
ОТЧЕТ
за дейността на Сдружение „България без дим“

през 2019 г.
 

Преди всичко в началото искам да поздравя всички членове и
съмишленици на България без дим във връзка с 10 годишния юбилей, който
се навърши на 19.02.2020 г., но ще продължи да се отбелязва с различни
дейности през цялата 2020 година. Но те ще се случват през 2020 г., а сега
следва да отчитаме 2019 г.

През 2019 г. Сдружение България без дим работи активно като партньор
на Коалиция за живот без тютюнев дим по проект Мelting the ice for
MPOWER in Bulgaria  2018 - 2020 – („Разчупване на леда“ за прилагане на
MPOWER мерките на СЗО в България (ноември 2018 – април 2020 г.).
Проектът е финансиран от Благотворителната фондация на Майкъл Блумберг
чрез Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните
заболявания. Продължи да действа сключеното на 1.11.2018 г. Споразумение
за партньорство между Коалиция за живот без тютюневи дим и България без
дим, като основно ангажиментите на „България без дим“ се ограничаваха до
извършването на експертна дейност по различните направления от членовете
на Сдружението д-р Маша Гавраилова, д-р Гергана Гешанова и Павел
Антонов. По различното тази година бе, че кръгът от дейностите беше
разширен. Включени бяха такива направления, по които не сме работили
досега, като повишаването на акцизите на тютюневите изделия,
ратифицирането на Протокола за премахване на незаконната търговия в
България и полагане основите по реализирането на чл. 5.3. от Рамковата
конвенция за контрол на тютюна.

Какво бе реализирано през 2019 г. по различните направления
По спазването на забраната за тютюнопушене на закрити и някои

открити обществени места
1. Във връзка с внесен на 1.02.2019 г. законопроект от група депутати от

Обединени патриоти, се пристъпи отново към ревизия на Закона за здравето, в
частта отнасяща се до тютюнопушенето. По този повод беше внесено
становище от Коалицията за живот без тютюнев дим и „България без дим“,
участвахме в заседанията на Комисията по здравеопазването. Бяха изготвени
нови Предложения за промени в Закона за здравето, като бяха включени в
обсега на забраната нагреваемите тютюневи изделия и електронните цигари и
беше заменена думата „тютюнопушене“ с „употреба на тютюневи и
свързаните с тях изделия“. Между първо и второ четене на законопроекта д-р
Дариткова възприе някои от нашите предложения и ги предложи за включване
в промените. Най-важното постижение е включването на текст за
допустителството с търсене на отговорност от този, който е допуснал в обекта
да се пуши, а не само от този, който пуши. Общо 7 от нашите предложения
бяха приети в крайна сметка, но тези, при които няма конфликт. Останаха
неприети: издаването на заповед за временно спиране дейността на обектите
след повторно нарушение, разширяване кръга от контролни органи,



бяха приети в крайна сметка, но тези, при които няма конфликт. Останаха
неприети: издаването на заповед за временно спиране дейността на обектите
след повторно нарушение, разширяване кръга от контролни органи,
определението на закрито обществено място, даване възможност на
контролните органи да изискват документ за самоличност, включването на
доброволци при контрола и др.

Разработените предложения бяха изпратени до:
- министъра на здравеопазването, зам. министъра на здравеопазването и

главния държавен здравен инспектор с едно остро, протестно писмо на
5.02.2019 г.;

- писмо от 14.02.2019 г. до председателите на парламентарни комисии д-
р Даниела Дариткова, Славчо Атанасов, Милена Димитрова, Искрен
Веселинов относно законопроект 954-01-5 от 1.02.2019 за изменение и
допълнение на Закона за здравето;

- Цвета Караянчева и д-р Даниела Дариткова с писмо и искане за среща
на 19.03.2019 г.;

- министъра на здравеопазването с писмо и искане за среща на
20.03.2019 г. и още едно с последните промени от 5.11.2019 г.;

- становище от 23.04.2019 г. до д-р Даниела Дариткова относно
публикувания проект на Доклад за второ гласуване;

- становище от 29.08.2019 г. до Даниела Дариткова във връзка със
законопроект 954-01-53 от 24.07.2019 г. за допълнение към Закона за здравето;

