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English language summary
An Unhealthy Relationship:  Bulgarian 
young people’s attitudes to using 
tobacco products is an analytical 
report by the BlueLink Foundation. It 
is published in 2021 by the Smoke-free 
Life Coalition in Bulgaria as part of the 
project People Power: Building Support for 
Tobacco Control Enforcement , supported 
financially by The International Union 
Against Tuberculosis and Lung Disease,  
The purpose of the study is to understand 
the relationship between young people in 
Bulgaria and the use of tobacco products, 
focusing on the use of heated tobacco 
products, e-cigarettes and hookahs. The 
findings are shared with policy makers, 
communicators, youth and public health 
organisations and with the general public.

The research team reviewed available 
sources and determined the use of  ‘young 
people’ for the age group of 18 - 35, as well 
as other key terms.  To collect sufficient 
data the research team employed two 
nation-wide representative sociological 
surveys performed by Exacta Research 
Group; as well as 2 focus groups and an 
online survey for young people; and 7 
semi-structured meetings/interviews 
with relevant organisations/respondents. 
The evidence gathered was analysed 
and compared critically to provide 
the following responses to the study 
questions.

How does smoking affect young people?

Smoking has documented negative 
impacts on young people, including: 
shortness of breath; impaired lung 
function; increased subsequent lung 
disease; and rapid heart rate. Longer term 
consequences negatively affect fertility 

and pregnancies - a major problem for 
a country where a EU-wide record high 
36% of girls aged 16 were reported as 
smokers in 2019.  While young people in 
Bulgaria generally seem to underestimate 
the health consequences from smoking, 
collected evidence suggests that some of 
them perceive smoking as a significant 
problem that needs to be addressed. The 
latter are mostly within highly educated 
city dwellers, students or young people 
with steady employment prospects.

Smoking affects young Bulgarians’ 
finances negatively, even though 
tobacco products are comparatively most 
affordable in Bulgaria among other EU 
member states. 

Youth attitudes to smoking.

Certain aspects of smoking attract young 
people - for instance as: a means of 
coping with stress or easier socialization; 
demonstration of maturity, freedom or 
financial ability; or perceived superior 
lifestyle. These “attractions” seem to 
outweigh the risks for young smokers 
aged 18 - 35 - 50.4%. 

Popular acceptance of smoking 
еncourage young smokers, and the 
addictive nature of tobacco products make 
quitting difficult. Access and exposure to 
them needs to be pursued, and a culture 
of rejecting their use as unacceptable by 
society needs to be encouraged.

Young people’s attitudes support such 
measures: nearly 70% of them disapprove 
of smoking partially or completely and 
recognizing it as a serious public health 
issue.  
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Young support for tobacco control 
policies

The majority of young people agree 
that better tobacco control policies are 
required highlighting the importance 
of control over them. 57.9% support the 
total ban on smoking in public places, 
63.7% do not agree that children and 
adolescents should see advertisements 
of tobacco products, 52.3% agree that the 
state should not allow tobacco industry (TI) 
interference in public health policies.  The 
majority of young people either support 
limiting TI sponsorship or are undecided 
about it, with 48.8% against. 

Alarmingly a 57.7% young people 
predominantly oppose raising tobacco 
products taxes for reasons which require 
further investigation and addressing.

Political support 

An impressive ⅓ of young people indicate 
a potential to vote for political actors 
who support improving tobacco control, 
although the majority of them indicate 
that this cannot be the primary reason for 
making a political choice.

How much and what do they smoke?

The prevalence of tobacco use among 
young people in Bulgaria in the past 
couple of years remains very high and 
shows no tendency of dropping - 50.4% 
in the age group 18-35. Conventional 
cigarettes are considered the most 
harmful tobacco product but they remain 
the most commonly used one (81.9%), 
however, alternative products such as 
hookahs, e-cigarettes and heated products 
are growing in popularity (a total of 
20% use), attracting young people with 
beautiful smoke clouds, modern designs 
and variety of tastes or simply as an easily 
accessible group leisure activity such as 
hookah bars.  

Attitudes to heated tobacco products

In spite of aggressive marketing by the 
industry, young people remain skeptical 
regarding heated tobacco products. 
This is mostly due to perceptions of 
unknown risks, such as gum problems 
that consumers might develop. The most 
attractive aspects of the heated products 
according to young people are their 
innovative and modern design and lack of 
bad smell.
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Въведение
Настоящото изследване се 

извършва с подкрепата на Коалиция за 
живот без тютюнев дим в България, 
като част от проект „Силата на 
хората: Изграждане на подкрепа за 
прилагане на законодателството за 
контрол на тютюна“, финансиран от 
Международния съюз за борба срещу 
туберкулозата и белодробните 
заболявания. Проектът цели 
повишаване на подкрепата за 
подобряване на политиките, 
ограничаващи употребата на 
тютюневи изделия и ефективно 
прилагане на вече съществуващите 
за това закони в България. Чрез 
проекта се планира мобилизиране 
на целеви групи и гражданското 
общество в подкрепа на 
необходимостта от законодателни 
промени за подобряване 
ефективността на контрола, като 
същевременно бъдат изобличени 
тактиките на тютюневата 
индустрия за подкопаване 
усилията на институциите и 
неправителствените организации.

Авторите отправят сърдечни 
благодарности за подкрепата и 
приноса към настоящото изследване 
на Екзакта Рисърч Груп и всички 
участници в проучването.

Цели и задачи на изследването
Целта на изследването е да 

разберем връзката между младите 
хора в България и употребата на 
тютюневи изделия. Началната му 
точка бе зададена от потребността 

да проучим степента на употреба 
на нагреваеми тютюневи изделия, 
електронни цигари и наргилета сред 
младите хора в България. Тя възникна 
поради внезапно нарастналата 
популярност на тези продукти сред 
младежите през последните години, 
както и агресивното им лансиране 
от страна на тютюневите 
компании. Но така стана ясно, че за 
да стигнем до истината за тези 
конкретни изделия, трябва да 
намерим отговори на много по-широк 
кръг от изследователски въпроси, 
засягащи взаимоотношението между 
младите и тютюневите продукти. 
Формулираме ги по следния начин:

1. Как употребата на тютюневи 
изделия засяга младите хора?

Този основен за изследването 
въпрос следва да покрие следните 
аспекти:

 ■ Има ли специфични 
за младите хора здравни 
ефекти от ползването 
на тютюневи изделия, 
какви са (респираторни, 
репродуктивни, сърдечно 
съдови др.), разбират ли ги 
младите хора, страх ли ги е от 
тях или са безразлични?

 ■ Какви икономически 
ефекти има употребата на 
тютюн върху младите хора - 
колко от тях имат по-ниски 
доходи, как им се отразява 
регулярният разход; фактор 
ли е разходът за решението 
им да пропушат или откажат 
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употребата на тютюневи 
изделия?

 ■ Какви са 
социалните аспекти на 
взаимоотношението младежи-
тютюн? Популярна ли е 
употребата му? Приобщава 
ли ги към връстниците им 
или към други групи? Или 
ги изолира? Престижно 
и привлекателно ли е за 
младите хора пушенето 
на традиционните цигари 
или употребата на новите 
тютюневи и свързаните с 
тях изделия?

Останалите въпроси, на които 
си поставяме за цел да отговорим, 
включват:

2. Как младите се отнасят към 
тютюнопушенето? Проверка на 
нагласите им.

3. Как се отнасят към 
политиките за ограничаването 
му?

4. Дали тютюнът и мерките 
срещу употребата му, биха били 
фактор при политическия им 
избор?

5. Пушат ли? Какви продукти 
(Традиционни цигари? Електронни? 
Нагреваеми? Наргилета? Други?)

6. Какво е отношението им към 
тези продукти? Какво ги привлича? 
Какво ги отблъсква?

Методи за събиране на данни
След като прегледа наличните вече 

сведения, които предлага научната 
литература до момента, и изясни 
някои понятия, изследователският 

ни екип пристъпва към събиране на 
данни, чрез които да отговори на 
зададените научни въпроси. За целта 
използваме следните методи:

1. Национални представителни 
социологически проучвания, 
проведени от независимата 
социологическа агенция 
Екзакта Рисърч Груп, по поръчка 
на изследователския екип. 
Представителните данни за 
страната ни дават възможност 
да разглеждаме мненията на 
младите хора, групирани във 
възрастовата група 18-35 години 
спрямо генералната съвкупност. 
Подобна съпоставка е важна, 
за да можем да отсеем значими 
тенденции и нагласи, които са 
специфични за целевата група 
млади хора, а не са характерни 
като цяло за контекста на 
България. Разпределението като 
мнения отговаря на реалността, 
т.е. можем да ползваме 
мнението на младите хора като 
репрезентативно за групата, 
която представляват. 

Първото изследване е национално 
представително и се провежда на 
терен в периода 10-16 септември 
2020 г. Според методиката на 
Екзакта, на квотен принцип по пол, 
възраст и тип населено място са 
подбрани и интервюирани лице 
в лице 1005 пълнолетни българи в 
89 населени места на страната. 
Максималната грешка при 50%-те 
относителни дялове е определена 
на около 3%.

Второто изследване също е 
национално представително и се 
провежда на терен в периода 5-12 
декември 2020 г. По същия начин, на 
квотен принцип по пол, възраст и 



Аналитичен доклад за отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия   / 11  

тип населено място са подбрани 
и интервюирани лице в лице 1025 
пълнолетни българи в 70 населени 
места на страната. Максималната 
грешка при 50%-те относителни 
дялове отново е около 3%.

2. Онлайн фокус групи. Този 
изследователски метод 
ни позволява да изследваме 
нагласите на младите хора към 
тютюнопушенето и различни 
тютюневи изделия на рационално 
и емоционално ниво, чрез 
използване на различни проактивни 
техники. Гъвкавостта на метода 
ни дава възможност да съберем 
първоначални задълбочени 
впечатления за изследователските 
въпроси с цел прецизиране и 
доразвиване на количествен 
инструментариум за изработване 
на въпросник за допитване на 
младите хора. Резултатите 
се анализират качествено и 
дават задълбочено разбиране за 
причините и мотивациите зад 
дадени тенденции или нагласи, 
които съществуват сред 
младите хора. С оглед на спазване 
на мерките за безопасност във 
връзка с COVID-19 и нуждата 
респондентите да се чувстват 
комфортно в сигурната среда 
на своя дом, фокус групите се 
проведоха онлайн.

3. Допитване до младите хора 
чрез въпросник в интернет. 
Методът ни позволява пряко да 
съберем информация за мнението и 
разбирането на целевата младежка 
група на проучването по набор 
социологически въпроси, всеки 
от които е изработен в отговор 
на конкретна изследователска 
потребност. Така съставеният 

въпросник публикувахме в 
интернет и разпространихме 
чрез таргетирана промоция в най-
популярната в България социална 
медия Фейсбук. Отговорите се 
регистрират в електронна база 
данни и се обработват както 
качествено, така и количествено. 
Преимуществата на метода са, че:

 ■ дава възможност 
пряко да извлечем данни 
от младите хора, които са 
част от целевите групи на 
изследването;

 ■ преодолява 
ограниченията за физическо 
общуване, наложени от 
мерките срещу пандемията 
от COVID-19 през периода на 
извършване на изследването; и

 ■ е относително по-
достъпен и разбираем за 
младежката целева група, 
която има по-високи нива на 
достъп, култура и умения за 
боравене с интернет.

4. Полуструктурирани 
интервюта с избрани 
респонденти. Методът 
обезпечава прецизно извличане 
на информация по зададените 
изследователски въпроси, 
също пряко, от предварително 
селектирани респонденти от 
целевите групи на изследването. 
Въз основа на прегледа на 
литературата и първоначалния 
анализ на данните от онлайн 
въпросника (метод 3), изработваме 
методически насоки за провеждане 
на полуструктурирани 
интервюта. Провеждаме ги 
под формата на разговори с 
представители на съответните 
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целеви групи. Интегрирани са 
етични изисквания, гарантиращи 
сигурност и право на анонимност 
и оттегляне на отговорите. 
Членове на изследователския екип 
са инструктирани и ползват 
насоките при провеждане на 
интервюта, като незабавно 
регистрират резултатите в 
текстови вид. Резултатите се 
анализират качествено.

Върху събраните чрез всички 
изброени методи данни, прилагаме 
изследователските въпроси 
като аналитична рамка. Най-
напред анализираме резултатите, 
получени чрез всеки метод. Накрая 
съпоставяме изводите и ги 
синтезираме в заключителната 
глава на настоящото изследване. Въз 

основа на тях екипът формулира и 
ключови послания относно връзката 
между младите хора и употребата 
на тютюневи изделия, които 
Коалицията за живот без тютюнев 
дим да отправи към вземащите 
решения и към самите млади хора.

 
Целеви групи

В таблицата по-долу са изброени 
групи, които сме идентифицирали 
като заинтересовани и/или целеви. 
От техни представители събираме 
данни чрез посочените срещу всяка 
група методи. Групите принципно са 
разделени на такива, пряко включващи 
млади хора (маркирани с цвят), и 
други, които работят и познават 
проблемите на младите хора косвено, 
като експерти и застъпници.

