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Проучването е по поръчка на Сдружение „Националната пациентска организация“ и 

проведено от Kantar България. Осъществено след консултации и в сътрудничество с 

работна група от експерти: проф. д-р Жени Стайкова, Факултет по обществено 

здраве на Медицински университет-София; проф. д-р Мария Стойкова, Факултет по 

обществено здраве на Медицински университет-Пловдив; доц. д-р Клара Докова, 

Факултет по обществено здраве на Медицински университет-Варна; Симонета 

Бонева, началник отдел, Светослава Малчева, главен експерт – Дирекция 

„Външноикономическа политика“, Отдел „Търговски механизми“, Министерство на 

икономиката; доц. д-р Мария Къшева, гл. ас. д-р Маргарита Дочева, гл. ас. д-р Йовчо 

Кочев, Институт по тютюна и тютюневите изделия.  

 

 

Забележка: Проучването е по поръчка на Сдружение „Национална пациентска 

организация“ (НПО) и е проведено от независимата социологическа агенция Kantar 

България, като е финансирано със собствени средства на НПО и допълнително 

частично финансиране от Филип Морис България ЕООД. НПО подаде искания за 

допълнително финансиране до 5 компании и 8 институции. Всички действия и решения, 

свързани с провеждането на проучването, неговото съдържание, избора на 

методология, подбор на участници, както и интервюиращите или участниците в 

проучването са ексклузивно право и са взети единствено от НПО в сътрудничество и 

след консултации с предварително създадена консултативна работна група, съставена 

от експерти от Медицински университет – София, Медицински университет – 

Пловдив, Медицински университет – Варна, Министерство на икономиката и 

Института по тютюна и тютюневите изделия. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Данните относно възприемането и употребата на тютюневите и свързаните с тях изделия 

сред населението предполагат непрекъснат мониторинг и внимателна оценка на 

динамиката на пазара, на нагласите и отношението на населението и на промените в 

потреблението, така че да се идентифицират подходящи и своевременни политики и 

мерки за подобряване на общественото здраве.  

 

Тютюнопушенето си остава един от най-големите рискови фактори за човешкото здраве 

наред с други предотвратими рискови фактори, като замърсяване на въздуха, 

недостатъчна физическа активност/ наднормено тегло, злоупотреба с алкохол, 

нездравословно хранене, злоупотреба с наркотици и други социални фактори или 

такива, свързани с околната среда, които причиняват редица незаразни болести. 

Незаразните хронични болести са водеща причина за преждевременна смъртност и 

влошено качество на живот, както и създават огромен икономически товар за цялото 

обществото и за държавните институции.  

 

Националната пациентска организация (НПО) в България е създадена през 2010 г. и е 

най-голямата представителна пациентска организация в страната, в която членуват над 

80 организации, защитаващи правата и интересите на хора, страдащи от различни 

социалнозначими и редки заболявания. Вече 10 години НПО работи за подобряване 

достъпа до качествено здравеопазване и подпомагане на пациентите, чрез реализирането 

на различни програми за ранен достъп, обучения, семинари, скринингови акции и много 

други, които имат за цел да акцентират върху профилактиката, превенцията, контрола и 

осведомеността на обществото в грижата за собственото им здраве. 

 

НПО има за цел да събира и анализира най-актуалните данни за рисковите фактори по 

отношение на здравето в България, включително за употребата и възприятията на 

тютюневите и свързаните с тях изделия. През 2019 г. НПО идентифицира липсата или 

по-скоро недостига на нови актуални данни за тютюнопушенето и за употребата на 

тютюневи и свързани изделия в България. Наличната информация, съдържаща данни до 

2017 г. са както следва: Евробарометър (март 2017 г.), който отчита, че нивото на 

тютюнопушене е без промяна за последните 12 години (36% през 2006 г. и 36% през 

2017 г.), допълнителни, но ограничени по обхвата си данни от годишните проучвания на 

Националния статистически институт „Доходи, разходи и потребление на 

домакинствата“, Европейско проучване на здравето чрез интервюта (EHIS-2014) и 

Българско списание за обществено здраве – 2009 г.).  

 

След като през 2016 г. в България влезе в сила Директива 2014/40/ЕС, както и във връзка 

с новостите на пазара от последните 3 години с навлизането на нови тютюневи и 

свързани с тях изделия, НПО идентифицира неотложна необходимост от стартиране на 

ефективен и своевременен мониторинг за агрегиране на данни. С оглед на това, през 

2019 г. НПО възложи провеждането на национално представително проучване за 

възприятията, нагласите и употребата на тютюневите и свързаните с тях изделия в 

България.  