- 38 депутати от различни парламентарни групи.
2. Продължи поддържането на електронната платформа за подаване на

сигнали на гражданите за нарушаване на забраната за тютюнопушене на
закрити и някои открити обществени места. Платформата се поддържа
безвъзмездно от д-р Гавраилова и също безвъзмездно се усъвършенства от
Краси Гаджоков, за което сме безкрайно благодарни и който през 2019 г. внесе
много подобрения, с цел улеснения за гражданите. По повод бъдещи
подобрения България без дим се включи в инициативата „България дарява“,
като пред месец март 2020 г. ще има кампания за набиране на средства с цел
въвеждане на доста промени в платформата и разработване на мобилна
апликация за подаване на сигнали.

3. България без дим подаде проектно предложение към Министерството
на младежта и спорта „Не пуши - спортувай!“ по чл. 10 от Закона за хазарта.
Дейностите по проекта бяха насочени към млади хора от София, които са
преки участници в отделните събития и млади хора от цялата страна, които
могат да се ползват от продуктите на проекта дистанционно. Основният
принос на проекта е създаването на набор от материали, които да бъдат
разпространени чрез интернет и които ще информират младите хора за
вредата от тютюнопушенето и ползата от активното спортуване. Специално
внимание беше отделено на нагреваемите тютюневи изделия и електронните
цигари, които са особено привлекателни за младежите. За съжаление
проектът не беше одобрен.

4. На 11.04.2019 г. до министъра на регионалното развитие и
благоустройството бе изпратено предложение за промяна в Закона за
управление на етажната собственост, като беше предложено текста на чл. 6,
ал. 1 да се допълни с нова точка със следното съдържание: „Собствениците са



благоустройството бе изпратено предложение за промяна в Закона за
управление на етажната собственост, като беше предложено текста на чл. 6,
ал. 1 да се допълни с нова точка със следното съдържание: „Собствениците са
длъжни да не пушат в асансьорите и общите части на сградите, като
стълбищните клетки, таванските, избените помещения и тези за детски
колички и велосипеди, коридорите и абонатната станция“. До момента
промените не са реализирани.

5. Въпросите, свързани с промените в Закона за здравето отново бяха
поставени в отговора на „България без дим“ до министъра на
здравеопазването в писмо от 27.09.2019 г. по повод покана до България без
дим за съвместно отбелязване на 21 ноември Международния ден без
тютюнопушене и включване в кампанията на МЗ „Не пуша пред детето си“

По въвеждането на пълна забрана за рекламата, промоцията и
спонсорството от страна на тютюневата индустрия

Продължи усъвършенстването на нашите предложения за промени в чл.
35 от Закова за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, които
преминаха през вариант минимум, вариант максимум, вариант само от едно
изречение. Различните варианти бяха предлагани или като самостоятелни
промени към Закона за тютюна или като промени, включени в Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за здравето. За съжаление няма никаква
политическа воля нито от МЗ, нито от МИ, нито от Комисията по
здравеопазването за такива промени. МИ прехвърля инициативата към МЗ, те
казват, че това не е тяхна работа.

През 2019 г. бяха положени повече усилия към третата компонента –
спонсорството, тъй като предлаганите промени не срещат разбиране нито от
политиците, нито от гражданите. България без дим се включи като партньор
на Коалицията в реализирането на проект Limiting Tobacco Industry
Sponsorship in Bulgaria, финансиран от СЗО. Участието на България без дим
се изразяваше в организирането и провеждането на Стратегическа работна
среща, която се проведе в София, на 21 май 2019 г. в зала 1 на Централния
дом на архитектите. Темата на работната среща беше „Ограничаване на
спонсорството от страна на тютюневата индустрия: практики,
предизвикателства и бъдещи действия.“ В работната среща бяха поканени да
участват депутати, представители на министерства и ведомства, както и
представители на организации, получаващи и разпределящи дарения.
Срещата завърши с предложение за разработване на Меморандум, който
България без дим подписа официално на 9.09.2019г. заедно с още 10
организации, сред които офиса на СЗО в България, UNICEF, община
Кюстендил и др. Целта на меморандума е да се обезпечи прилагането на
препоръките на СЗО и Рамковата конвенция за контрол на тютюна за
противодействие на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи
изделия. В момента Меморандума се разпространява сред различни
организации.