Групи / Метод номер 1 2 3 4

Политически партии - младежки крила х х х

Църкви и религиозни движения - младежки крила х х х

Младежки движения, групи, сдружения х х х

Студентски съвети, сдружения х х

Неформални движения с високо младежко участие х х

Млади комуникатори - журналисти, влогъри, лидери на мнение, знаменитости х х

Младежта, като част от широката общественост. Млади хора от 18 до 35 г. - национално, 
по демографски и др. параметри

х х

Организации, занимаващи се с млади хора - напр. Национална мрежа за децата, други 
НПО

х

Членове/партньори на Коалицията за живот без тютюнев дим, които работят по младежки 
проблеми

х

Други съмишленици - младежи: пациенти, бивши пушачи, засегнати, родители, 
застъпници за здравословен живот и др.

х х х

Други съмишленици - професионално ангажирани с младежки проблеми: пациентски 
организации, подкрепящи бивши пушачи или жертви, родителски, за здравословен живот, 
СЗО, UNICEF и др. 

х х

Таблица 1. Целеви групи и използвани методи
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Някои термини и понятия
Налага се, преди да продължим, 

да изясним употребата на някои 
понятия и термини, с които боравим. 
Най-напред трябва да отговорим 
на въпроса какво разбираме под 
“млади хора”, тъй като за това 
няма унифицирано разбиране сред 
изследователите и институциите. 

Съгласно Допълнителните 
разпоредби на Закона за младежта1, 
например, „младежи“ са лица 
на възраст от 15 до 29 години 
включително. Националната 
стратегия за младежта (2010-2020) 
също e ориентирана към младите 
хора на възраст от 15 до 29 години, 
съобразно международните и 
европейските стандарти за работа с 
младежта.

Секретариатът на ООН2, както 
и UNESCO и Международната 
организация за труд (ILO) дефинират 
като „младежи“ хората между 15 и 24 
годишна възраст. Други структури 
на световната организация боравят 
с различни възрастови групи. 
Например Младежкият фонд към 
UN Habitat възприема като младежи 
хората от 15 до 32 г. UNICEF, UNFPA и 
СЗО разграничават следните групи: 
подрастващи - от 10 до 19 г.; млади 
хора - от 10 до 24; и младежи - от 15 
до 24. Според детския фонд UNICEF, 
Конвенцията за правата на децата, 
както и Закона за закрила на детето, 
всеки индивид до 18 годишна възраст 
е дете.

Проследявайки материали 
на Европейския съюз и особено 
тези, които са насочени към 

1   Република България. Закон за младежта https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135786802 
2   UNDESA. Definition of youth, Factsheet. Retrieved 10.01.2021. https://www.un.org/esa/socdev/documents/
youth/fact-sheets/youth-definition.pdf

млади хора, които се намират 
извън системите на заетост, 
образование или обучение (NEET), 
като инициативата „Младежта в 
движение“ на стратегията „Европа 
2020“, установяваме, че възрастовата 
категория отначало е 15-24 години, а 
по-късно е разширена на 15-29 години. 
Националният статистически 
институт на България не борави с 
категории като „млади“ и „стари“, 
а просто обособява възрастовите 
групи през пет годишен интервал.

Без амбиция за задълбочено 
сравнение на методологическите 
и културни причини за тези и други 
различни интерпретации, за целите 
на това проучване избираме като 
„млади хора“ целевата група 18-35 
години. Това се обуславя до известна 
степен от необходимостта да 
проучим електоралния потенциал 
на темата „тютюнопушене“ сред 
младите хора, които у нас гласуват 
от 18 годишна възраст.Закон за 
младежт

Защо говорим за употреба 
на тютюневи изделия, а не 
само за тютюнопушене или 
цигари? С навлизането на 
пазара на електронните цигари 
и нагреваемите тютюневи 
изделия стана невъзможно да се 
използват термините „пушене“ и 
„тютюнопушене“, които са присъщи 
за широко използваните цигари. При 
новите изделия не се осъществява 
процесът „горене“, а „нагряване“, 
поради което по-правилно е да се 
говори за употреба на тютюневите 
и свързаните с тях изделия. Много 
подробно и ясно това разграничение 
е направено в Допълнителните 
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разпоредби на Закона за тютюна, 
тютюневите и свързаните с тях 
изделия:

 ■ „тютюневи изделия“ 
са изделия, които могат 
да бъдат консумирани и са 
съставени дори и частично 
от тютюн;

 ■ „бездимно тютюнево 
изделие“ е тютюнево 
изделие, чиято консумация 
не се извършва чрез процес 
на горене, включително 
тютюн за дъвчене, тютюн за 
смъркане и тютюн за орална 
употреба;

 ■ „тютюневи изделия за 
пушене“ са тютюневи изделия, 
различни от бездимните 
тютюневи изделия.

За да може да се преодолее 

различието между отделните 
тютюневи и свързани с тях 
изделия и това дали те се пушат 
или употребяват, Коалиция 
за живот без тютюнев дим 
разработи определение за термина 
„тютюнопушене“, в който са 
включени всички изделия и който 
се предлага да стане част от 
Допълнителните разпоредби на 
Закона за здравето: „Тютюнопушене“ е 
употреба на тютюневи и свързаните 
с тях изделия, нагреваеми тютюневи 
изделия, субстанции, растения, 
изделия и други вещества, които не 
са забранени със Закона за контрол 
върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, и които могат да 
бъдат консумирани чрез поемане 
(вдишване) и отделяне на емисии, 
образувани при процеси на горене, 
нагряване или изпаряване.”



Аналитичен доклад за отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия   / 15  

Задимен пейзаж - 
преход през наличната информация

Започваме с преглед на досегашна 
научна и специализирана литература 
и други съществуващи източници. По 
този начин достигаме до сведения и 
изводи, които или пряко допринасят 
за постигане на научните цели на 
изследването, или дават представа 
за съществуващата ситуация към 
момента на провеждането му. В тази 
глава разглеждаме основните находки 
от този преглед и изводите от тях, 
и уточняваме употребата на някои 
понятия.

Най-напред с помощта на налични 
източници изясняваме специфичните 
за младите хора здравни въздействия 
от употребата на тютюневи 
изделия. Въпреки че повечето 
пагубни за здравето последствия 
от тютюнопушенето стават 
явни след дългогодишна употреба, 
съществуват и краткосрочни 
негативни ефекти върху здравето на 
младите хора. Най-често срещаните 
проблеми сред младите пушачи са: 
задух, затрудняване на развитието 
на белите дробове, лоша белодробна 
функция, влошаване на съществуващи 
белодробни заболявания1, учестен 
сърдечен ритъм, по-честа нужда от 
отхрачване.

1   American Lung Association. (April 3, 2020). Tobacco Use Among Children and Teens. Retrieved from Retrieved 2 Dec, 2020.  
https://www.lung.org/quit-smoking/smoking-facts/tobacco-use-among-children
2   WHO. (n.d.) Health effects of smoking among young people. https://www.who.int. https://www.who.int/tobacco/control/
populations/youth_health_effects/en/
3   Yamaguchi NH. (2019). Smoking, immunity, and DNA damage. Transl Lung Cancer Res 2019; Vol 8, Suppl 1:S3-S6 https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC6546629/
4   FDA. (2020, April 05). Smoking: A Women’s Health Issue https://www.fda.gov/tobacco-products/health-information/smoking-
womens-health-issue

Тези симптоми се забелязват 
най-лесно при младежите, които 
се занимават със спорт, защото 
влияят негативно върху спортните 
резултати. Тези симптоми, обаче, 
могат да бъдат и първи признаци 
на по-сериозни сърдечно-съдови и 
респираторни заболявания като 
инсулт и рак на белия дроб2.

Зловредните ефекти на 
тютюнопушенето не засягат само 
първичния потребител и хората в 
непосредствена близост (вторичен 
тютюнев дим), но и трайно увреждат 
имунната и репродуктивна система, 
и ДНК на бъдещите родители3, както 
и плода4. 

Младите хора представляват 
ключово уязвимо население, при което 
употребата на тютюневи изделия 
е сериозен проблем. Въпреки, че 
европейските страни са забранили 
продажбата на цигари на млади 
хора, точната възрастова граница 
варира в различните държави.  
Около 60% от респондентите 
на ESPAD (Европейския училищен 
изследователски проект за алкохол и 
други наркотици)  съобщават, че би 
било „доста лесно или много лесно“ 
за тях да се доберат до цигари, 
ако искат, а една пета от 15-16 
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годишните съобщават, че са пушили 
през последните 30 дни5,6,7.

Като цяло на ниво Европейски съюз 
разпространението на употребата 
на цигари сред населението е 
намаляло от 19,5% на 17,9% между 2013 
и 2018 г. Данните от Евробарометър 
показват, че тютюнопушенето е 
останало стабилно между 2014 и 2017 
г. Делът на пушачите сред младите 
европейци обаче се е увеличил от 25% 
през 2014 г. на 29% през 2017 г.8.

За тази обезпокояваща 
тенденция допринасят различни 
фактори. До различна степен в 
различните държави търговци на 
дребно не спазват изискванията за 
ограничаване на достъпа на деца и 
подрастващи до тютюневи изделия. 
В по-малки магазини или кафенета 
в Ирландия, Финландия, Германия, 
Холандия, Италия, Португалия и 
Белгия младежите използват фалшиви 
документи за самоличност, за да 
избегнат проверка на възрастта, или 

5   Nuyts, P.A.W., et al. (2019). Youth access to cigarettes across seven European countries: a mixed-methods 
study. Nicotine Tob Res.
6   ESPAD Report 2015. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Lisbon, Portugal: 
European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3074/
ESPAD_report_2015.pdf
7   ESPAD Report 2019 Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, Lisbon, Portugal, 
http://espad.org/sites/espad.org/files/2020.3878_EN_04.pdf
8   European Union, (2017), Special Eurobarometer 458 “Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes”;
9   Nuyts, P.A.W., et al. (2019). Youth access to cigarettes across seven European countries: a mixed-methods study. Nicotine 
Tob Res. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31535686/
10   Filippidis, F.T.  et al. 2019. Changes in smoking cessation assistance in the European Union between 2012 and 2017: 
pharmacotherapy versus counselling versus e-cigarettes. Tobacco Control: 28, 95-100.
11   Hummel, K. et al. 2018. Quitting activity and use of cessation assistance reported by smokers in eight European countries: 
Findings from the EUREST-PLUS ITC Europe Surveys. Tobacco Induced Diseases: 16(2), 6.
12   Brown R., et al. 2020. A qualitative study of e-cigarette emergence and the potential for renormalisation of smoking in UK 
youth. International Journal of Drug Policy: 75, 102598 
13   Khouja, J.A. et al. 2020. Is e-cigarette use in non-smoking young adults associated with later smoking? A systematic 
review and meta-analysis. Tobacco Control. AOP.
14   Brown R. et al. 2020. A qualitative study of e-cigarette emergence and the potential for renormalisation of smoking in UK 
youth. International Journal of Drug Policy: 75, 102598
15   Anthopoulou, E. 2016. Regulating Electronic Cigarettes: Not Tobacco and Not (Yet) Therapy. Pharmaceutical Medicine, 
30(4): 203-211. 
16   Jiaying L. et al. 2020. Do Young Adults Attend to Health Warnings in the First IQOS Advertisement in the U.S.? An Eye-
Tracking Approach. Oxford University Press on behalf of the Society for Research on Nicotine and Tobacco

купуват тютюн чрез други лица (най-
често приятели)9.

Нови продукти на тютюневите 
компании “услужливо” отварят 
вратата към вредната зависимост 
пред младите хора. Въпреки 
твърденията, че електронните 
цигари служат като помощно 
средство за отказване от 
тютюнопушенето10,11,12, има 
сериозни сведения за обратното: 
употребата на електронни цигари 
от младите непушачи често води 
до последваща прогресия към 
тютюнопушене на традиционни 
продукти13,14,15. Рекламата и 
промоцията на тютюневи изделия 
също атакуват младите. В САЩ 
младите хора обръщат много по-
голямо внимание на промоционалните 
материали за нагреваеми тютюневи 
продукти, отколкото на здравните 
предупреждения, които не влияят 
особено върху нагласите им спрямо 
тях16.



Аналитичен доклад за отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия   / 17  

Проследявайки разпространението 
на тютюнопушенето в България 
по данни на Евробарометър17 през 
2006, 2009, 2012, 2014, 2017 и 2020 
г., установяваме, че най-висок е 
процентът през 2009 г. (39%), но 
процентът през 2020 г. е с 2 пункта 
по-висок от предходното проучване 
през 2017 г. (от 36 се увеличава на 38%). 
Изследванията на Евробарометър 
обхващат възрастовата група над 15 
години.

Резултатите, получени чрез 
трите вълни на Европейското 
здравно интервю18, проведено 
от Националния статистически 
институт сочат, че през 2008 г. 
ежедневно пушат общо 40,5% от 
мъжете и 18,9% от жените над 15 
годишна възраст. През 2014 г. общо за 
мъжете този процент намалява на 
36,4, докато при жените се увеличава 
на 20,7%. При третата вълна, 
проведена през 2019 г., процентът при 
мъжете се увеличава отново и е 38%, 
като при жените достига до 21,1%.

Процентите се променят при 
различните възрастови групи, 
като при Европейското здравно 
интервю младите хора попадат във 
възрастовите групи 15 - 24 години 
и 25 - 44 години, което усложнява 
сравнението с данните, обект на 
това проучване, които обхващат 
възрастовата група 18-35 години. 
Съществува и друго различие - при 
Европейското здравно интервю освен 
ежедневните пушачи са изследвани 
и тези, които пушат понякога (без 

17   https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2240
18   https://www.nsi.bg/bg/content/3364/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B
A%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%-
80%D0%B2%D1%8E
19   TNS opinion & social. 2017. Special Eurobarometer 458 ‘Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes’.
20   Sabev D. (2017 April). Economics of Tobacco, p.15. https://coalicia.bezdim.org/images/pdf/Economics-of-Tobacco-Report.
pdf

да се знае честотата на пушенето), 
както и тези, които са непушачи. От 
данните на Европейското здравно 
интервю не става ясно и дали в 
графата „ежедневно пушещи“ се 
включват както тези, които пушат 
конвенционални цигари, така и тези, 
които употребяват електронни 
цигари, нагреваеми тютюневи 
изделия, наргилета.