 

Навлизането на пазара на нови категории тютюневи и свързани с тях изделия, като 

нагреваемите тютюневи изделия (НТИ) и електронните цигари, за които много експерти 

по обществено здраве, научни институти и държавни органи по света твърдят, че са с 
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различен рисков профил в сравнение със съществуващите традиционни тютюневи 

изделия за пушене (основно цигари), е предпоставка за промяна във възприятието, 

нагласите и поведението на потребителите и населението като цяло относно тютюневите 

и свързаните с тях изделия (общо: продукти с никотин). Транспонирането в местното 

законодателство през 2016 г. на Директива 2014/40/EC относно регулацията на 

съществуващите тютюневи изделия, както и въвеждането на нова правна рамка за 

новите тютюневи и свързани с тях изделия изисква внимателно проследяване на данните 

за поведението на потребителите с цел да се оцени изпълнението на новата регулаторна 

рамка с оглед ефекта и ролята на тези продукти при постигане на целите за опазване на 

общественото здраве.  

 

 

ЦЕЛИ             

Целите на проучването са да се съберат национално представителни и актуални данни 

за потребителите и населението като цяло по отношение на нивото на осведоменост, за 

моделите на употреба сред потребителите и за възприятията на вредността  на 

различните категории продукти, както и други параметри. Събраните данни ще 

спомогнат да се натрупат доказателства с цел принос към бъдещите политики за 

ограничаване, превенция и намаляване на риска от употребата на тютюневите и 

свързаните с тях изделия, както и данните за България да бъдат съпоставени с данни от 

сходни проучвания в други държави в Европа и света.  

 

 

ОБХВАТ 

Проучването изследва осведомеността, общото разпространение и ниво на употреба на 

тютюневи и свързани с тях изделия, възприятията и нагласите на употребяващите и 

неупотребяващите, моделите на потребление при потребителите (с фокус върху три 

категории – тютюневите изделия за пушене (основно цигари), НТИ и електронни 

цигари), както и сравнение на тези групи потребители.  

 

 

ДЕФИНИЦИИ за тютюневи и свързани с тях изделия  

В съответствие с местното законодателство и законодателството на ЕС в проучването са 

групирани и представени на респондентите следните 4 групи тютюневи и свързани с тях 

изделия въз основа на 2 критерия – (i) дали съдържат тютюн или не (тютюневи или 

свързани) и (ii) дали употребата на продукта включва горене или не (за пушене и 

бездимни): 
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МЕТОДОЛОГИЯ и начин на провеждане на проучването 

Националното представително проучване на възприятията и употребата на тютюневите 

и свързаните с тях изделия в България обхваща само пълнолетни лица на възраст 19-64 

години (големината на генералната съвкупност е 4 249 637 души), подбрани въз основа 

на следните характеристики: пол, възраст, образование, област и населено място, 

семейно положение и други. Участниците в проучването са избрани чрез двустепенна 

гнездова извадка със случаен подбор на респондентите и домакинствата им. 

 

Проучването е проведено чрез индивидуално стандартизирано интервю лице-в-лице 

(F2F) по метода TAPI (Пряко стандартизирано интервю с помощта на таблет), който дава 

възможност за високо качество на регистрация, както и за ползване на визуални и видео 

материали. Проучването включва основна извадка (n= 2041 с максимална статистическа 

грешка с доверителен интервал 95% - ± 0.96%) и бустерна извадка 1 (n=300 – 

допълнителни интервюта с потребители на нагреваеми тютюневи изделия – НТИ), и 

бустерна извадка 2 (n=300 – допълнителни интервюта с потребители на електронни 

цигари). 

 

Теренната работа – интервютата – са проведени в периода февруари-март 2020 г.  

 

 

УЧАСТНИЦИ В ПРОУЧВАНЕТО 

 

ПОЛ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ОБРАЗОВАНИЕ 

Мъж Жена 19-24 г. 25-34 г. 35-44 г. 45-54 г. 55-64 г. 
Средно или 

по-ниско 

Висше или 

полувисше 

50% 50% 9% 21% 24% 23% 23% 71% 29% 
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ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Данните от проучването показват, че най-употребяваните тютюневи изделия сред 

пълнолетното българско население са цигарите. По-голямата част от пушачите на 

цигари са правили неуспешни опити да се откажат от тютюнопушенето. 