По присъединяването на България към Протокола за премахване
на незаконната търговия с тютюневи изделия

Бяха проведени срещи и разговори с МЗ и Агенция „Митници“ за
ускоряване процеса по присъединяването, но отново се натъкнахме на
неразбиране и „прехвърляне на топката“ между МЗ и митниците за
отговорността и ръководството на работната група, която трябва да подготви
документите по присъединяването. Във връзка с това д-р Гавраилова заедно с
д-р Гешанова участваха в среща с Красимир Божанов, директор на дирекция



неразбиране и „прехвърляне на топката“ между МЗ и митниците за
отговорността и ръководството на работната група, която трябва да подготви
документите по присъединяването. Във връзка с това д-р Гавраилова заедно с
д-р Гешанова участваха в среща с Красимир Божанов, директор на дирекция
„Модернизация на администрацията“, с цел свикването на работната група да
стане от зам. министър председател, за да бъдат преодолени
междуведомствените пречки. Получихме уверения, че това е осъществимо, но
досега няма напредък по въпроса.

Беше разработен факт шиит по проблема. Въпросът беше представен от
д-р Гавраилова на семинара с журналисти, проведен на 13-14 ноември 2019 г.
на тема: Изграждане на капацитет за журналисти, отразяващи политиките за
контрол на тютюнопушенето и на проведената на 4 декември Международна
научно-практическа конференция на тема „Ограничаване на незаконната
търговия и повишаване на акцизите на тютюневи и свързани с тях изделия,
като част от политиките за подобряване на общественото здраве в България”.

През месец август д-р Гавраилова изготви Анализ на незаконната
търговия с тютюневи изделия в българските медии за периода 2010-2019
година. Анализът е направен на базата на преглед на 87 статии въз основа на
търсене на ключови думи като: „контрабанда“, „нелегална търговия“,
„тютюневи изделия“, „цигари“ в интернет пространството на електронни
издания на вестници, сайтове, телевизии. Основните изводи от този анализ
сочат:

• В нито една от прегледаните статии по никакъв повод не се споменава
за Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи
изделия на СЗО – нито от журналистите, нито от интервюираните
лица.

• Постоянно по темата с незаконната търговия с тютюневите изделия
работят няколко медии (Капитал, Бивол, News.bg). Останалите медии
се включват само, когато има пресконференции, които съобщават за
заловени количества нелегални тютюневи изделия, за „разбити“
фабрики за нелегално производство, за изследване процента на
незаконната търговия, осъществено по искане на големите
тютюневите компании.

• Медиите отразяват събития с участието на министър-председателя, а
той присъства на повечето, когато се съобщава за успехи на
Полицията и Агенция „Митници“ в борбата им с нелегалната
търговия с тютюневите изделия.

• Повечето материали дават положителна оценка на съвместните
действия на полиция, митници, ДАНС, ГДБОП, гранична полиция –
ключ към успеха за намаляване на незаконната търговия с
тютюневите изделия.

 

По полагане основите за въвеждането в България на чл. 5.3. от
Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

Трудна материя, по която не се работи в България, а има голяма нужда,
тъй като има реални примери за намеса на тютюневата индустрия при
вземане на решения, отнасящи се до общественото здраве и в частност
борбата с тютюнопушенето. МЗ не се съгласи да бъде организирано обучение
на държавни служители по тези въпроси.



вземане на решения, отнасящи се до общественото здраве и в частност
борбата с тютюнопушенето. МЗ не се съгласи да бъде организирано обучение
на държавни служители по тези въпроси.

През месец октомври д-р Гавраилова изготви Анализ на
съществуващите стратегии и на препоръките на СЗО по член 5.3 от Рамковата
конвенция за контрол на тютюна, който послужи при разработването на факт-
шиит за представяне проблема с ограничаване вмешателството на тютюневата
индустрия и при разработването на Пътна карта по въвеждането на чл. 5.3. от
РККТ, която да бъде представена на МЗ и МС.