Според изследвания на Екзакта 
Рисърч Груп възложени от Коалиция 
за живот без тютюнев дим, през 
октомври 2017 разпространението 
на тютюнопушенето е било 39%, през 
септември 2018 - 38%, а през октомври 
2020 г. достига до 41,4% общо за 
населението над 18 години. 

От всички тези данни се вижда, 
че през обхванатия от прегледа 
период от 2008 до 2020 г.  България 
неизменно заема водещо място в ЕС 
по брой пушачи с поне 10% преднина 
пред средното за Европа (26%)19. 
Характерно за страната ни е, че 
процентът пушачи е по-висок дори 
в социални групи, които обичайно 
пушат по-малко в други европейски 
страни - например в България броят 
на пушачите сред най-богатите хора 
е 32%, за разлика от европейците, 
където процента е 15,1%20.

На този фон за съжаление не е 
толкова изненадващо, че българските 
младежи също оглавяват челните 
места като процент пушачи. Това 
сочат данните от проведеното през 
2019 г. сравнителното международно 
изследване за употребата на алкохол, 
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цигари и наркотици сред 16-годишни 
ученици от европейските страни 
в рамките на Европейски училищен 
изследователски проект за алкохол 
и други наркотици (ESPAD). 22% от 
българските младежи употребяват 
цигари ежедневно, при само 10% за 
Европа. 27% от  момчетата и 36% от 
момичетата пушат поне веднъж през 
последните 30 дни, при 20% средно 
за Европа21,22. Броят на момичетата 
пушачки в България е значително по-
висок от броя на момчетата пушачи.

При липсата на по-сериозни 
мерки за ограничаване на 
тютюнопушенето, броят на 
жените в детеродна възраст, които 
пушат, рязко може да се покачи в 
близките години и дори би могъл да 
надхвърли броя на мъжете пушачи. 
С оглед на споменатите вече 
здравни рискове за плода по време 
на бременност, такава тенденция 
би имала дълготраен негативен 
ефект върху общественото здраве 
и демографската картина на 
населението.

Редица изследвания, проведени 

21   Molinaro S. (2020). ESPAD. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
22   https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__News/2020/ESPAD-Report-2019_2020_BG.pdf
23   Crawford MA, Balch GI, Mermelstein R, et al. (2002) Responses to tobacco control policies among youth. The Tobacco 
Control Network Writing Group https://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/1/14
24   Hasselt M, Kruger J et al. (2009). The relation between tobacco taxes and youth and young adult smoking: What 
happened following the 2009 U.S. federal tax increase on cigarettes? Addictive Behaviors
Volume 45, June 2015, Pages 104-109  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4700509/
25   Fleischer N,  Donahoe T, et al. (2020).Taxation reduces smoking but may not reduce smoking disparities in youth. BMJ 
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2020/04/07/tobaccocontrol-2019-055478
26   Landman A, Ling P, and Glantz S.(2002).Tobacco Industry Youth Smoking Prevention Programs: Protecting the 
Industry and Hurting Tobacco Control.American Journal of Public Health 2002 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1447482/
27   Cho S, et al. (2020). Cross-sectional study on tobacco advertising, promotion and sponsorship (TAPS) and violations of 
tobacco sale regulations in Myanmar: do these factors affect current tobacco use among Myanmar high school students?. 
BMJ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7045140/
28   Wiseman K et al.(2016).Adolescents’ and Young Adults’ Knowledge and Beliefs About Constituents in Novel Tobacco 
Products.Oxford University Press on behalf of the Society for Research on Nicotine and Tobacco.  https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC4902885/
29   Kim M et al. (2020).  Unboxed: US Young Adult Tobacco Users' Responses to a New Heated Tobacco Product. International 
Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(21):8108. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33153143/

сред младежи в САЩ, сочат, че са 
необходими решителни комплексни 
мерки, за да се намали трайно 
пушенето сред подрастващите, 
като най-ефективна от тях се 
оказва рязкото покачване цените 
на тютюневите изделия23,24,25, както 
и ограничаването на рекламата, 
промоцията и спонсорството на 
тютюневи изделия, които се считат 
за основен рисков фактор сред 
младежите26,27.

Необходимо е да се отдели 
внимание и на растящите по 
популярност нагреваеми тютюневи 
изделия, тъй като потенциалните 
здравни рискове, които те крият 
не са още добре изследвани и биват 
подценявани в резултат на липсата 
информация сред младите хора28, а 
атрактивните високотехнологични 
дизайнерски решения правят тези 
продукти още по-привлекателни29. 
Тютюневата индустрия рекламира 
тези тютюневи изделия като по-
добра алтернатива за пушачи, 
които не могат да се откажат от 
конвенционалните цигари. Според 
проучване от САЩ, младежи които 
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употребяват алтернативни 
тютюневи изделия са по-склонни да 
пропушат конвенционални цигари в 
рамките на 1 година30,31.

Важен за изясняване е въпросът 
доколко достоверни са твърденията 
на тютюневата индустрия, че 
техните нови нагреваеми изделия 
са по-безвредни и представляват 
по-нисък риск за потребителите. 
През месец юли 2020 г., FDA издаде 
разрешение IQOS (нагреваемо 
тютюнево изделие, производство 
на Филип Морис) да се предлага 
като продукт с „модифицирано 
излагане под въздействие“ 
(„exposure modification“ order) поради 
отделянето на намалено количество 
на някои вредни и потенциално 
вредни химически вещества при 
употребата тютюневи изделия 
чрез IQOS системата, в сравнение с 
тези при конвенционалните цигари. 
Но въпреки всички усилия, Филип 
Морис не получи разрешение за 
„модифициран риск“ („risk modification“ 
order). Напротив, даже и при това свое 
действие FDА изрично подчертава, че 
„тези продукти не са безопасни, нито 
„одобрени“ от FDA.“32 

Във връзка с това СЗО отново 
заяви, че „намаленото въздействие 
на отделни вредни химикали 
при употребата на нагреваеми 
тютюневи изделия, не прави тези 
изделия безобидни, нито пък води до 
намален риск за човешкото здраве. 
30   Watkins S, Glantz S et al (2018). Association of Noncigarette Tobacco Product Use with Future Cigarette Smoking Among 
Youth in the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study, 2013-2015. JAMA Pediatr. 2018;172(2):181-187  
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2666219
31   McKelvey K et al. (2018). Heated tobacco products likely appeal to adolescents and young adults. BMJ Tobacco 
Control27(Suppl 1):s41-s47 https://www.researchgate.net/publication/328459635_Heated_tobacco_products_likely_appeal_to_
adolescents_and_young_adults
32   https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-iqos-tobacco-heating-system-
reduced-exposure-information
33   https://www.who.int/news-room/detail/27-07-2020-who-statement-on-heated-tobacco-products-and-the-us-fda-
decision-regarding-iqos
34   http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/12568.pdf

В действителност, някои токсини 
присъстват в аерозолите на 
нагреваемите тютюневи изделия в 
по-високи концентрации, отколкото 
в дима на конвенционалните цигари, а 
има и допълнителни токсини, които 
не присъстват в конвенционалния 
цигарен дим. Последствията за 
здравето от излагането на тези 
токсини са неизвестни.“33

По отношение на финансовото 
състояние на младите хора, в научния 
си труд „Младите хора в Европейска 
България - Социологически портрет 
2014“34 Петър-Емил Митев и Сийка 
Ковачева ги обособяват в три групи: 
„привилегированото малцинство 
(„златната младеж“); застрашените 
от социално изключване млади хора; 
и голямото мнозинство с позиция 
между тези два полюса. Първите 
са студенти и млади специалисти, 
произхождат от семейства с високо 
образование и високи доходи, младежи, 
работещи понякога в семейни фирми 
и по-често в преуспяващи смесени 
фирми (с българско и западно участие), 
които дават възможност за кариера 
и осигуряват значителни доходи. 
Дейностите на тези млади хора в 
свободното време се отличават с по-
голяма активност и по-здравословен 
стил. Често това са младежи с 
показно потребление, отделящи 
за маркови дрехи и културно 
потребление повече от 150 лева на 
месец.
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Групата на застрашените 
от социално изключване се 
състои предимно от млади роми, 
младежи, отпаднали от училище 
или само с основно образование и 
без квалификация, и с родители с 
ниско образование и нисък жизнен 
стандарт. За жизнения стил на тази 
група младежи е характерно силно 
ограничено и най-вече затворено 
в семейството и квартала 
потребление, като те отделят по-
малко от 20 лева на месец за стоки 
и услуги за развлечение. Също така 
при използване на свободното си 
време те показват преобладаване 
на пасивни дейности и по-голяма 
склонност към физическо насилие и 
рискови за здравето дейности.”

Пак там се посочва: „Младите 
хора със собствени доходи, дори 
когато още учат, са вече много 
повече, отколкото в миналото, 
когато разчитаха предимно на 
издръжка от родителите и на 
държавни стипендии. Днес 30% 
от младежите работят на пълно 
работно време, още 5% са заети 
на намалено работно време, 2% са 

самонаети и 1% декларират статус 
на предприемачи като собственици 
или съсобственици на фирми с наети 
служители. Близо 40% от младежите 
имат собствени доходи от труд 
или предприемачество. Доходите 
на работещите младежи не са по-
ниски от средното за страната. Една 
трета от тях притежават високи 
и много високи доходи, предимно от 
работа в чуждестранни фирми или 
от участие в (едър) семеен бизнес. 
Средните доходи са както от работа 
в частни фирми, така и от работа 
в държавна администрация, което 
има предимството на по-голяма 
сигурност на заетостта и по-
регулирано работно време и право 
на отпуск, отколкото заетостта в 
частния бизнес.”

Без претенция, че възприемаме 
тази класификация на младежката 
целева общност на настоящото 
изследване като изцяло вярна 
или единствено точна, може да 
се направи извода, че групата на 
„младите хора“ е твърде нехомогенна 
според финансовото състояние.



Аналитичен доклад за отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия   / 21  

Млади гласове: 
резултати от фокус групи

Провеждането на фокус групи 
предшества изпълнението на 
останалите методи за набиране на 
данни, тъй като бе предназначено 
да подпомогне и формирането на 
хипотези, които да бъдат тествани 
количествено чрез въпросник по 
интернет. Групите се проведоха на 
7.11.2020 и 14.11.2020.

Фокус групите с младежи започват 
със саморефлексия на участниците 
относно нагласите на младите 
хора в България. Участниците 
описват младите хора като 
разнородна група, която често търпи 
различни и противоречиви оценки в 
публичното пространство или от по-
възрастните поколения. Мненията 
за младите хора, участвали във фокус 
групите, често са противоречиви. 
Тук систематизираме някои от 
основните регистрирани наблюдения 
по време на фокус групите и връзката 
им с изследователските ни цели.

Как младите хора в България виждат 
връстниците си и тютюна

Въпреки различните оценки, 
младежите привиждат няколко 
обединяващи характеристики за 
себе си: че са носител на енергия, 
неизчерпаемо любопитство и 
интерес към новото. Те смятат, 
че виреят най-добре сред нови 
технологии и се интересуват от 
всички новости, които светът може 
да им предложи.

У много от младите хора битува 
интерес към новите технологии, 
който може да ги привлече към 
новите технологични изделия на 
тютюневата индустрия. Както 
обяснява един от участниците: 
„новите неща мотивират – 
технологии, бързото развитие, 
младите са мотивирани да са част 
от това“.

В същото време цитираният 
стремеж към новото може 
да отдалечи младежите от 
тютюнопушенето, ако го 
възприемат като практика, 
характерна за миналото, за 
предходните поколения. Подобна 
хипотеза обосновава явния стремеж 
на водещи тютюневи компании 
да позиционират новите си 
продукти като алтернатива на 
традиционното тютюнопушене.

Отличителна характеристика, 
според младежите, е техният 
стремеж към различни възможности 
за себедоказване, изява, успех, 
отличаване. Често този стремеж е 
подражателен. От ключово значение 
е доколко младите хора възприемат 
тютюнопушенето като атрибут 
на житейския успех, престиж, 
отличаване. За разлика от повечето 
развити демократични общества, 
в България все още пушат голяма 
част от възприеманите като 
„успели“ в обществото и съответно 
- вероятни модели за поведение на 
младежите, коментират участници.
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Участниците приписват на 
връстниците си материалистична 
ценностна система, отдаване 
на безцелно и непродуктивно 
търсене на добро прекарване и 
бягане в паралелния живот на 
социалните мрежи. Част от тях 
го правят задочно, чрез позоваване 
на хипотетична критика от 
представители на предишните 
поколения, но без конкретно 
позоваване или цитат.