 

Степента на запознатост с фабричните цигари е най-висока, а за НТИ, които са на 

пазара от около 2 години, и електронните цигари, които са на пазара от над 10 

години – степента на запознатост с тях достига до сходни или малко по-високи нива 

в сравнение с продукти като пурите, пуретите, тютюн за водна лула/ наргиле и др., 

които са отдавна налични на пазара. 

 

Данните от проучването сочат още, че преобладаващото мнозинство от 

потребителите на НТИ и електронни цигари са преминали на тях, като преди това 

са пушили цигари. Това показва, че тези продукти са станали алтернатива на 

цигарите за пълнолетните пушачи, като са посочени много причини за 

преминаването от цигари към тях (например, здравните ефекти, характеристиките 

на продукта, като вкус и мирис и т.н.). Сред потребителите, както и сред 

неупотребяващите, има цялостно разбиране относно различния рисков профил на 

тютюневите изделия за пушене и на бездимните изделия.    

 

Общи данни за нивото на употреба на тютюневи и свързани изделия  

 

31% от целевата съвкупност (пълнолетни лица на възраст 19-64 г.) декларират, че никога 

не са употребявали никакви тютюневи или свързани с тях изделия (група на хората, 

които никога не са употребявали тютюневи изделия), а 10% декларират, че са 

употребявали някакъв вид тютюнево или свързано с него изделие в миналото, но не и в 

последните 12 месеца (групата на бившите потребители) – тези две групи общо 

формират групата на неупотребяващи.  

 

Същевременно, общо 59% са групата лица, които се определят като потребители на 

тютюневи и свързани с тях изделия през последните 12 месеца (групата потребители), 

независимо какъв е видът на изделието, в какво количество и с каква честота 

употребяват, разпределени както следва: 

• 56% от целевата съвкупност се определят като хора, които са употребявали 

тютюневи изделия за пушене (група на пушачите) през последните 12 месеца, 

като част от тях са употребявали и други тютюневи или свързани с тях изделия.  

• 9% от целевата съвкупност се определят като хора, които са употребявали НТИ 

(група на потребителите на НТИ) през последните 12 месеца, като част от тях са 

употребявали и други тютюневи или свързани с тях изделия. 

• 2% от целевата съвкупност се определят като хора, които са употребявали 

електронни цигари (група на потребителите на електронни цигари) през 

последните 12 месеца, като част от тях са употребявали и други тютюневи или 

свързани с тях изделия. 

 

Сборът от тези три групи надвишава 59%, тъй като част от тях са употребявали повече 

от един продукт. 
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59% от целевата съвкупност употребяват някакви тютюневи и свързани изделия през 

последните 12 месеца, а 46% от целевата съвкупност декларират ежедневна употреба. 

Тъй като към настоящия момент това е първото и единствено публично проучване сред 

тази целева група (19-64 г.) и по тази методология, този дял показва само т. нар. 

моментна снимка на потребителите, за периода на теренната работа. Този резултат не 

следва да се съпоставя с данни от други проведени вече проучвания, тъй като всяко 

проучване има своя методология, различни целеви групи по възраст, пол, местоживеене, 

образование или друг параметър на демографския профил на респондентите. Само 

провеждането на последващи проучвания със същата методология и профил на 

респондентите ще позволи да се отчете какво е развитието на потреблението и 

тенденцията, и дали ежедневните пушачи в България намаляват или се увеличават.  

 

 

Употреба на тютюневи и свързаните с тях изделия по възрастови групи и пол 

Тютюневите изделия за пушене са с по-висока употреба във всички възрастови групи и 

при двата пола. Употребата на НТИ е относително значителна и балансирана в групите 

по пол (жени/мъже), като е по-висока във възрастовата група на 25-34-годишните. 
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Употреба на тютюневи и свързани с тях изделия по образование 

Употребата на тютюневи изделия за пушене е относително по-висока сред 

потребителите със средно или по-ниско образование (58%) в сравнение с тези с висше 

образование (51%). От друга страна, употребата на НТИ е по-висока при потребителите 

с висше образование (14%) в сравнение с тези със средно или по-ниско образование 

(7%). 

 

 

 

Най-употребяваните видове тютюневи изделия за пушене от настоящите и 

бившите пушачи1 

Цигарите са тютюневото изделие за пушене, което всички пушачи (99%) употребяват 

или са употребявали, в сравнение с дела на пушачите, които употребяват предимно 

други изделия за пушене. 