Единственото, което успяхме да придвижим е, че подадохме нашето
предложение за промени в Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация, като предлагаме допълнително в раздел
Взаимоотношения с граждани, юридически лица и други организации да се
добавят две алинеи:

„Служителите не допускат влияние от индустрии, които биха
застрашили обществения интерес и здравето на гражданите.

Служителите се съобразяват с чл. 5.3. от Рамковата конвенция за
контрол на тютюна.“

Водят се разговори за включване на темата в програмата за обучения
към Института по публична администрация или по линия на Центъра за
развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП.

По повишаване акцизите на тютюневите изделия, като мярка за
ограничаване на тютюнопушенето

При извършените проучвания сред експертите на БАН и други
организации, се оказа, че няма експерти, които да разбират от акцизи на
тютюневи изделия и да не са зависими от тютюневата индустрия. Това
направи много трудно организирането и провеждането на Международна
научно-практическа конференция на тема „Ограничаване на незаконната
търговия и повишаване на акцизите на тютюневи и свързани с тях изделия,
като част от политиките за подобряване на общественото здраве в
България”.Тя беше реализирана на 4.12.2019 г. Сдружението България без дим
беше представено от д-р Гавраилова, която запозна присъстващите със
значението на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи
изделия и необходимостта България да се присъедини към него. За съжаление
не можахме да установим цяла година контакти с Министерство на
финансите, за да обсъдим с тях предложението ни за повишаване на акцизите.
Остава да се надяваме на промени в Директивата, която да вдигне минимума
на акцизите, а оттам и България съответно да прескочи границата на
минимума, до който е достигнала и не иска да мръдне напред.

Други дейности извън проекта
През 2019 г. България без дим се присъедини към Гражданското

обединение „Равни БГ“. То сплотява 30 граждански организации, които
вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на
човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др.
Представители на България без дим участваха в две обучения и разработиха
проект за провеждане на комуникационна кампания „От нас зависи да
защитим правото на живот без тютюнев дим“. Целите на проекта са свързани
с информиране на гражданите за възможностите за защита на правото им
(според Закона за здравето) да пребивават в среда без тютюнев дим в закрити
обществени места и подбуждане на гражданите към активни действия за



с информиране на гражданите за възможностите за защита на правото им
(според Закона за здравето) да пребивават в среда без тютюнев дим в закрити
обществени места и подбуждане на гражданите към активни действия за
отстояване на правото им за среда без тютюнев дим. Кампанията е
финансирана от Български фонд за жените, който е основния бенифициент на
Civitates – инициатива за демокрация и солидарност в Европа. Реализацията
на кампанията е през април-май 2020 г.

Благодарение на инициативността на нашия съмишленик Александър
Александров бяха отпечатани 500 броя от Изявлението на тютюневите
компании за въздействие на продуктите им, което се раздава при събития,
срещи и др. Изявлението е качено и на сайта на „България без дим“.
Александър по собствена инициатива и безвъзмездно се ангажира да прави
всеки три месеца обзор на публикувани медийни материали, които имат
отношение към политиките в областта на контрола на тютюна по света.
Обзорите са част и от тримесечните бюлетини на Коалиция за живот без
тютюнев дим. От името на УС на България без дим изказвам благодарност на
Сашо за проявената активност и действия в помощ на организацията. За
съжаление последната му инициатива за осветяване и прожектиране на
определени послания на ключови сгради в София не беше реализирана през
2019 г.

За трета поредна година организацията по отбелязването на
Международния ден без тютюнопушене (третия четвъртък от месец ноември)
се пое от България без дим. Макар и малко късно и тази година бяха
изпратени писма до Министерствата на здравеопазването, на образованието и
науката и на младежта и спорта за разпространение на информацията за деня
и провеждането на Националната акция „Да спечелим заедно - един ден без
цигари“. Целта на акцията е да призове всички желаещи да се включат, като
спрат цигарите поне за ден и използват спестените пари за благотворителна
инициатива по техен избор.