Други, директно описват 
поведение на връстниците си, което 
обосновава тези наблюдения, но 
наблюдението често е съпроводено 
от самокритика. Според участник: 
„Модерно при младите хора е 
всеки петък и събота да са на 
дискотека, да правят тиктоци, да 
са по-активни в социалните мрежи 
от истинския живот. И е много 
тъжно, че е така“. Друго споделено 
наблюдение засяга високата степен 
на дигитализация в ежедневието 
на младите хора и относително 
високата степен на излагане на 
социално мрежово съдържание на 
много от тях:

Всички са в Instagram и TikTok, 
целият живот минава пред 
телефоните – не в настоящето, а 
в социалните мрежи, което е много 
неприятно, но реално е така.

Участниците приписват 
на младите хора хедонизъм, 
материализъм, консуматорски 
ценности и предпочитание към 
виртуални форми на комуникация 
и забавление. Те биха могли да се 
възприемат като предпоставки 
за отказ от сериозно отношение 
към личното или обществено 
здраве. Освен това биха създали 
благоприятни предпоставки за 

употреба на тютюн и тютюневи 
изделия.

Това наблюдение, обаче, влиза в 
противоречие с преки свидетелства 
на участниците, според които 
младежите у нас се ангажират 
сериозно и критично с проблеми, 
които са сериозни и съществени. Те 
засягат основно заобикалящата ги 
среда в училище, в университета, в 
местата за развлечение и нощните 
заведения, и включват злоупотребата 
с цигари, алкохол и наркотици. 

Тези свидетелства отново са 
както задочни - през призмата на 
предполагаемо външно на групата 
наблюдение („за младите хора се 
говори най-често с критика – било то 
за начин на живот или в здравословен 
аспект – употреба на тютюневи 
изделия, употреба на алкохол, 
посещаване на заведения и т.н.), така 
и преки (тютюневите изделия са 
свързани с дискотеките, защото 
там освен танци и пиене се случва 
и пушене. Заведенията получават 
добра печалба от тези изделия.“).

Забележително е, че 
тютюнопушенето се описва от 
младите хора като сериозен проблем 
именно защото започва още в 
училищна възраст и се задълбочава, 
така че завършвайки училище, някои 
млади хора вече се възприемат и 
държат като пушачи. Това личи в 
следните свидетелства от различни 
участници и участнички във фокус 
групите:

Една моя близка приятелка на 
17 години пуши от много време. Тя 
половин час, ако не запали цигара, 
започва цялата да трепери и да се 
изнервя.

Аз съм вече на 28 години, но още 
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от 7-ми, 8-ми клас имах съученици, 
които пушат цигари и то редовно. 
Всеки ден. Сега сигурно тази граница 
е паднала и още. Другите могат да 
кажат.

Изключително ми е неприятно 
да ги виждам, много малки на по 13-14 
години, вече да са с цигари.

Аз съм била свидетел 15-16 годишни, 
с цигара в ръка, да смятат, че не 
могат, без да пушат.

Ставала съм свидетел по 
квартални градинки как дете на 12 
години си запали цигара пред мен. 
И го питам защо го прави това и 
той ми се разкрещя да говоря тихо, 
защото неговите родители от 
магазина можели да чуят.

Работя в книжарница и на тази 
възраст, 12-14 години, наблюдавам 
момичета, които започват да 
пушат, палят цигари и се държат 
доста нагло.

Според участниците в групите 
пропушването на все по-ранна 
възраст е естествена последица от 
обкръжаващата среда за младите 
хора в България. Тя се формира най-
вече от възрастните:

Като обвиняваме младите 
хора, че пушат, трябва да търсим 
и причината. А според мен най-
често това са големите хора – 
възрастните. Защото младите 
взимат просто примера на по-
възрастните и копират едно към 
едно. Така че за мен разковничето 
са родителите и по-възрастните 
хора, които им дават този пример 
навсякъде.

Не може в градинки, които са 
пълни с деца, всички родители да 

пушат цигара от цигара. Децата, 
без да искат, вземат този пример и 
започват да пушат.

В гимназията беше по-скоро 
любопитство, хормони. Не сме си 
мислили, че сме нещо повече от 
другите. Порив в подрастващите 
да опитват и да експериментират. 
Но това сме го видели и от нашите 
родители. Нашите родители 
пушат. Така че това, че сме го видели 
от раждането ни до определена 
възраст, как пред нас се случва и ние 
започваме да го асимилираме като 
нещо нормално. Всичко това се случва 
на подсъзнателно ниво. Не се очаква 
от някой на такава възраст да 
минава съзнателно през тези неща.

Участниците описват 
пушенето като органична част 
от израстването в България. 
Тютюнопушенето е част от 
нормалността, от пейзажа, 
от средата – то се случва по 
улиците, в градинките, в училище, 
в заведенията, вкъщи. Пушенето 
е норма, която трудно може да се 
проблематизира от тийнейджъри, 
които търсят, изпробват, искат да 
бъдат забелязани.

Аз съм съгласен, че не е вина на 
децата, че захващат да пушат, 
те просто подражават. Нито и 
родителите са виновни, защото 
цигари има от доста време и от 
доста време са признак на социална... 
абе на разкош и на богатство.

Как ги засяга пушенето
СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ

Според респондентите 
пушенето не включва само 
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употребата на фабрични цигари. 
Въпреки че те се възприемат 
като най-разпространени и лесно 
достъпни, фабричните цигари не са 
единствените средства за пушене.

Фабричните цигари обхващат 
най-голям спектър от хора, 
защото от 40 нагоре не са склонни 
да пробват нагреваемите или 
вейповете. Пушат се от всички 
възрасти, но предимно от 40 нагоре 
хората пушат само това.

Цигарите са най-разпространени, 
защото носят повече печалба, 
най-лесно се произвеждат и са най-
търсените.

Пропушващите започват с най-
достъпното – класически цигари. И 
от финансова гледна точка, и от 
това, че ги има във всеки магазин. В 
България няма солени глоби и никой не 
следи за това.

Към пушенето се отнася 
и употребата на нагреваеми 
тютюневи изделия, електронни 
цигари и наргилета, според 
аудиторията. Всъщност обединяващ 
признак между тези изделия, не е 
наличието на горене или навиците 
на ползване, а функциите, които 
изпълняват като социална практика. 
Пушенето има своите специфични 
социални функции в българското 
общество, според участниците в 
изследването. Тютюнопушенето 
е външна изява точно на тези 
материалистични и хедонистични 
нагласи, които в основата си 
означават стремеж за хубав живот.

Пушенето се свързва със статус. 
Мислиш си, че си повече от другите. 
Не е само заради самия навик, а за да 
се чувстваш по-голям и повече от 
другите.

Ако си непушач си от смотаните в 
класа.

Пушенето в България има и други 
основни функции според участниците 
в дискусията. То е спойка, начин на 
свързване между хората, ежедневна 
част от общуването, което 
заобикаля младежите. Пушенето 
става език за намиране на нови 
приятели, приобщаване към дадени 
общности и групи, изграждане на 
близки връзки.

В гимназията много от учениците 
решават, че ще започнат да 
пушат, за да не бъдат отлъчени от 
своята компания. Според мен това 
е основната причина – да бъдат с 
някого, да не са сами.

Според мен пушенето не е личен 
избор, а начин да влезеш в дадена 
компания. И въпреки че вреди на 
здравето ти, ти си готов на всичко, 
за да влезеш в компанията на 
готините и популярните.

Моите съученици, един по един, 
по едно и също време, започнаха да 
пушат само защото един от друга 
компания беше започнал да пуши и те 
също започнаха, само и само да могат 
да излизат в междучасията. И досега 
си пушат, още от училище. И аз бях в 
тяхната компания и не съм пушила, 
но ми беше странно, че те така си 
мислят, че трябва да се впишат в 
някакви норми.

ЗДРАВНИ АСПЕКТИ

Друг обединяващ признак между 
различните тютюневи изделия, 
според младежите, е вредата, която 
носят за употребяващите ги.

Всякакво пушене е пушене за 
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мен – на всички тези неща, които 
споменахме – наргиле, електронни 
цигари...

На спонтанно ниво пушенето се 
възприема от младите хора като 
вредно за здравето. Респондентите 
не просто говорят за вреди 
от тютюнопушенето върху 
здравето, но за това, че пушенето в 
дългосрочен план убива.

Тютюневата индустрия дори 
и да участва в благотворителни 
кампании, не може да си измие 
ръцете – те убиват хора, но поне да 
правят това. Поне по някакъв начин 
да помагат на добри каузи и добри 
проекти.

Ами това го пише на всяка кутия 
цигари – пушенето убива.

Доколкото знам, чел съм 
статистически данни, че цигарите 
са най-големият убиец за всички 
времена и дори има повече убити от 
цигари, отколкото от чумата.

Младите хора разказват и за 
краткосрочните негативи от 
пушенето, които са от значение 
за тях. Пушенето носи различни 
неприятни усещания като мирис, 
вкус, отблъскващи снимки по 
опаковките на фабричните цигари.

Нашите доста ме възпитаваха 
какво е пушенето и защо вреди. С 
моите приятели пушачи в училище, 
самата миризма ме отблъскваше. 
Никога не ме е съблазнявало.

Опаковките на цигарите ги 
направиха така, че да отблъскват, 
но ако си пристрастен, това не е 
проблем. А измислиха възможности 
и да прикрият този неприятен вид 
на опаковката с различни хартийки, 
табакери.

Опаковките на класическите 
цигари имат все повече снимки на 
ракови образувания, на рани и хора 
оперирани след цигари, което ги 
прави доста по-малко атрактивни.

Разчитам на моите собствени 
сетива и за мен нагреваемите 
миришат ужасно. Моята сестра 
пуши такива и никога не бих 
прибегнал до тях.

Аз съм пробвал като по-малък да 
пуша, но всичко е въпрос и на вкус.

Основен фактор за преглъщане 
на краткосрочните негативи от 
пушенето са не само социалните 
функции на тютюневите изделия, но 
и пристрастяването, до което те 
водят, според младите хора.

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

Младите участници в 
изследването споделят, че имат 
ограничени финанси, особено когато 
са в училище и университет, което 
означава, че тютюнопушенето има 
негативни последици върху бюджета 
им и цялостното задоволяване 
на техните потребности. 
Същевременно някои от тях 
споделят:

Цената на тютюневите 
изделия няма значение, защото 
пристрастяват и ти би си изхарчил 
и последната стотинка за една 
цигара, отколкото за сметки или 
храна.

Пушенето се отразява на 
финансите – човек приоритизира 
цигарите и остава с по-малко пари 
за други потребности, като храна.
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Различните тютюневи изделия
Въпреки всички прилики в 

нагласите на младежите към 
тютюневите изделия, съществуват 
и разлики във възприятията. 
Трябва да се поясни, че повечето 
от участниците в дискусиите 
имат малък или никакъв личен 
опит с употреба на изброените 
изделия. Въпреки това те споделят 
цялостни впечатление от свои 
близки и приятели, и други канали на 
информация като социални мрежи, 
реклами и други.

СТАНДАРТНИ ЦИГАРИ

Освен лесния достъп до тях, 
заради това, че са най-евтини и 
разпространени по магазинната 
мрежа, фабричните цигари се 
възприемат от някои като най-голям 
замърсител на околната среда.

За мен най-вредни винаги са били 
цигарите и винаги са ме дразнили 
изхвърлените фасове.

Фабричните цигари като 
цяло се приемат за най-вредни 
от участниците, заради 
регулациите, които се случват 
с тях в България като забрана за 
тютюнопушене на закрити и някои 
открити обществени места и 
предупредителни послания и снимки 
по опаковките. Тези регулации влияят 
на мнението на младежите, така 
че те не поставят под съмнение 
вредата от стандартните цигари за 
пушещите и околните.

ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ

Име, с което електронните 
цигари са по-познати според 
респондентите, е „вейпове“. 

Това име е популярно и защото се 
асоциира с парата, която е тяхна 
ключова характеристика и ги 
прави изключително атрактивни 
за младежи, най-вече в училищна 
възраст. Тя позволява забавление, 
състезание, привличане на 
вниманието на околните – всички 
тези неща, които са интересни и 
желани от младежите.

Има социален елемент на 
съревнование на правене на номера 
с дима. Също като Гандалф от 
Властелинът на пръстените.

Вейповете са най-атрактивни, 
защото може да си най-забележим 
– да правиш интересни неща с тях. 
Има повече пушек.

За мен може би най-атрактивно 
и то от естетическа гледна точка 
са вейповете, защото знам хора, 
които знаят как да ги пушат и 
могат да направят много красиви 
неща с издишаната пара. Но това 
не ги прави хубави, просто ги прави 
красиви.

Вейп е нещо, което използват, за 
да правят много голям пушек. Може 
да има аромат, според течността, 
която използват.

Атрактивната визия на 
устройствата и различните вкусове 
при консумация привличат младите 
хора, които тъкмо пропушват. Те 
позволяват разнообразие, опитване 
на нещо ново, забавление. Сладките 
вкусове на течности и цветен дизайн 
създават усещането за безобидност. 
Липсват предупредителни снимки 
или надписи, липсват и ясна 
представа какво е съдържанието на 
течностите - дали имат или нямат 
никотин.
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Още като бях 7-ми клас имах много 
съученици, които имаха електронни 
цигари и най-важното беше колко 
различни течности с различни 
вкусове имаха.

Електронните са по-скъпи от 
традиционните, ако в училище 
някой се появи с електронна цигара, 
изглежда доста по-статусно.

Но при IQOS, вейп и наргиле се 
използват различни ярки цветове, 
изглеждат лъскаво – те привличат 
окото.

Доколкото съм запозната тези 
устройства с течност не са никак 
безопасни, защото съдържат 
глицерол, който при окисление 
отделя други вещества, които 
повлияват. Нямат тютюн, но имат 
неблагоприятен ефект.

