
Гражданска инициатива „България без дим“ обединява волята и действията на стотици хиляди български граждани, 
които изразиха подкрепата си за въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене на обществени места в България. 
От 2010 г. въвеждането на пълната забрана и стриктното прилагане на закона са основните цели на инициативата. 
От 2012 г. инициативата е регистрирана като сдружение в обществена полза по закона за юридическите лица с 
нестопанска цел. 
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ОТКРИТО ПИСМО 

 
 

VIP Brother последва примера на Италия и Англия и забрани пушенето в къщата 
 

или 
 

VIP Brother системно нарушава закона за здравето и дава лош пример на подрастващите, като 
позволява на съквартирантите да пушат в къщата 

 
 
Ние от сдружение “България без дим” сме загрижени от факта, че в къщата на VIP Brother 
съквартирантите пушат цигари и пури в закрити помещения, пред камера и в присъствието на 
непушачи. 
 
Темата с пушенето в закрити помещения е много актуална и е важно едно рейтингово 
предаване в праймтайма на национална телевизия, като VIP Brother, да покаже, че и медиите са 
загрижени за здравето на гражданите и спират да толерират пушенето. 
 
След като забраната за пушене на закрити обществени места влезе в сила в Англия и Италия, 
продуцентите на реалити формата в двете държави забраниха пушенето в къщата. 
 
Надяваме се, че Нова ТВ, като национална телевизия, осъзнава своята отговорност пред 
обществото, както за спазване на законите в България, така и с оглед възпитанието на 
подрастващото поколение и влиянието, което оказва върху цялата си аудитория. Затова се 
обръщаме първо към Вас и Ви призоваваме по подходящ начин да се погрижите за здравето на 
участниците във VIP Brother и най-вече за това да бъде даван добър пример на многобройните 
млади зрители.  
 

Сдружение „България без дим“ 
project@zabrana.bg . +359 882 37 4000 . бул. „Сливница” 257 ет.3 София 1202 . www.bezdim.org 

 



Гражданска инициатива „България без дим“ обединява волята и действията на стотици хиляди български граждани, 
които изразиха подкрепата си за въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене на обществени места в България. 
От 2010 г. въвеждането на пълната забрана и стриктното прилагане на закона са основните цели на инициативата. 
От 2012 г. инициативата е регистрирана като сдружение в обществена полза по закона за юридическите лица с 
нестопанска цел. 

Искрено вярваме, че Нова ТВ вижда своето място в един общ цивилизационен и културен 
небосклон заедно с колегите си от Италия и Великобритания, а не някъде другаде, заедно с 
държави от континенти, за които европейските културни достижения са още далечни и 
неразбираеми.  
 
Молим Ви, на всякакви внушения идващи от страна на участници или зрители, че забранявайки 
пушенето на едно или друго място, се нарушават или ограничават правата на пушачите, да бъде 
отговорено със становището на институцията, която решава кой какви права има в българската 
държава, а именно българският съд.  
 
Върховният административен съд на република България с РЕШЕНИЕ № 7294/26.05.2011 по адм. 
дело № 15709/2010 постанови: 
 
„Околната среда без тютюнев дим е естественото състояние на околната среда. Този 

факт не се нуждае от доказване. Тютюнопушенето не е субективно право, нито е 
защитен от закона интерес. Това е вредоносна практика, както за упражняващия я, така 
и за околните, която Световната здравна организация нарича "епидемия, глобален проблем 
и чиито вредни последици върху общественото здраве са безспорни и изискват най-широко 
международно сътрудничество и участие на всички страни за ефективен, правилен и 
координиран международен отговор." 
 
Такъв е тонът и в световната съдебна практика в цивилизованите държави и се надяваме чрез 
вашия глас, който стига надалеч, да се сложи край на спекулациите на тема “право на 
тютюнопушене”. Такова просто не съществува! Напротив – това е вредоносна практика, която 
трябва да бъде ограничавана. 
 
Като зрители на предаването ще следим с интерес как протестиращи участници биват 
информирани за това решение на българския Върховен административен съд, с което очевидно 
част от обществото не е запознато и продължава да търси права там където ги няма. 
 
 
С уважение, 
 
Павел Антонов, Методи Байкушев, Жеко Колев, Максим Авджийски 
 
За Сдружение “България без дим” 
 
21. 09. 2012 г. 
  