 

 

1 С цел да се получи пълна картина на предпочитанията към различните видове тютюневи изделия за пушене бяха проведени 
интервюта за най-употребяваното тютюнево изделие за пушене (т.е. цигари, тютюн за пушене за ръчно свиване на цигари, 

пури, пурети, тютюн за лула и тютюн за водна лула/наргиле), независимо кога с по-широка база респонденти, която 

включва както настоящи, така и бивши пушачи. 
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Ексклузивна употреба (употреба само на един продукт) 

В проучването е идентифициран делът на потребителите, употребяващи само един 

продукт – сред всички употребяващи в последните 12 месеца и сред ежедневните 

потребители. 88% от всички потребители твърдят, че използват само един продукт, като 

процентът е дори по-висок сред ежедневните потребители, 99% от които твърдят, че 

използват само един продукт. По-долу са представени подробните резултати по 

продуктови категории. 

 

 

„Основен продукт“2 и модели на употреба на други категории продукти при 3-те 

групи потребители 

В проучването са обхванати моделите на употреба през последните 12 месеца на повече 

от една категория продукти за всяка от 3-те целеви групи, като респондентите сами 

определят своя „основен продукт“, като съответният респондент е посочил 

същевременно и че е употребявал други продукти през последните 12 месеца. 
 

В групата на пушачите (56% от изследваната съвкупност) 83% посочват цигарите като 

основен продукт, 8% декларират, че са употребявали и НТИ, и 5% – и електронни цигари 

в последните 12 месеца. В групата на потребителите на НТИ (9% от съвкупността) 

73% декларират като основен продукт НТИ, 24% съобщават, че са употребявали и 

цигари, а 2% – електронни цигари през последните 12 месеца. В групата на 

потребителите на електронни цигари (2% от съвкупността) 76% определят 

електронните цигари като основен продукт, 20% казват, че са употребявали и цигари, а 

3% – НТИ. 

 

2 Основен продукт – респондентите определят като свой основен продукт, който е най-предпочитан и употребяван от тях. 
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Предишен основен продукт, употребяван в миналото преди последните 12 месеца 

93% от потребителите на НТИ и 92% от потребителите на електронни цигари са 

ползвали друг основен продукт3, който са заменили с НТИ или електронна цигара, и 

съответно за 97% и 96% от тях този продукт е бил фабрични цигари. Останалите 

потребители на НТИ (7%) и потребители на електронни цигари (8%) не са посочили един 

продукт като предишен основен продукт, тъй като са употребявали различни други 

продукти, макар и нередовно. 

 

За 0.5% и 0.4% от лицата от целевата съвкупност, НТИ и електронни цигари съответно 

са били продуктите, с които са започнали употреба, като те не потвърждават дали те са 

техни основни продукти. Само 10  лица от респондентите (19-64 години) на въпроса дали 

са употребявали някога тютюнево или свързано изделие, в т.ч. през последните 12 

месеца, и какво е било това изделие, съобщават, че са пробвали/ употребявали само НТИ. 

Следователно може да се направи заключение, че в изключително редки случаи НТИ е 

продуктът, с който започва употребата на тютюн. Същото важи и за електронните 

цигари – само 8 души. 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Респондентите от 3-те целеви групи отговарят дали има друг продукт, който те са употребявали в миналото преди да 
определят настоящия продукт като основен за последните 12 месеца. 
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Осведоменост4 

72% от целевата съвкупност заявяват, че са отлично запознати с фабрично 

произведените цигари. Същевременно, 18% декларират, че  са отлични запознати с НТИ, 

а 16% – с електронните цигари. 

 

 
 

 

Средното ниво на осведоменост за всяко тютюнево или свързано с тях изделие е 

показано по-долу, като е видно, че най-висока запознатост има по отношение на 

фабричните цигари. Нивото на запознатост с електронните цигари и НТИ е сходно или 

малко по-високо в сравнение с продукти като пури и пурети, тютюн за водна лула/ 

наргиле, тютюн за лула и тютюн за дъвчене. 

 

 
 

4 Респондентите в проучването са помолени да дадат оценка на степента на осведоменост по скала от 1 до 10, където 1 е 
„изобщо не съм запознат/а“, а 10 е „напълно съм запознат/а“ за всеки вид тютюнево и свързано изделие, “, като 

осведомеността/запознатостта се дефинира като „усещането“ за придобито знание чрез непосредствен опит и контакт с 

продукта, независимо дали личен или не. 
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Модели на употреба в 3-те групи потребители 

(продължителност, честота, количество на ден) 

 

Продължителност 

Данните сочат, че най-дългата продължителност на употреба е в групата на пушачите. 