Терминът „електронни 
цигари“ често се употребява от 
участниците като събирателно за 
всички устройства на пазара, вкл. 
електронни цигари и нагреваеми 
изделия.

НАГРЕВАЕМИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

На пръв поглед електронните 
цигари и нагреваемите 
тютюневи изделия имат много 
сходни характеристики, но в 
хода на дискусията се откроява 
тенденцията, че нагреваемите 
тютюневи изделия стават по-
атрактивни за младите хора на по-
късен житейски етап - между 20-30 
години.

Вейповете бяха модерни за 
ученици, докато бяхме в училище. А 
сега в университета мисля, че почти 
всички около мен пушат IQOS.

Това се дължи според участниците 
от една страна на по-високата им 
цена - инвестицията за закупуване 
на устройство, освен редовното 
закупуване и на кутии с цигари.

Нагреваемите цигари не са 
толкова популярни като вейповете. 
Те са нещо като лукс, който не 
може да ти засити тютюневата 
зависимост.

От друга страна е свързано и с 
начина, по който се позиционират 
и представят тези изделия. Те 
изглеждат като стилен аксесоар, 
достъпен за хора с повече 
възможности, символ на класа, стил, 
статус

Дизайнът на нагреваемите 
изделия го правят всеки ден все 
по-нов и все по-лъскав. Предлагат 
се различни аксесоари и към 
нагреваемите и към електронните.

Продават ги все едно продават 
най-новия iPhone. Ако вземем за 
пример IQOS – техните щандове и 
техните търговци подхождат сякаш 
ти дават най-полезното нещо на 
света. Карат те да се чувстваш 
специален. Играят с човешката 
психология. Забравяш, че си купуваш 
цигара. А си купуваш нещо модерно, 
с което да изглеждаш малко по-
различно от останалите.

Новата технология, която се 
представя като бъдещето на 
тютюневите изделия, също привлича 
младежи на малко по-зряла възраст, 
които осъзнават вредите от 
стандартните тютюневи изделия 
и търсят алтернативи, които 
изглеждат по-малко вредни.

Нагреваемите изглеждат 
като нещо от бъдещето, нещо 
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иновативно, а на нас младите 
ни харесват такива неща. Като 
технология. И на тях няма такива 
картинки (предупредителни 
съобщения и снимки за вредите от 
тези изделия).

От реклами съм виждала, че 
рекламират тези изделия, че пушиш 
и си модерен, но едновременно с това 
не е вредно. Но де факто имат в себе 
си друг механизъм, които уврежда.

IQOS и Glo (нагреваемо тютюнево 
изделие на Бритиш Американ Тобако 
– бел.ред.) ни ги представят като 
по-малко вредни от други неща, но 
мисля, че това са пълни манипулации, 
за да си продадат продуктите.

Нагреваемите тютюневи изделия 
се описват от младите хора като 
доста агресивни по отношение 
на реклама и промоция. При това 
липсата на каквито и да било 
регулации на тези изделия (освен 
забрана за продаването на цигарите 
за тях на лица под 18 години) се 
забелязва от младите хора. Така тези 
продукти постепенно се налагат 
чрез различни атрактивни игри и 
промоции.

Младите хора много обичат да си 
пробват късмета – идеята, че точно 
ти ще спечелиш нещо, те блазни, 
въпреки че шансовете са срещу теб.

По принцип всички фирми си 
имат психолози, които помагат 
при създаването на рекламите и 
ни предразполагат да си взимаме 
повече.

Аз знам за две мои приятелки, 
които в дискотека спечелиха Glo – 
подариха им.

Пушене на закрито е друга 
специфична характеристика, която 

започва да става важна за младите 
хора между 20-30 години, заради това, 
че имат неограничен достъп до 
нощни заведения, дискотеки и барове.

При IQOS и Glo няма пламък и 
позволяват да се използват на 
закрити пространства. И е много 
по-удобно, например в заведения, 
където пушенето е забранено, няма 
нужда да излизат навън, а могат да 
го използват вътре. Луксозна серия 
цигари.

Моята съквартирантка пуши 
IQOS – то е по-скъпо от цигарите. 
Казвала ми е, че пуши, защото димът 
не е толкова наситен. То пак мирише 
гадно де, но не е като цигари. Има и 
IQOS, и Glo.

НАРГИЛЕТА

Наргилетата са най-
противоречивата група тютюневи 
изделия за участниците в дискусията. 
От една страна те се приемат за 
лесно достъпни, също като цигарите 
и са едно от първите изделия, които 
младите хора пробват още в училище.

Цигарите и наргилетата могат 
да се пушат от много ранна възраст 
– дори и ученици по заведенията 
могат.

От друга страна те са по-социални 
от останалите изделия, защото 
предполагат консумация основно в 
компания с приятели, като повод 
за събиране и прекарване на време 
заедно или посещение на бар или кафе.

Наргилетата са много популярни, 
защото можеш да се събираш на 
наргиле и през деня, и през вечерта 
– когато и да е. И в дискотека, и на 
сутрешно кафе.
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Наргилетата са много модерни по 
дискотеки и барове.

Точно поради колективната 
употреба на наргилето, част от 
младите хора го възприемат като 
пушене, към което много по-трудно 
можеш да се пристрастиш, пушене, 
което е по-безобидно, по-рядко, по-
малко вредно за здравето.

Аз също съм пушил наргиле, рядко с 
компании. Пушенето на наргиле няма 
нищо общо с тютюневите изделия.

По-рядко някой пуши наргиле (в 
сравнение със стандартни цигари), 
защото е по-скъпо по баровете и не 
може всеки да си позволи.

Цигарите са по-вредни от 
наргилето, защото лесно можеш да 
изпушиш по-големи количества.

Измамното е, че се пречиства 
през вода и това го прави по-малко 
вредно. В същото време обаче има 
много дим.

Освен сближаване и комуникация, 
наргилетата предлагат и 
атрактивните аспекти на 
електронните цигари като 
разнообразието и любопитството 
да се пробват различни вкусове, 
атрактивен дим за впечатляване 
на компанията и привличане на 
вниманието.

В наргилето можеш да пушиш през 
плодове или лед.

Сместа на наргилето е с различно 
количество тютюн и целта е не да 
има никотин, а да се усети плодовия 
аромат. А всъщност никотинът е 
по-малко в цигарите.

С наргилетата могат да се 
правят също интересни неща.

Когато ти писва да употребяваш 
едно и също, търсиш нещо ново. 
А наргилето замества цигарите, 
защото дава разнообразие.

Пробвал съм наргиле, защото има 
различни вкусове и от интерес. Но не 
ми хареса.

Нагласи към политиките за регулация на 
тютюневите изделия

Младите участници в 
груповите дискусии са наясно, че са 
представители на уязвима група, 
която много лесно се привлича към 
употреба на тютюневи изделия 
заради различните им атрактивни 
аспекти. Въпреки че повечето 
споделят, че не употребяват 
тютюневи изделия към момента или 
само в редки случаи, те осъзнават 
цялостната нужда от налагане на 
мерки и промяна на ситуацията 
в българското общество, с цел 
предпазване на младите хора. 
Смятат, че е много по-трудно да се 
вземе такова решение на възраст 
под 18, затова ограничаването на 
достъпа позволява на младите хора 
да се срещнат с тези изделия на 
възраст, в която могат да вземат по-
информирано решение.

Аз бих помолила политиците 
да са малко по-отговорни към 
гражданите, а не да мислят само 
как да спечелят и да се възползват 
от това, че младото поколение е по-
така наивно и лесно се лъже. Защото 
това да пушиш е излъгване – някой 
те е излъгал да пробваш и на теб ти 
харесва. И само с едно пробване и се 
зарибяваш.

Малко или много печалбите 
от алкохол и цигари отиват 
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при политиците. Това означава, 
че те трябва да поемат също 
отговорност младите да не 
пропушват.

По принцип трябва да има 
регулация на тютюневите изделия, 
но в България няма.

Някои от участниците споделят 
и добри примери от други общества, 
където тютюнопушенето няма 
такова силно социално значение като 
признак на успех и социална спойка, 
заради усилията на управляващите. 
Пример за това са САЩ и тамошните 
политики.

В Америка трендът е обърнат 
отдавна. До 60-те години 50% от 
обществото е пушело, имало е всички 
тези неща, че е било символ на по-
висок социален клас и т.н. Но това в 
момента е обърнато, там са около 
12-13% последно, когато бях гледал. И 
в момента там пушат само хора от 
по-ниските социални слоеве.

Държавата предприема активна 
политика, чрез реклама, чрез данъчни 
подходи срещу производителите 
на цигари. Реално правителството 
е предприело инициативата след 
проучвания и тогава установяват, 
че цигарите вредят.

Въпреки това различните 
възрасти се различават по 
подходите, които смятат, че ще 
са ефективни за ограничаване на 
тютюнопушенето сред младите в 
България. За по-младата аудитория 
до 20 години работещи изглеждат 
мерки, които са свързани с 
ограничаване на физическия достъп 
до тютюневи изделия чрез контрол 
на продажба на хора под 18 години и 
ограничаване на употребата им в 
заведения. 

В закона е формулирано, но просто 
контролът върху тези неща не 
е достатъчно голям, затова се 
позволява продажба на тютюневи 
изделия на лица под 18 години. Иначе 
това е упоменато, може би и на 
кутиите.

При нас няма забрани за пушенето.

Няма добър контрол – например 
това, че се продават на лица под 
18 години. Не съм запознат дали 
има други закони или правила за 
наргилета или вейпове.

Бих препоръчала да се забрани 
тютюнопушенето в дискотеки и 
нощни клубове, защото така или 
иначе са пълни и те няма да бъдат 
по-малко пълни, а просто хората 
ще трябва да пушат навън. А това 
е плюс за всички останали, защото 
кожата им няма да е просмукана от 
дим.

Управляващите могат да 
вземат по-добри мерки за затягане 
на глобите и контрола на малки 
магазинчета за продаване на цигари 
и всякакви тютюневи изделия на 
непълнолетни.

Не е достатъчно само да имаме 
закони, те трябва да се спазват 
и имплементират. Не може 10 
години след като имаме забрана за 
тютюнопушене на обществени 
места в дискотеките да ти носят 
чаша със салфетка вътре, и всички 
да палят около тебе, и вторичният 
дим да е около теб.

По принцип лица под 18 години 
не би трябвало да пушат или да 
си купуват наргиле, но има някои 
магазини, където продават на лица 
под 18. Хем има контрол и закон, но 
има места, където се продават. 
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Самият контрол да е по-добър.

Като цяло младите хора до 
20 години, участвали в групите, 
са по-склонни да приемат и 
мерки, свързани с увеличаване на 
акцизите на тютюневи изделия, 
с цел ограничаване на достъпа на 
ученици до тях, поради това, че тази 
възрастовата група разполага с много 
по-ограничени финансови средства. 

Аз бих препоръчала на политиците 
практика, която мисля, че се прилага 
в арабските държави – повишават 
се цените на алкохола, за да не 
може да се купува. Същото би било 
добре да се направи и тук само че за 
тютюневите изделия.

Вдигането на цената ще има 
най-благоприятен ефект върху 
пропушването на най-малките – че 
няма да могат да пропушат. Но 
пък, ако станат 10 лв., ще се отрази 
доста. На възрастните - най-
вероятно няма. Според мен, съчетано 
с образование, това ще помогне да не 
се пропушва на малка възраст. Чисто 
финансова пречка.

От друга страна, 
представителите на възрастова 
група над 20 години са по-скептични 
към повишаването на акцизите, 
защото се съмняват в желанието 
на държавата да използва тези 
допълнителни средства за 
подобряване на контрола и 
ограничаване на тютюнопушенето 
в България. Оказва се, че тези мерки 
биха донесли вреди за пушачите, 
заради падане на качеството на 
продуктите. 

1   Препратка към нашумелите по време на периода на изследването обществени скандали, свързани с 
резиденцията на почетния председател на Движението за права и свободи Ахмед Доган. Партията е 
исторически свързана с турското малцинство в България, чиито представители са най-многобройни сред 
местните тютюнопроизводители, и отстоява интересите им. Б.а.

Вдигането на акцизите не мисля, 
че ще сработи в България, имайки 
предвид какво се случва с данъците 
и тези скандали „Сарай Гейт“1 и 
т.н. Това е вземане на повече пари 
от производителите, защото 
производителите ще измислят 
поредната схема. Аз си мисля, че 
тези пари ще бъдат взети от 
някъде другаде - ще бъдат взети от 
качеството на цигарите.

Не акцизите, а образованието е 
важно.

Младите хора над 20 години 
отдават по-голямо значение на 
образованието и информацията, 
която младежите получават относно 
тютюневите изделия. Те вярват, 
че повече информация и промоция 
на здравословен начин на живот, би 
помогнал на младите хора да вземат 
по-информирани решения за здравето 
и живота си.

Повече да се наблегне на кампания 
за образование за вредата от 
тютюнопушенето и тютюневите 
изделия. Въпреки средата, в която 
са. Аз съм привърженик, че ако научиш 
някой какви са рисковете, това вече 
е информирано решение, а не наивно 
подвеждане от средата или от 
рекламата или от каквото и да е.

Ако трябва да се работи за 
намаляване на тютюнопушенето, 
трябва да се работи на ниво 
родители, особено ако те пушат.

Мотивацията на едно дете 
тръгва от семейството и после било 
то от училище или от университет.