И през 2019 г. с много желание и ентусиазъм Международният ден без
тютюнопушене беше отбелязан от деца и ученици от различни населени
места, които се включиха с красиви цветни рисунки и въздействащи
послания. Ученици от СУ „Крум Попов“ в гр. Левски „нокаутираха“ вредния
навик на бялата дъска, като се обявиха за България без дим. В ПЕГ „Екзарх
Йосиф I“ в Ловеч Ученическият съвет се обърна към своите съученици с
призива „Аз не пуша – последвай ме и ти!“, като им даде възможност да
напишат свои послания към пушачите. Акция „Спестени пари за реализиране
на благотворителна инициатива във връзка с отбелязване на Международния
ден без тютюнопушене“ реализираха в Гимназията по туризъм „Алеко
Константинов“ в Банско, където пред учениците бяха представени лекция за
вредите от тютюнопушенето и презентация на тема „Не на пушенето“. Деца
от Детска градина „Здравец“ в с. Първомайци и техните родители отбелязаха
Международният ден без тютюнопушене с пъстри илюстрации по темата. А
учители от ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ в с. Тополчане символично
скъсаха и стъпкаха цигари, давайки добър пример на учениците и колегите си.

Управителният съвет на Сдружение „България без дим“ и Коалиция за
живот без тютюнев дим решиха да отбележат Международния ден без
тютюнопушене с Национална среща „Заедно за България без дим“, която се
проведе на 19 ноември в София. За съжаление не беше масово посетена,
въпреки че бяха изпратени покани до много хора. Но дискусията стана
оживена и бяха направени предложения, които после станаха основа за



проведе на 19 ноември в София. За съжаление не беше масово посетена,
въпреки че бяха изпратени покани до много хора. Но дискусията стана
оживена и бяха направени предложения, които после станаха основа за
бъдещи проекти и реализации, като: да се изготви брошура със стъпки как
човек може да си защитава правата за здравословна среда без тютюнев дим;
да се работи повече по човешки права и тютюнопушене, във връзка с
декларацията, приета в Букурещ; заедно да създадем прецедент за завеждане
на дело по свидетелско показание за пушене в заведение, по Закона за
административните решения и наказания; да активираме млади хора, които да
слагат ниски рейтинги в Google и Trip Advisor на заведения, в които се пуши;
да се учреди антинаграда за заведения, в които системно се нарушава
забраната.

През месец ноември д-р Гавраилова, д-р Гешанова и Павел Антонов се
включиха в разработването на нова проектна идея за финансиране от
Фондация Блумберг: People Power: Building Support for Tobacco Control
Enforcement, ориентиран не само към политиците и вземащите решения, но и
към мобилизиране на гражданското общество, което да оказва натиск при
вземане на решения за ограничаване на тютюнопушенето. За радост
проектната идея получи одобрението на донора. Беше разработен и
детайлизиран проект, който да бъде реализиран в продължение на една
година. Сега очакваме окончателното одобрение на проекта.

Свършеното през 2019 г. не е малко, но има още много работа по
различните направления. Необходимо е укрепване на сдружението,
приобщаването на нови, млади и инициативни хора, които да разнообразят
дейността на сдружението и то наистина да стане катализатор на бавно
протичащите процеси в областта на контрола на тютюнопушенето и
превенцията на незаразните болести в България.

ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДИМ“
ПРЕЗ 2019 Г.

 

Наличност в сметката на сдружението към 29.12.2018 г. – 2 926,02 лв.
Приходи през 2019 г. - 18 884 лв., от които:

Преведени средства от Коалиция за живот без тютюнев дим за
реализация на дейности по проект Melting the ice for MPOWER in Bulgaria,
финансиран от Благотворителната фондация на Майкъл Блумберг чрез
Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания за
четири тримесечия - общо 17 779 лв.

Преведени средства от Коалиция за живот без тютюнев дим за
реализация на дейности по проект Limiting Tobacco Industry Sponsorship in
Bulgaria, финансиран от СЗО – 1 105 лв.

Разходи през 2019 г. – 13 798,73 лв., от които:
Изплатени по граждански договори за извършена експертна

дейност – 12 031,64 лв.
Преведени на НАП за данъци и осигуровки – 1 527,69 лв.
Платена такса на банката за поддържане на сметката - 167,40 лв.
Платен хонорар на юрист - 72 лв.

Налични в банковата сметка към 27.12.2019 г. 8 011,29 лв.
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