44% от тях са пушили над 20 години. Продължителността на пушене е най-дълга във 

възрастови групи 45-54 г. и 55-64-г. с 81% и  90% от тях, съответно, които пушат над 20 

години. 8% от възрастова група на 19-24 годишните казват, че пушат от 6-10 години, 

което означава, че някои от тях са започнали да пушат преди да навършат 

законоустановената възраст за пълнолетие (18 години). Подробни данни за 

продължителността на пушене са представени по възрастови групи и пол. 

 

 
 

 

Сравнението по критерий „продължителност“ в 3-те групи показва, че 47% от 

потребителите на НТИ използват НТИ от 1 година, а 34% от тях – от 2 години, което 

отговаря на времето, в което продуктът е наличен на пазара. По-равномерно е 

разпределението в групата на потребителите на електронни цигари. 
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Честота 

Честотата на употреба е сравнима за потребителите на тютюневи изделия за пушене 

(пушачи), потребителите на НТИ и потребителите на електронни цигари, като около 2/3 

от всяка група са ежедневни потребители.  

 

 
 

 

 

Количество употребяван основен продукт на ден  

Пушачите употребяват средно по 14 цигари дневно. Средното количество НТИ, 

употребявани на ден е 10 стика. Средното количество никотинова течност на ден за 

потребителите на електронни цигари е 13 мл. 
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Средният брой цигари е по-висок при мъжете (средно по 16 цигари на ден), отколкото 

при жените (по 12 цигари на ден). Дневното потребление на цигари е по-ниско в групата 

на 19-34-годишните в сравнение с групите на възраст над 35 години. 

 

 
 

Като цяло потребителите на НТИ използват 10 стика на ден в сравнение с 14 цигари за 

потребителите на тютюневи изделия за пушене (пушачи). Това е сходно с употребата на 

стикове от потребителите на НТИ в групата на 19-34-годишните, които използват по-

малък среден брой стикове в сравнение с хората над 35 години. 

 
 

 

30% от потребителите на електронни цигари употребяват по-малко от 10 мл. никотинова 

течност на ден, а други 30% употребяват 11-15 мл. на ден. 15% не могат да определят 

количеството течност, което употребяват на ден5. 

 

5 Течности за електронни цигари се предлагат в контейнери за многократна употреба (отворени системи), които по закон 
не могат да надвишават 10 мл., или в запечатани капсули за еднократна употреба (затворени системи), които не могат 

надвишават 2 мл. Независимо дали течността е в контейнер за многократна употреба или в капсула за еднократна употреба, 
концентрацията на никотин не може да е по-висока от 20 мг/1 мл. 
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Неупотребяващи и техните домакинства, където се употребяват тютюневи и 

свързани с тях изделия  

Неупотребявалите никога никакви изделия (31%) и бившите потребители (10%) са 

интервюирани, за да се изследват поведението и нагласите на всички неупотребяващи 

във връзка с употреба на тютюневи и свързани с тях изделия в техните домакинства. 

 

В домакинствата, в които се пуши, почти 70% от непушачите обсъждат темата с 

пушенето, а за 21% това е често обсъждана тема. Най-дискутираните теми са ефектите 

за здравето и разходите за продуктите (79%), както и ефектите върху здравето на 

околните  (66%). 76% от неупотребяващите имат отрицателно отношение към пушенето, 

а 21% запазват неутрално отношение към пушенето.  

 

 
 

 

 

 

За разлика от това, 45% от неупотребяващите имат неутрално отношение към 

употребата на НТИ и 7% са с положително отношение към употребата на НТИ. 

Накратко, неупотребяващите са отнасят по-негативно към пушенето, отколкото към 

употребата на НТИ (подобно и към електронни цигари), което може да се обясни с 

възприятието, че тези продукти имат по-ниско въздействие върху околните. 
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Бивши пушачи, които са спрели да пушат преди повече от 12 месеца  

Бившите пушачи, които са спрели да пушат преди повече от 12 месеца, са помолени да 

посочат причините и начините на отказ (основно спиране на пушене на цигари). 86% 

казват, че са взели сами решението, а 11% твърдят, че са били повлияни от други хора. 

44% са спрели да пушат поради ефектите за здравето им, 27% – заради разходите, а 7% 

– заради ефектите върху околните. 

 

Начините за отказ са предимно  чрез спиране отведнъж (63%), следван от постепенно 

намаляване до пълното спиране (31%). Само 3% и 1% съответно са ползвали съответно 

НЗТ и специализирана консултация с медицински експерт за отказ от пушене. 58% от 

бившите пушачи са спрели при първия си опит, докато останалите са опитвали няколко 

пъти. 