Това, на което съм ставала 



32 / Аналитичен доклад за отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия

свидетел много често е, че в училище 
много родители прикриват децата. 
Ако видиш някое дете да пуши, 
трябва да казваш на родителите, не 
да му “пазиш гърба”.

Все пак формата на поднасяне 
на информацията е много важна за 
младежите. За най-добър подход 
се счита откровеният разговор 
и споделяне на личен пример. Не 
толкова медицински термини, а 
релевантни истории на други млади 
хора.

Според мен е добре хора, които са 
се сблъсквали с тютюнопушенето – 
самите те да бъдат лица на такива 
кампании, за да има жив пример. 
Защото така като се говори за бели 
дробове и така нататък и те си 
казват: Да, бе! Нашите нали пушат. 
Друго е, когато са хора, които са 
минали през това.

Кампании, които да показват 
обратната страна на нещата.

Каналите за информация също са 
от значение за младите хора, които 
се впечатляват от филми, известни 
личности и инфлуенсъри, видео 
съдържание и завладяващи истории 
на герои, които често се представят 
като пушачи.

Реклама има във филмите и мисля, 
че регулаторите могат да налагат 
санкции на филмови продукции. 
Мисля, че са намалели драстично 
от преди, но особено като си малък 
и възприемаш силно образите от 
тази история. Ако видиш някой 
положителен образ, знаем с какви очи 
сме ги гледали като малки и е много 
кофти пример.

Някои споделят и подкрепа към 
мерки за ограничаване на атрактивни 

промоции, реклами и дизайни на 
тютюневите изделия, за да се намали 
тяхната атрактивност, особено що 
се отнася до електронните цигари и 
нагреваемите тютюневи изделия. 

Колкото по-неатрактивно е, 
толкова повече му сваляме статуса 
на това нещо. И хората няма да го 
искат.

Тези неща влияят – маркетинг 
и психология, връщайки се на моя 
предишен опит като пушач. Тези 
неща трябва да се обезличат.

Забрана на реклама и промоция е 
добра мярка.

Въпреки различните мерки, 
които държавата може да вземе, 
съществува нагласата, че като 
общество трябва да сме по-
отговорни и заедно да работим за 
намаляване разпространението на 
пушенето сред младите хора.

Политики за тютюнопушене и младежко 
гласуване

Участниците не са убедени, че 
политиките за ограничаване на 
тютюнопушенето са решаващи 
при формиране на избора им за 
кого да гласуват, но признават, че 
отношението на политическите 
сили към здравеопазването, може да 
повлияе на избора им.

Не е достатъчно [дадена 
партия да има активна политика 
срещу тютюнопушенето], но би 
ми помогнало да асоциирам тази 
партия и хора с положителни 
качества.

Това не е [достатъчна] причина 
за гласуване, в момента има и 
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много други неща на дневен ред. 
Със сигурност, ако разглеждам 
програмата за здравеопазване на 
една партия, която следва да има 
такава политика, би било плюс за 
мен.

От младите към младите
За практическите цели на 

изследването и проекта, попитахме 
участниците в младежките 
фокус групи какви послания биха 
отправили към връстниците си. Ето 
резултатите:

Да бъдеш зрял, възрастен и голям, 
не значи да правиш глупости и да 
си тровиш живота. Трябва да си 
благоразумен, да се пазиш и да не 
пропиляваш времето и живота си за 
щуротии. Защото тези неща не те 
правят важен, важни са делата ти.

Младите хора на моите години 
или тези, които не употребяват 
тютюневи изделия първо да мислят 
3 пъти преди да направят нещо, за 
което ще съжаляват. Да не се влияят 
от това, какво мислят другите за 
тях, съдейки по това както правят 
например - ако пушат са готини, а 
ако не пушат са задръстени и т.н. 

И да отстояват мнението си и да 
не се преструват на гъзари само и 
само да се харесат на другите. Да 
бъдат себе си главно. И да не тровят 
живота, който не е техен. Да ценят 
живота си и времето си.

Мисля си, че младите хора 
трябва да разберат, че пушенето 
не е свидетелство, за това, че са 
пораснали или за това, че са станали 
по-разбиращи. По-скоро показва, че 
не знаят и не мислят за здравето 
си и да се замислят, че веднъж като 
започнат, това може да им промени 
целия живот. От едно решение, 
което са взели като малки, когато те 
още не могат да вземат решение за 
важни работи. Да мислят по-разумно.

Не е лошо да се греши, а да се 
повтарят грешките. Колкото може 
повече да грешат, за да извлекат 
най-доброто от ситуациите. Да се 
научат на повече неща и така да се 
развият.

Здравето пред моментното 
удоволствие.

Екипът ни взима тези послания 
предвид при формулирането на 
изводите от настоящото изследване 
в заключителната глава.



34 / Аналитичен доклад за отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия

Резултати от социологически 
допитвания

В тази глава описваме 
резултатите от две национални 
социологически проучвания, проведени 
от Екзакта Рисърч Груп, в края на 
2020 г. Представените резултати 
се основават на предоставените 
ни от агенцията данни от двете 
проучвания.

Степен на тютюнопушене и одобрение за 
ограничаването му

Чрез първото социологическо 
проучване потърсихме 
представителна информация за 
нивото на тютюнопушене сред 
младежите, като част от всички 
интервюирани българи. Попитахме 
ги също доколко са запознати с 
възможностите за защита на 
правата им, когато се пуши на 
закрито обществено място. Освен 
това проверихме степента на 
подкрепа за:

●	 налагане на по-строг и 
ефективен контрол върху спазване 
на забраната за тютюнопушене на 
обществени места;

●	 забрана на рекламата и 
промоцията на тютюневи изделия;

●	 забрана на тютюневата 
индустрия да финансира 
благотворителни програми и 
проекти и други мероприятия, 
провеждани в страната;

●	 забрана на афиширането 
в обществото и медиите на 

благотворителни програми и 
проекти, които представят 
тютюневата индустрия в 
положителна светлина;

●	 увеличаване цената на 
тютюневите изделия;

●	 недопускане от държавата 
на вмешателство на тютюневата 
индустрия при изработването и 
прилагането на политики, отнасящи 
се до общественото здраве; и

●	 премахване на незаконната 
търговия с тютюневи изделия.

Освен това искахме да 
удостоверим степента на съгласие 
сред българите - и сред младите 
хора - децата и подрастващите 
да продължават да виждат, както 
досега:

●	 реклами на тютюневи изделия 
на билбордове, транспаранти, 
плакати по улици и шосета;

●	 реклами на новите нагреваеми 
тютюневи изделия;

●	 реклами на тютюневи изделия 
в търговските обекти, където се 
продават; и

●	 изложени тютюневи изделия по 
рафтове, стелажи и витрини.

Въпросите са формулирани 
от изследователския ни екип, в 
сътрудничество със специалистите 
от Екзакта и са налични в 
цялост като Приложение 2. По 
тях анкетьорите на Екзакта 
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интервюират на живо 1005 
пълнолетни българи (240 на възраст 
18-35 г.) в 89 населени места в периода 
10-16 септември 2020 г. Въз основа 
на получените отговори правим 
следните изводи и наблюдения.

Половината от младите хора 
на възраст 18-35 години (50,4%) са 
настоящи пушачи. Една трета (32,1%) 
никога не са пушили, а 17,5% са бивши 
пушачи. Независимо, че делът на 
пушачите сред младите европейци 
се е увеличил от 25% през 2014 г. на 29% 
през 2017 г.1, близо два пъти повече от 
българските младежи пушат и това 
затвърждава тенденцията България 
да е на първо място в ЕС по брой 
пушачи и в тази възрастова група.2.

Всеки пети от младите хора (21,7%) 
изобщо не е запознат с правата 
му, когато се пуши на закрито 
обществено място, докато 34,6% са 
частично запознати, а 38,3% - напълно. 
Т.е. мнозинството от младите 
хора 72,9% са частично или напълно 
запознати с правата си, когато се 
пуши на закрито обществено място.

Над половината млади хора (58,8%) 
смятат, че трябва да се наложи 
по-строг и ефективен контрол 
върху спазване на забраната за 
тютюнопушене на обществени 
места. За съжаление почти 
половината от анкетираните 
(48,3%) не смятат, че трябва 
да се забрани на тютюневата 
индустрия да финансира 
благотворителни програми, проекти 
и други мероприятия, провеждани в 
страната.

Половината (50,8%) млади хора, 
1   European Union, (2017), Special Eurobarometer 458 “Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes”;
2   TNS opinion & social. 2017. Special Eurobarometer 458 ‘Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes’.

са на мнение, че трябва да се 
забрани рекламата и промоцията 
на тютюневи изделия. Над 
половината млади хора (51,7%) или 
подкрепят политиката да се 
забрани на тютюневата индустрия 
да финансира благотворителни 
програми и проекти и други 
мероприятия, провеждани в 
страната, или нямат мнение по 
въпроса. Висока е подкрепата 
за забрана на афиширането в 
обществото и медиите на 
благотворителни програми и 
проекти, които представят 
тютюневата индустрия в 
положителна светлина (39,6%). 

Над половината млади хора 
(56,3%) са изразили становище, 
че не трябва да се увеличава 
цената на тютюневите изделия. 
Мнозинството млади хора (80,0%) са 
съгласни, че трябва да се премахне 
незаконната търговия с тютюневи 
изделия.

Над половината млади хора у нас 
(50,4%) са съгласни, че държавата не 
трябва да допуска вмешателство 
на тютюневата индустрия при 
изработването и прилагането 
на политики, отнасящи се до 
общественото здраве. Почти две 
трети (64,2%) не са съгласни децата 
и подрастващите да виждат, както 
досега реклами на тютюневи изделия 
на билбордове, транспаранти, 
плакати по улици и шосета.

Над половината интервюирани 
(58,8%) не са съгласни децата 
и подрастващите да виждат, 
както досега реклами на новите 
нагреваеми тютюневи изделия. Над 
половината (52,5%) не са съгласни 



36 / Аналитичен доклад за отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия

децата и подрастващите да 
виждат, както досега реклами на 
тютюневи изделия в търговските 
обекти, където се продават. Най-
голям дял от интервюираните млади 
хора (44,6%) не са съгласни децата и 
подрастващите да виждат, както 
досега изложени тютюневи изделия 
по рафтове, стелажи и витрини. 
Прави впечатление високият дял 
на младите хора (между 10 и 37%), 
които не могат да преценят 
дали подкрепят или не всяко от 
посочените твърдения.

Отношение към новите тютюневи 
продукти 

Второ национално 
представително допитване се  
проведе също от Екзакта Рисърч 
Груп в периода 5-12 декември 2020 г. 
чрез интервюта лице в лице с 1025 
пълнолетни българи в 70 населени 
места. Въпросите ни, включени в 
него, са дадени като Приложение 
3 към настоящия доклад. Те целят 
да изяснят отношението към 
тютюнопушенето сред младите 
хора (18-35 г.). Използваме ги, за да 
научим как българите и в частност 
българските младежи сравняват по 
вредност традиционни изделия за 
пушене (цигари, пури, пурети) с: 

●	 нагреваеми тютюневи изделия 
като IQOS, Glo;

●	 наргилетата 

Освен това проучваме степента 
на употреба на следните тютюневи 
изделия:

●	 фабрични цигари;

●	 тютюн за ръчно свиване на 
цигари;

●	 пури;

●	 наргилета;

●	 електронни цигари;

●	 нагреваеми (като IQOS, Glo 
например); и

●	 други.

Този път проверяваме какъв 
тип тютюневи продукти ползват 
младите хора. В отговор на така 
поставения въпрос научаваме, че 
мнозинството от интервюираните 
млади хора (60,2%) пушат в момента, 
като почти всички от тях пушат 
фабрични цигари (81,9%), но е 
сравнително висок  делът и на 
пушещите нагреваемите тютюневи 
изделия, електронни цигари и 
наргилета (20%) от пушачите. 
Вероятно този висок относителен 
дял на пушещите в момента 
спрямо предходното изследване 
от м. септември 2020 г. се дължи на 
включване в групата на активните 
пушачи и на т.нар. епизодични пушачи, 
които не пушат всеки ден и според 
критериите на СЗО не се водят 
пушачи. Тъй като въпросът е зададен 
по различен начин и не са отразени 
бившите пушачи, възможно е част от 
тях да са се причисли към пушещите 
лица. По-малко от половината млади 
хора (39,8%) не пушат в момента 
или са бивши пушачи, показват 
получените резултати.

Почти половината млади хора 
(46,5%) изразяват неодобрение 
към тютюнопушенето сред 
връстниците си. Един от всеки 
четирима млади хора (27,6%) напълно 
не одобрява тютюнопушенето сред 
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връстниците си, всеки пети (18,9%) 
е изразил частично неодобрение), 
докато 45% от цялото население 
изразява напълно неодобрение, а 
още 20,2% - донякъде не одобряват 
пушенето сред младите хора. За 
съжаление 25,2 % са безразлични 
по този въпрос или не могат да 
дадат мнение (15,2% от цялото 
население), а още 28,3% изразяват 
частично или пълно одобрение 
на тютюнопушенето на тази 
възрастова група, докато това 
важи за едва 14,3% от цялата извадка 
пълнолетни граждани.

