвеждането на законодателни 
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норми за намаляване на тютюнопушенето в Република България и заобикалят 

тяхното приложение на практика. Намираме, че социалната и корпоративна 

отговорност не бива да бъде единствено параван, зад който да се прикрива 

стремежът за максимализиране на печалбите, за сметка на здравето и 

благоденствието на българските граждани и техните деца. Напротив, очакваме 

вашите компании, като основни печеливши от доказано болестотворна 

зависимост, каквато е тютюнопушенето, да действат прозрачно и 

добронамерено за ограничаването му и за решаване на здравните и социални 

проблеми, които предизвиква. 

 Всеки има право да печели по законен начин, но нека това не става с цената 

на загуба на човешки живот и чрез задкулисни манипулации на обществото, 

демократичните институции, политиците и медиите. Неприемливо е фирмите 

произвеждащи и търгуващи с тютюневи изделия, да използват подставени 

лица и организации за излъчване на манипулативни послания в общественото 

пространство, да заобикалят и открито да нарушават законовите ограничения 

за реклама, разпространение и употреба на цигари. Неприемливо е 

тютюневите компании да използват рекламните си бюджети като  форма за 

натиск и обезпечаване на благоприятно медийно отразяване за 

тютюнопушенето, и за подкопаване на обществените действия за 

преодоляването му. 

Спомоществувателите на нашите граждански действия са напълно прозрачни и 

известни на обществеността. Настояваме и вашите компании и свързаните с 

тях асоциации да предоставят пълна подробна информация за предприетите 

от вас действия спрямо демократичните и обществени институции в Република 

България, да оповестят лицата и организациите, които изпълняват тези 

действия, както и финансовата и друга подкрепа, която им оказват. 
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