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Коалиция за живот без тютюнев дим 
Coalition for Life Without Tobacco Smoke 

 

София, 6 април 2010 г. 
 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

 

До: Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 

 

Уважаеми г-н Борисов, 

 

Ние, членовете на гражданска инициатива „Без дим”, като част от Коалиция за живот без 
тютюнев дим, подкрепяме закона за пълна забрана на  пушенето на закрити обществени места, 

както и действителното му прилагане.  

 

Запазването на настоящата редакция на Закона за здравето, която съдържа забраната за 

тютюнопушене на закрити обществени места, както и въвеждането на допълнителни мерки за 

реалното спазване на този и всички други закони в България, са най-категоричният тест за това 

дали след парламентарните избори през 2009 г. страната ни е поела по пътя на необратимата 

модернизация и приобщаване към ценностите на цивилизования свят или за пореден път 
очакванията на прогресивно мислещите българи ще останат излъгани. Не можем да си позволим 

да бъдем пасивни, когато отново се прави опит налагането на разумни решения да бъде 

отложено във времето, поради ретроградни настроения и несъстоятелни аргументи.  

 

За осъществяването на нашите цели, ние работим активно за ангажирането на общественото 

мнение. Установили сме контакт с народни представители, държавни и международни 

институции, в това число и Европейския съюз. С настоящото предизвикателство търсим и 

Вашата подкрепа, тъй като все още вярваме, че притежавате визията и волята за една модерна 

България, наредена сред развитите общества, които не допускат компромис със здравето и 

добруването на гражданите си в името на конюнктурни и корпоративни икономически интереси.  

 

Като човек по дух спортист, пазител на обществения ред и огнеборец, нека заедно с Вас да 

спрем повсеместното задимяване на обществения климат в България. Виждаме във Ваше лице 

съюзник в борбата срещу назадничавата обществена култура, която отрежда живот сред 

отровен дим за всеки български гражданин, включително и за всяко българско дете, понечило да 

посети закрито обществено заведение.  

 

В качеството Ви на Министър-председател, лидер на управляващата партия, и пушач, 

днес Ви отправяме предизвикателство: елате да тичаме заедно за здраве в Борисовата 

градина в събота, 10 април 2010 г. Събитието ще е под надслов „Тичаме за здраве, тичаме 

без дим”. Стартът ще бъде от езерото Ариана, в 12 на обяд. Ще Ви очакваме там заедно 

със семействата, близките, приятелите и колегите си – доведете и Вие Вашите.  

 

Нашето предизвикателство цели да насочи общественото внимание към темата за вредата от 
активното и пасивното тютюнопушене. Приемете го и докажете Вашата реформаторска 

непоколебимост. Българското общество ежедневно се нуждае от такива доказателства за да 

може да се промени към по-добро. Подкрепата Ви ще е безценна. 

  

Надяваме се, че като Министър–председател на Република България, който се разграничава от 
досегашния начин на управление и който се стреми да води открита и ефективна политика, 

съобразена с общественото мнение и европейските ценности, ще приемете 

предизвикателството, с което ще подкрепите запазването и спазването на пълната забрана за 

пушене на обществени места.  

 

С уважение, 

 

Орлин Мирчев, за Гражданска инициатива „Без дим”, тел. 0884 806655 

 

Д-р Гергана Гешанова, за Коалиция за живот без тютюнев дим, тел. 0888 816 228
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Гражданска инициатива „Без дим” възникна спонтанно в интернет след като депутати от управляващото 

мнозинство внесоха предложение за премахване на приетата вече пълна забрана за тютюнопушене на закрити 

обществени места. Инициативата представлява над сто и петдесет хиляди българи, поставили имената си под 

петиции и интернет групи против тютюнопушенето. Освен Гражданската инициатива „Без дим”, Коалицията за 

живот без тютюнев дим включва: АББА – Асоциация на българите боледуващи от астма и други белодробни 

заболявания, Асоциация „Родители”, Асоциацията на студентите медици в България – София, Асоциация 

„Солидарност, БЧК - Български младежки червен кръст, Българска асоциация за защита правата на пациентите, 

Граждани без дим, Дружество на кардиолозите, Национална асоциация за профилактика на белодробните 

заболявания, Международен институт за здравеопазване и здравно осигуряване, Национална мрежа за децата, 

Сдружение „Активни потребители”, Фондация „България, младежка превенция”, Фондация „Грижа за здравето”, 

Фондация „Имеон Балкани”, Фондация „За хората” и Фондация за борба с рака.  

 

 

За повече информация и връзки с медиите: 

 

Павел Антонов, тел. 0888 704661 