 

 

 
 

 

 

 

Причини за преминаване на НТИ     

Като част от проучването е събрана информацията от потребителите на НТИ за 

причините за тяхното преминаване от цигари на НТИ от списък с 14 предварително 

дефинирани причини (с възможен избор на повече от една, включително и на всички). 

Като цяло потребителите отбелязват средно над 3 причини, като най-често избраните от 

тях могат да се свържат с ефекта върху околните. За 71% една от причините е 

използването на закрито6, за 47% – ефектът върху хората около тях в сравнение с 

цигарите.  Също така, значителна част (49%) посочват като причина и ефекта върху 

собственото им здраве. Други причини, посочени от потребителите на НТИ за 

преминаване от цигари към НТИ, включват, но не се ограничават до, тяхното желание 

да опитат този нов наличен продукт, поради разумната цена, някои от характеристиките 

на продукта като вкус и мирис, неуспешни опити да спрат да пушат, наличността, 

популярността, престиж, препоръка от приятели – потребители на НТИ и други. 

 

 

 

 

 

 

6 Според законодателството (2012 г.) тютюнопушенето (изделия за пушене) на закрити обществени места е забранено; 

употребата на бездимни изделия (НТИ и електронни цигари) не е регулирана. 
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Поведение, свързано със спиране на употреба   

 

В проучването е събрана информация от трите групи (пушачи – основно на цигари, 

потребители на НТИ и потребители на електронни цигари) относно поведението, 

намеренията и действията им във връзка със спиране на употребата на съответния 

основен продукт през последните 12 месеца или преди това. Въпросите се отнасят най-

вече относно основния им продукт. 10% от потребителите на НТИ и 8% от 

потребителите на електронни цигари са потвърдили намерение за спиране на употреба 

на съответния продукт. 

 

Макар че 37% от пушачите казват, че са опитвали да откажат цигарите преди, е твърде 

вероятно именно наличието на неуспешни опити за отказ от пушене в миналото да е 

намалила убедеността им, че могат успешно да спрат, което обяснява защо пушачите не 

са декларирали намерение или план за спиране на пушенето (44% не планират да 

направят промяна и 41% имат намерение да намалят употребата).  

 

Като цяло малка част от респондентите са ползвали никотин заместваща терапия (НЗТ) 

при опити за отказ от употреба, като 12% от пушачите все пак са прибягнали до НЗТ. Но 

на практика отсъства желание да се търси специализирана медицинска помощ за отказ 

от пушене. 
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Възприятия за вредността на различните категории и видове тютюневи и свързани 

с тях изделия7 

 

В това проучване е събрана количествена информация, свързана с възприятието и 

оценката на вредността на различните категории и видове тютюневи и свързани с тях 

изделия.  

 

Всички респонденти разбират, че всички тютюневи и свързани с тях изделия имат 

вреда и че има рискове, свързани с употребата им. Все пак, възприятията за 

вредността на продуктите се различава по групи и вид продукт. Групата на 

неупотребяващите смята всички тютюневи и свързаните с тях изделия за почти еднакво 

вредни, докато респондентите от 3-те групи потребители разграничават по-ясно 

степента на вредност на различните продукти и продуктови категории. 

 

Като цяло, по-високи средни оценки са отчетени за тютюневите изделия за пушене (т.е. 

цигари, тютюн за пушене за свиване на цигари), а по-ниски оценки – за бездимните 

изделия (т.е. НТИ и електронни цигари). Средните оценки, дадени от неупотребяващите, 

са относително по-високи от тези в останалите целеви групи. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Респондентите дават оценка на различните продукти по скала от 1 до 10, където 1 е най-малко вреден, а 10 – най-вреден. 
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Изводи 
 

Запознатост (осведоменост/ познаване) на тютюневите и свързаните с тях изделия 

Докато преобладаващият дял от изследваната съвкупност от пълнолетните лица в 

България  декларират, че са напълно запознати с фабрично произведените цигари, 

процентът на респонденти, напълно запознати с НТИ (18%) също е относително висок, 

като се има предвид, че тези продукти са на пазара отскоро (около 2 години). Трябва да 

се отбележи, че  степента на запознатост с НТИ е сходна с тази за електронните цигари 

които се предлагат на пазара от над 10 години.  