Над една трета от младите 
хора (37%) смята, че нагреваемите 
тютюневи изделия и традиционните 
изделия за пушене са еднакво вредни, 
докато всеки четвърти (24,8%) е на 
мнение, че нагреваемите са по-малко 
вредни, а 15,4%, че нагреваемите 
са по-вредни. Няма съществена 

разлика между младите и цялата 
извадка пълнолетни респонденти. 
Като цяло сред младите хора е 
разпространена заблудата, че 
нагреваемите тютюневи изделия са 
по-малко вредни от традиционните 
изделия за пушене. Това може да се 
интерпретира като доказателство, 
че предприетата от тютюневата 
индустрия дезинформационна 
кампания в тази насока дава 
резултати. 

Над една трета от младите хора 
смятат, че наргилетата са по-малко 
вредни (35,8%; 22% от цялата извадка), 
а всеки четвърти (24,8%; 32,5% от 
цялата извадка) е на мнение, че са 
еднакво вредни. Сред младите хора 
е по-разпространена и заблудата, че 
наргилетата са по-малко вредни от 
традиционните изделия за пушене.
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Резултати от онлайн допитване
Представяме данни, събрани 

чрез онлайн въпросник, съставен за 
нуждите на настоящото проучване. 
Проведено е в периода 01.12.2020 - 
02.01.2021 г. чрез анкетен формуляр, 
публикуван в интернет и активно 
промотиран чрез социалните 
мрежи. Формулярът е приложен 
като Приложение 1 към настоящия 
доклад. Както самият формуляр, така 
и съпровождащото съобщение при 
разпространението му, показват, 
че той е насочен изключително към 
участници на възраст 18-35 г.

В началото на формуляра 
включваме информация за целите и 
метода на проучването, както и за 
поръчителя му - Коалиция за живот 
без тютюнев дим. Попълването е 
доброволно и напълно анонимно, като 
по този начин се гарантира пълната 
безопасност на участниците. 
Не са събирани или обработвани 
техни лични данни. По този начин 
изпълняваме изискванията за 
прозрачност и научна етика на 
фондация “БлуЛинк”.

Формиране на извадката 
При формирането на извадката 

от респонденти се опираме на 
стандартното демографско 
разделение на младежката целева 
група, използвано от НСИ. Към 31.12.2019 
г., по данни на НСИ, в страната 
живеят 1 961 615 лица на възраст 15-39 
г.

Поради липса на данни за 
интересуваща ни целева група от 

18 - 35 г., сме използвали разширената 
група с включване на по-младите 
и по-възрастните лица. На базата 
на тази генерална съвкупност е 
изчислена извадката за показател с 
форма на относителен дял и размер 
50%, при 5% допустима грешка, 
80% мощност и 95% гаранционна 
вероятност. Размерът на 
извадката е 385 лица. В генералната 
съвкупност разпределението по пол 
е приблизително по равно (51,5% мъже 
и 48,5% жени), а по населено място с 
преимущество на градовете (76,5% в 
градовете и 23,5% в селата). Поради 
принципно по-високата активност 
на женския пол в участие в проучвания 
очакваме изкривяване на извадката с 
превес на жените, както и с превес 
на градското население, поради по-
добрият достъп до интернет и по-
високата образованост на градското 
население. 

Поради характера на проучването 
(онлайн) и набирането на 
респонденти сред отзовалите 
се на таргетната промоция, 
извадката не може да се приеме 
като представителна. Въпреки 
това при достатъчен обем и 
приблизително сходно разпределение 
на квотиращите признаци с тези на 
генералната съвкупност (с приетите 
допускания), резултатите могат да 
се използват за формулиране на изводи 
и препоръки. 

Рискове
Преди провеждането на 

проучването идентифицираме 
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следните рискове и препоръчваме 
стъпки за избягването им, както 
следва: 

1. Съществува риск да не 
достигнем до набелязания 
минимален брой респонденти. 
За преодоляването му 
разпространяваме поканата за 
попълване на въпросника чрез 
социалната мрежа на Фейсбук, 
която е най-популярна в България. 
Възползваме се от спонсорирано 
споделяне на публикацията.

2. Вторият риск е да не се получи 
точно покриване на планираните 
параметри на извадката. 
Постигането на напълно прецизен 
демографския профил на целевата 
група бе практически невъзможно, 
поради естеството на 
използвания метод - попълването 
онлайн е доброволно и нямаме 
възможност да селектираме 
участниците. За да намалим 
въздействието повишаваме броя 
респонденти почти двойно над 
заложения минимален брой.

3. Като обособен риск 
идентифицираме възможността 
въпросника да попълнят 
респонденти, които не попадат 
в целевата група. Селекцията 
по възраст във въпросника е 
на декларативен принцип и 
няма възможност за реален 
контрол. За минимизиране 
на този риск внимателно 
съпоставяме отговорите и 
изключваме от анализирания 
масив такива, в които се 
установява несъответствие във 
възрастовите характеристики.

4. В изпълнението на 
изискванията за прозрачност и 

информиране на участниците, 
въпросникът и съпровождащата 
го покана ясно идентифицира 
Коалицията за живот без 
тютюнев дим като поръчител 
на проучването. Това създава 
предпоставка за преднамерено 
или неволно изкривяване на 
резултатите: от една страна 
присъствието на организация с 
ясно определена цел да ограничава 
тютюнопушенето би могло да 
обезкуражи пушачи или участници, 
които застъпват обратната теза 
или пък да предизвика целенасочен 
опит за компрометиране на 
резултатите от тяхна страна; 
а от друга - да насърчи по-
високо участие от страна на 
участници, които застъпват 
анти-тютюневи виждания. За 
да избегнем тези рискове, ясно 
обясняваме, че проучването се 
изпълнява от научен екип към 
фондация „БлуЛинк“, внимателно 
следим извадката за изкривявания, 
и „затваряме“ въпросника за 
попълване веднага щом преценим, 
че сме достигнали нужния брой 
участници.

Демографски характеристики
Набрани са данни от 652 лица, но 

5 от тях са отказали да участват 
в проучването. От останалите 647, 
трима са на възраст под 18 г. и са 
изключени от анализа. Обемът на 
извадката е 644 лица.

Разпределението по пол е със 
силен превес на жените (65,4% спрямо 
34,6% мъже). Средната възраст на 
изследваните лица е 25,8 г. (sd 5,1 г.), 
като 71,6% са между 18 и 29 г., а 28,4% - 
на възраст 30-35 г. Почти половината 
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лица (49,8%) са с висше образование 
(бакалавър или магистър), следвани 
от 39,6% със средно, 9,2% с висше - 
специалист/професионален бакалавър 
и едва 1,4% с основно или по-ниско 
образование. Две трети са съобщили, 
че живеят в София (65,7%), всеки 
пети (22,2%) е жител на областен 
град, един от десет (9,6%) живее в 
по-малък град, а едва 2,5% - в село. Над 
половината лица (62,9%) смятат, че 
живеят без лишения, една трета 
(32,1%) са съобщили, че животът им 
е с известни лишения, 3,4% смятат, 
че живеят богато, 1,2% - с големи 
лишения, а 0,3% - в мизерия.

Настоящите пушачи сред 
анкетираните лица са 45,7%, други 
21,0% са бивши пушачи, а 33,4% никога 
не са пушили. Според данните на 
първото възложено на социологическа 
агенция Екзакта Рисърч Груп 
проучване лицата на възраст между 
18 и 35 години, които пушат са 50,4%, 
бившите пушачи са 17,5%, а никога не 
са пушили 32,1%.

Изглежда конвенционалните цигари 
са най-предпочитани сред младите 
(72,1%). Значителен е процентът на 
младите хора, които употребяват 
нетрадиционни тютюневи изделия - 
тютюн за свиване (23,8%), нагреваеми 
тютюневи изделия (18,0%), наргилета 
(15,6%). Нагреваемите изделия са 
сравнително нов феномен, но заемат 
трето място сред употребяваните 
тютюневи изделия, изпреварвайки 
наргилетата.

Настоящите и бившите пушачи 
отговарят също на каква възраст 
са пропушили. Мнозинството (59,9%) 
съобщават, че това се е случило на 
15-19 г., при други 18,2% - на 10-14 г., при 
16,1% - на 20-24 г. Малък е делът на 
пропушилите на 25-29 г. (2,3%), на 30-34 

г. (2,1%) и под 10 г. (1,4%). Не се доказаха 
значими различия във възрастта 
на пропушване на настоящите и 
бившите пушачи. 

Настоящите и бившите пушачи 
уточняват с какво тютюнево 
изделие са започнали да пушат. Много 
голям дял (85,5%) съобщават, че това 
са фабричните цигари, други 9,1% са 
започнали с наргиле, 1,9% с тютюн 
за ръчно свиване на цигари, 0,9% с 
нагреваемо тютюнево изделие и 
съответно пури, по 0,9% съответно 
с електронни цигари и съответно 
пури, а 1,2% с нещо друго. Забелязва се, 
че 11,6% от настоящите пушачи са 
започнали да пушат с наргиле, докато 
това важи за едва 3,7% от бившите 
пушачи. Длъжни сме да отчетем, че 
нагреваемите тютюневи изделия 
са сравнително нови продукти и е 
трудно да се отчете дали сегашното 
поколение пушачи пропушва с IQOS.

Много голям дял от бившите 
пушачи (85,2%) са се отказали от 
пушенето с воля, на следващо 
място по честота на споменаване 
е някакъв друг метод (20%), като 
тук се съобщават книгата на Алън 
Кар „Не пуша вече“, спрей Никорет, 
забременяване, употреба на 
противозачатъчни, липса на сериозна 
зависимост поради факта, че не са 
много активни пушачи и други. С 
ниска честота на споменаване са 
методите „Помощ от приятел“ (3,7%), 
нагреваемо тютюнево изделие (2,2%), 
електронни цигари (1,5%), табекс (0,7%), 
лепенки (0,7%) и помощ от лекар (0,7%). 
Сборът на процентите надхвърля 100, 
тъй като респондентите са давали 
по повече от един отговор.

Най-често споменаваната от 
респондентите причина да се 
откажат от тютюнопушенето 
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е здравословната (58,5%), следвана 
от финансовата (21,5%), защото не 
е модерно (11,1%), по настояване на 
близки (5,9%) и поради забраната за 
пушене на обществени места (1,5%). 
Други причини са съобщили 32,6% от 
участниците, като тук по-често са 
споменавани „Не исках да пуша вече“, 
„Тъпо е“, „Запалих се по здравословния 
начин на живот“, „Планиране на 
бременност” и др.

Всички респонденти - и пушачите, 
и бившите пушачи, и непушачите, 
отговарят дали има хора, които 
пушат в тяхно присъствие. По 
43,5% съобщават за такива лица в 
дома си и в работата, а 13,2% - на 
друго място. Едва една четвърт 
от анкетираните (25,8%) казват, 
че около тях няма хора, които да 
пушат в тяхно присъствие. Делът 
на респондентите, отговорили, 
че около тях няма такива лица, е 
значимо различен между групата 
на пушачите и другите две групи 
- бившите пушачи и непушачите. 
Едва 15,6% от пушачите съобщават 
за среда, свободна от тютюнев дим 
около себе си, докато това важи за 
25,6% от бившите пушачи и 33,5% от 
непушачите. За сметка на това над 
половината пушачи (съответно 56,1% 
и 53,1%) съобщават за наличие на хора, 
които пушат в тяхно присъствие в 
дома им и на работното им място. 
Това важи за около една трета от 
бившите пушачи и непушачите 
(съответно 33,3% и 34,8% при 
бившите пушачи и 32,6% и 35,8% от 
непушачите).

На въпроса „Според Вас фактът, че 
лично Вие пушите/не пушите, влияе 
ли на социалните Ви контакти?“ 
мнозинството анкетирани (78%) 
са отговорили, че пушенето няма 

отношение към социалните им 
контакти, а 11,7% - че имат повече 
контакти. Делът на останалите 
отговори е нисък. Интересно е, че по-
висок дял пушачи (20,7%) съобщават, 
че имат повече контакти поради 
това, че пушат (при непушачите 
и бившите пушачи са по 3,7%), а по-
висок дял бивши пушачи и непушачи 
(съответно 14,1% и 11,6%) съобщават, 
че имат по-малко контакти (1,7% при 
пушачите).

По отношение на влиянието 
на пушенето или непушенето на 
финансовото състояние, една трета 
са на мнение, че няма връзка между 
двете (34,6%), според 22,5% слабо 
го влошава, други 19,6% смятат, че 
слабо го подобрява, 16,9% застъпват 
тезата, че силно го подобрява, а 6,4% - 
че силно го влошава. Очаквано, делът 
на пушачите, съобщили, че пушенето 
слабо влошава финансовото им 
състояние, е по-висок (47,3% спрямо 
3% при бившите пушачи и 0,9% при 
непушачите), докато бившите 
пушачи и непушачите са с по-висок 
дял сред отговорилите, че слабо го 
подобрява (37,8% за бившите пушачи 
и 34,4% за непушачите спрямо 0,3% 
за пушачите). Същите две групи са 
с по-висок дял сред отговорилите, 
че непушенето им силно подобрява 
тяхното финансово състояние 
(съответно 23% и 35,8% спрямо 0,3% 
при пушачите).

Разгледано според самооценката 
на финансовото състояние на 
респондентите, пушачите, 
които живеят без лишения, са 
приблизително по равно разделени 
в групите „слабо го влошава“ (43,9%) 
и „не се усеща влияние“ (47,8%). В 
групата на живеещите с известни 
лишения, една пета (20,6%) от 
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пушачите са посочили, че пушенето 
силно влошава финансовото им 
състояние, половината (51,4%) - че го 
влошава слабо, а едва 27,1% - че не се 
усеща влияние.