 

Употреба на тютюневите и свързаните с тях изделия 

59% от изследваните пълнолетни лица в България казват, че през последните 12 месеца 

са употребявали някакво тютюнево или свързано с него изделие, като пушенето е най-

широко разпространеното поведение в страната (46% употребяват ежедневно), което 

може да се дължи на причини, типични за страната, например дългогодишната традиция 

за отглеждане на тютюн или масовия скептицизъм към установени, но наложени отвън 

истини, които не се основават на личен опит (т.е. за вредата от пушенето) и др. 

 

Нивото на употребяващи НТИ (9%) и електронни цигари (2%) за последните 12 месеца 

показва, че новите и нововъзникващи бездимни изделия представляват приемлива 

алтернатива на пушенето за пушачите, които не се отказват. Средното дневно 

потребление на НТИ (10 стика) е по-ниско от това за цигарите (14 цигари). Почти всички 

потребители на НТИ и електронни цигари имат предишна история на редовна или рядка 

употреба на тютюн, преди да преминат към такива продукти, а онези случаи, когато 

потребители на НТИ и електронни цигари са започнали с такива продукти, са по-скоро 

изключения (0,5% и 0,4% от пълнолетното население)8. 

 

Възприятия към тютюневите и свързаните с тях изделия 

Всички изследвани пълнолетни лица в България възприемат всички тютюневи и 

свързаните с тях изделия като продукти, носещи риск. Неупотребяващите смятат всички 

продукти за почти еднакво вредни, с малко по-висока оценка за вредността на 

тютюневите изделия за пушене в сравнение с другите категории продукти.  Настоящите 

потребителите (пушачи, потребители на НТИ и електронни цигари) възприемат НТИ и 

електронните цигари като малко по-малко вредни от изделията за пушене, което 

съответства на различния рисков профил на съответните категории продукти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Въпреки че това проучване обхваща национално представителна извадка от пълнолетното население на възраст 19-64 
години, известно е, че употребата на тютюн в България сред младите хора започва още преди навършване на пълнолетие 

(18 години). Единствените регистрирани данни за продължителността на употребата в миналото показват, че около 8% от 

възрастовата група 19-24 г. са използвали тютюневи изделия за пушене (основно цигари) повече от 6 години. Следователно 
може да се направи извод, че част от тях са започнали да пушат преди навършване на 18 години. От ключово значение са 

данните от проучването,  че само в изолирани случаи НТИ (за 0,5% от населението) и електронни цигари (за 0,4% от 

населението) са докладвани като продукт, първоначално използван, без потвърждение за продължаване на използването 
през последните 12 месеца. Въпреки че има ограничен брой изследвания, които са изследвали започване на  употреба на 

НТИ сред неупотребяващи и бивши потребители, в т.ч. младежи, има някои данни, събрани през 2018 г. в страни, където 

се предлагат НТИ – това са  Германия, Швейцария, Япония. Данните от изследванията в тези страни показват, както е в 
България, че населението, което е най-вероятно да използва НТИ, са главно настоящи пушачи, с незначително, съвсем 

ниско ниво, на преминаване от непушачи, в т.ч. млади хора, и малко по-високо, но все пак ниска вероятността, от бивши 

пушачи. Изследване, поръчано от Министерството на здравеопазването в Япония сред ученици от средни училища (n> 60 
000), установява, че употребата на НТИ е изключително ниска и много по-ниска от пушенето на цигари - 1,6% някога са 

използвали НТИ, а 3,8% цигари. Проучване на Федералния център за здравно образование през 2018 г. в Германия показва, 

че употребата на HTИ е 0,3% при младежи (на възраст 12–17 години) и 2,5% при млади пълнолетни лица (на възраст 18–25 
години), като 0,1% от младежите и 0,5% от младите пълнолетни са докладвали последните 30 дни използване на НТИ. За 

разлика от тях 8,7% от младежите и 32% от младите пълнолетни съобщават, че са пушачи на цигари. Тези данни, макар и 

все още оскъдни, показват, че главно пълнолетни пушачи използват НТИ като алтернатива на тютюнопушенето и всъщност 
започване на употреба на НТИ от младите хора е незначително. 
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Заключение 
 

Резултатите от настоящото проучване показват, че употребата на тютюн от 

пълнолетните лица в България (19-69-годишни) е висока. Според проучването на 

Евробарометър от 2017 г. разпространението на тютюнопушенето за доста по-голямата 

извадка от населението на възраст от 15 години и нагоре е 36% (без промяна в 

последните 12 години), което е над средното за ЕС от 26%. Това високо и стабилно ниво 

на тютюнопушене в България поражда сериозна тревога, въпреки високото ниво на 

осведоменост на българското население относно вредата от пушенето и въпреки 

всеобхватната регулаторна рамка от последните 15 години, въвеждаща все по-строги 

мерки за контрол на тютюна. България е и една от държавите с висока смъртност от 

незаразни хронични болести, като общо 95% от общата смъртност се дължи на тези 

болести, а пушенето е свързано поне с четири от тях – исхемична болест на сърцето, 

сърдечен удар, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), рак на белия дроб. 

 

Това буди сериозно притеснение и следователно са необходими решения и действия на 

институции и експерти от най-високо ниво, за да се намали успешно преждевременната 

смъртност от незаразни хронични болести чрез превенция, лечение и насърчаване на 

здравословен начин на живот. И за да се преодолеят предизвикателствата, свързани с 

нарастващите разходи за здраве и недостига на медицински специалисти, има спешна 

нужда от конкретни мерки и обвързване на здравните политики с научните изследвания 

и иновациите. Традиционните мерки за защита на общественото здраве, като 

регулаторни забрани и данъчни мерки, вече са приложени в пълен обем, но те не дават 

очакваните  задоволителни резултати. Здравните политики трябва да включват и нови 

подходи и стъпки, насочени към постигане на краткосрочен и дългосрочен отговор на 

предизвикателствата пред общественото здраве. С други думи, необходими са насочени 

към бъдещето политики, тъй като използването само на традиционни средства за 

преодоляване на рисковите фактори не помагат да се намери решение на проблема с 

нарастващата заболеваемост сред населението. 

 

Националната пациентска организация проведе по своя инициатива това първо по рода 

си национално представително проучване в България, за да се съберат най-актуалните 

данни за поведението на пълнолетните потребители (19-64 години) за период от 

последните 12 месеца и да се получи информация за нагласите на населението към 

тютюневите и свързаните с тях изделия, включително и във връзка с новите и 

нововъзникващи продукти, като НТИ и електронни цигари. 

 

За да се проследят развитието и промените в поведението и нагласите, НПО 

декларира своето намерение да продължи редовното наблюдение (по възможност 

на всеки 2-3 години) и отправя покана към всички заинтересовани страни да дадат 

своя принос и да се включат в инициативата. Първостепенна цел на НПО е да 

консултира и оказва съдействие на пациентите и да допринася за опазване на 

общественото здраве. Затова НПО апелира към тези от тях, които пушат, да спрат 

употребата на тютюневи и свързани с тях изделия. Тези, които не могат да откажат 

цигарите, трябва да потърсят алтернатива, като например да се насочат към по-малко 

вреден бездимен продукт. Тази препоръка се базира на факта, че се появяват все повече 

данни и официални становища на държавни здравни институции с отлична репутация9 

относно различния характер на бездимните изделия в сравнение с изделията за пушене. 

Тази разлика трябва да служи като отправна точка при разработването на модерни 

9 Агенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA), Агенцията за обществено здраве на Англия (Public Health England (PHE), 

Комитетът по токсикология на Великобритания (COT), Федералният институт за оценка на риска на Германия (BfR), Националният 

институт за обществено здраве и околна среда (RIVM) на Нидерландия, Министерството за безопасност на храните и лекарствата 

на Корея (MFDS), Отделът за здраве и околна среда на Японския институт за обществено здраве и други. Струва си да се отбележи 

последното решение на FDA нагреваемо тютюнево изделие да получи статут на тютюнево изделие с модифициран риск (ТИМР), 

което определено очертава пътя напред за тази категория изделия, като постигна баланс между научните доказателства и контрола 

на тютюна.
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политики за обществено здраве, особено при положение, че са налице научни 

доказателства за по-ниските концентрации на вредни вещества в негоримите изделия 

спрямо горимите продукти и в ситуация, в която дългогодишните мерки за контрол на 

тютюна не допринасят особено за спада на тютюнопушенето в страната. 

 

България има всички основания да приложи стратегии за обществено здраве на 

база на намаляване на риска, свързан с незаразните хронични болести, с фокус 

върху недопускане на започване на употребата на тютюневи и свързани с тях 

изделия сред младежите, и същевременно да се предлагат решения на проблема с 

високото ниво на тютюнопушене, като ясно се представя информация за 

различната степен на вредност на новите продукти в сравнение с традиционните 

изделия за пушене с цел да се стимулират настоящите пушачи да спрат да пушат, 

а тези, които не могат да спрат, да преминат на бездимни алтернативи. 

 

 

http://www.npo.bg/