Една трета от участниците 
(32%) са изразили мнение, че тяхното 
пушене/непушене силно подобрява 
здравословното им състояние; 23,8% 
са на мнение, че не се усеща влияние, 
22,9% - че слабо го влошава, 11,8% - че 
слабо го подобрява, а 9,6% - че силно 
го влошава. Очаквано, мненията 
на пушачите и другите две групи 
(бившите пушачи и непушачите) 
ще е различно. Сред пушачите е най-
висок делът на лицата, съобщили, че 
пушенето силно влошава здравето 
им (17%) спрямо 7,4% при бившите 
пушачи и 0,9% при непушачите (две 
лица; вероятно по погрешка).

Високият дял на непушачите, 
които са на мнение, че непушенето 
им силно влошава здравето им 
вероятно се дължи на „градската 
легенда“, че ако човек спре цигарите 
(или ги спре рязко), то той се 
разболява. Половината пушачи (48%) 
са изразили мнение, че пушенето им 
слабо влошава здравето им, докато 
едва 4,4% от бившите пушачи и 0 
непушачи смятат, че непушенето 
им слабо влошава здравето им. Една 
трета от пушачите (33,3%) и едва 
15,6% от бившите пушачи и 15,8% 
от непушачите са на мнение, че 
пушенето или липсата на такова 
няма отношение към здравето. 
В другия полюс групите отново 
показват различно мнение: едва 0,7% 
от пушачите (две лица; вероятно 
по погрешка) са на мнение, че 
пушенето слабо подобрява здравето 
им; съответно 21,5% от бившите 
пушачи и 20,9% от непушачите 

смятат, че фактът, че не пушат, 
слабо подобрява здравето им. Трима 
пушачи (1%) са изразили мнението, 
че пушенето им силно подобрява 
тяхното здраве, докато 51,1% 
от бившите пушачи и 62,3% от 
непушачите смятат, че тяхното 
непушене силно подобрява здравето 
им.

По около една трета от 
запитаните са изразили различна 
степен на неодобрение на 
тютюнопушенето сред младите 
хора (съответно 32,8% донякъде 
не одобряват, а 34,2% изцяло не 
одобряват). Други 19,7% са безразлични 
към този въпрос, още 6,1% нямат 
мнение, 5,9% одобряват донякъде, 
а 1,4% - напълно. Отговорите на 
пушачите очаквано са различни: 
единствено сред тях има лица, 
избрали „одобрявам напълно“; по-
висок е делът на безразличните (27,2% 
спрямо 15,6% сред бившите пушачи и 
12,1% сред непушачите) и съответно 
- по-нисък делът на неодобряващите 
(„неодобрявам донякъде“ 32% спрямо 
40% при бившите пушачи и 29,3% при 
непушачите; „изцяло не одобрявам“ 
19,7% спрямо 30,4% при бившите 
пушачи и 56,3% при непушачите), 
както и по-висок дял лица без мнение 
(9,9% спрямо 5,2 и съответно 1,4%). 
Резултатите от онлайн анкетата се 
разминават с тези от социологическа 
агенция Екзакта, където делът 
на одобряващите е по-висок, а на 
неодобряващите - по-нисък.

Тютюнопушенето на бременни и 
майки с малки деца одобряват напълно 
едва 0,2% (едно лице - вероятно по 
погрешка), а донякъде 1,4%; безразлични 
са 2%, а без мнение са 1,2%. Донякъде не 
одобряват 7,6%, а изцяло не одобряват 
много висок дял - 87,4%. Разликите 
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между трите групи (пушачи, бивши 
пушачи и непушачи) не са големи. 

Тютюнопушенето в 
присъствието на малки деца се 
одобрява напълно от едва 0,2% 
(едно лице, вероятно по погрешка), 
донякъде от 1,9% (12 човека, 11 
от които пушачи, а един - бивш 
пушач), безразличие са изразили 
3,3%, а без мнение са други 0,6%. 
Изцяло не одобряват пушенето 
в присъствието на малки деца 
75,5% (89,8% сред непушачите, 79,3% 
сред бившите пушачи и 63,3% сред 
настоящите пушачи), а донякъде не 
одобряват 18,6% (8,4% от непушачите, 
15,6% от бившите и 27,6% от 
настоящите пушачи).

На въпроса, който измерва дали 
изборните нагласи на участниците 
са свързани с политиките по 
отношение на тютюнопушенето, 
застъпвани от политическите 
партии, над половината респонденти 
(58,7%) са отговорили, че това няма 
отношение към техния избор (72,1% 
от пушачите, 57,8% от бившите 
пушачи и 40,9% от непушачите). 
Над една трета обаче (37,1%) са 
изразили мнение, че биха гласували за 
партия, която предлага политики за 
ограничаване на тютюнопушенето 
сред младите хора в България 
(21,8% от пушачите, 37,8% от 
бившите пушачи и цели 57,1% от 
непушачите), а само 4,2% биха дали 
гласа си за формация, която застъпва 
либерализиране на тютюнопушенето 
сред младите хора (6,1% от пушачите, 
4,4% от бившите пушачи и 1,4% от 
непушачите).

Според една трета от 
анкетираните лица (33,7%) 
нагреваемите тютюневи изделия и 
традиционните цигари са еднакво 

вредни (28,2% от пушачите, 42,2% 
от бившите пушачи и 35,8% от 
непушачите), още толкова (34%) 
не могат да дадат мнение (32,7% 
от пушачите, 28,1% от бившите 
пушачи 39,5% от непушачите), 19,3% 
смятат, че нагреваемите са по-
малко вредни (21,4% от пушачите, 
20,7% от бившите пушачи и 15,3% 
от непушачите), а 13% - че са по-
вредни (17,7% от пушачите, 8,9% 
от бившите пушачи и 9,3% от 
непушачите). Данните, предоставени 
от Екзакта, се различават по 
отношение на избралите отговора 
„не мога да преценя“ и в тяхното 
проучване са по-малко (22,8%), което 
увеличава дяловете на останалите 
отговори, но се запазва най-високия 
дял на „еднакво вредни“, следван от 
„нагреваемите са по-малко вредни“ 
и най-нисък за „нагреваемите са по-
вредни“.

Една трета от запитаните 
(32,1%) са изразили становище, че 
наргилетата са по-малко вредни 
от традиционните цигари (33,3% 
от пушачите, 28,1% от бившите 
пушачи и 33% от непушачите), една 
четвърт (25,8%) са на мнение, че са 
еднакво вредни (20,7% от пушачите, 
37,8% от бившите пушачи и 25,1% от 
непушачите), други 17,4% смятат, че 
наргилетата са по-вредни (21,1% от 
пушачите, 11,1% от бившите пушачи 
и 16,3% от непушачите). Делът на 
тези, които не могат да дадат 
отговор, е сравнително висок, 24,7%. 
Резултатите са сходни с тези на 
агенция “Екзакта”.

Привлечени от усещането, 
че са по-безвредни, са 18,9% 
към нагреваемите тютюневи 
изделия (26,2% от пушачите, 19,3% 
от бившите пушачи и 8,8% от 
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непушачите); към електронните 
цигари за 10,7% (12,2% от пушачите, 
11,9% от бившите пушачи и 7,9% от 
непушачите), а към наргилетата 
18,8% (20,4% от пушачите, 19,3% 
от бившите пушачи и 16,3% от 
непушачите).

Привлечени от иновативността 
са 31,8% към нагреваемите тютюневи 
изделия (43,5% от пушачите, 32,6% 
от бившите пушачи и 15,3% от 
непушачите), към електронните 
цигари 10,9% (11,6% от пушачите, 
13,3% от бившите пушачи и 8,4% от 
непушачите), 3,3% към наргилетата 
(3,7% от пушачите, 3% от бившите 
пушачи и 2,8% от непушачите.

По-ниската цена привлича 9,5% към 
нагреваемите тютюневи изделия 
(12,5% от пушачите, 13,3% от бившите 
пушачи и 3,3% от непушачите), 
14,3% към електронните цигари (18% 
от пушачите, 19,3% от бившите 
пушачи и 6% от непушачите), 12% към 
наргилетата (по 13,3% от пушачите 
и от бившите пушачи и 9,3% от 
непушачите).

Фактът, че са разрешени на 
обществени места привлича 32,8% 
към нагреваемите тютюневи изделия 
(51% от пушачите, 27,4% от бившите 
пушачи и 11,2% от непушачите), към 
електронните цигари 18% (22,4% 
от пушачите, 18,5% от бившите 
пушачи и 11,6% от непушачите) и 
към наргилетата 20,8% (26,2% от 
пушачите и по 16,3% от бившите 
пушачи и от непушачите).

Липсата на миризма привлича 
27,5% към нагреваемите тютюневи 
изделия (40,8% от пушачите, 26,7% 
от бившите пушачи и 9,8% от 
непушачите), към електронните 
цигари 18,3% (22,8% от пушачите, 

19,36% от бившите пушачи и 11,6% 
от непушачите), а към наргилетата 
19,1% (21,8% от пушачите, 14,8% 
от бившите пушачи и 18,1% от 
непушачите).

Фактът, че може да се 
употребяват на парти и в компания 
привлича 26,4% към нагреваемите 
тютюневи изделия (38,1% от 
пушачите, 24,4% от бившите 
пушачи и 11,6% от непушачите), към 
електронните цигари 16,8% (22,1% 
от пушачите, 17% от бившите 
пушачи и 9,3% от непушачите), а към 
наргилетата 27% (34,7% от пушачите, 
17,8% от бившите пушачи и 22,3% от 
непушачите).

Красивата пара/дим при 
издишване привлича 7,5% към 
нагреваемите тютюневи изделия 
(9,5% от пушачите, 7,4% от бившите 
пушачи и 4,7% от непушачите), към 
електронните цигари 14,6% (19% 
от пушачите, 16,3% от бившите 
пушачи и 7,4% от непушачите), а 
към наргилетата 28,9% (36,7% от 
пушачите, 23,7% от бившите пушачи 
и 21,4% от непушачите).

От нещо друго са привлечени 
към нагреваемите тютюневи 
изделия 5% от запитаните; 3% към 
електронните цигари; 6,2% към 
наргилетата. Над половината от 
запитаните (56,1%) съобщават, че не 
ги привличат с нищо нагреваемите 
тютюневи изделия (40,5% от 
пушачите, 58,5% от бившите пушачи 
и 75,8% от непушачите); 57,6% не са 
привлечени с нищо от електронните 
цигари (45,9% от пушачите, 53,3% 
от бившите пушачи и 76,3% от 
непушачите); 37,1% не се привличат 
с нищо от наргилетата (28,9% от 
пушачите, 37% от бившите пушачи и 
48,4% от непушачите).
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Разбиране и подкрепа - 
резултати от интервюта

Проведени са срещи със седем 
представители на младежки 
организации в периода 19.10.2020 - 
21.01.2021 г. Дискусиите с участниците 
обхващат теми извън целите 
на текущото изследване, но в 
течение на разговорите е направен 
опит да се извлече информация по 
предварително изготвени въпроси. 
Три от срещите са проведени 
присъствено, 4 са проведени онлайн 
чрез платформите на Zoom или 
Skype. Две интервюта са проведени 
с представители на младежки 
организации. Пет са с представители 
на младежки крила на политически 
партии, с изключение на ПП „Има 
такъв народ“, която няма младежко 
крило, но основното лице за контакт 
влиза в категорията „младеж“.

В две от срещите присъстват 
повече от един представител 
на организацията. В тези случаи 
не са интервюирани отделните 
участници, а отговорите са 
обединени от различни изказвания в 
хода на дискусията. Срещите не са 
записвани с аудио-визуална техника 
по желание на участниците, а самите 
отговори са възстановени от водени 
подробни записки. Предварително 
е искано съгласие за цитиране 
изказвания на участниците.

Важно е да се отбележи, 
че участниците в срещите 
представляват хора с активна 
гражданска и/или политическа 
позиция и съответно имат по-голяма 
готовност да изразят мнението си 

по въпроси, свързани с една значима 
тема, каквато е тютюнопушенето. 
В същия момент те са и своеобразни 
лидери на организациите, които 
представляват, което до известна 
степен формира и слага рамки на 
техните изказвания.

Въпреки това, в хода на дискусиите 
се забеляза контраст между 
отношението на младежките лидери 
и техните по-възрастни еквиваленти 
- действащите политици. Докато 
първите са склонни да застанат 
зад определена позиция, свързана 
с борбата с тютюнопушенето, 
вторите по-скоро избягват темата, 
тъй като тя често е неудобна. 
Това създава усещане за надежда, че 
бъдещите политици и млади лидери 
биха били по-ангажирани с темите на 
общественото здраве и в частност - 
борбата с тютюнопушенето.

Тук систематизираме 
резултатите по поставените 
въпроси.

1. Как употребата на тютюневи 
изделия засяга младите хора?

Според всички интервюирани, 
тютюнопушенето е значим 
проблем сред младежите и трябва 
да се вземат сериозни мерки за 
преодоляването му. Пушенето носи 
със себе си негативни здравни и 
икономически последици, а самата 
зависимост се смята за механизъм 
за справяне с други проблеми: стрес, 
необходимост от приобщаване/
социализиране.
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2. Как младите се отнасят към 
тютюнопушенето - проверка на 
нагласите им.

Тази част от интервюираните, 
които консумират тютюневи 
изделия споделят, че пушенето им 
доставя удоволствие. Въпреки това, 
както пушачите, така и непушачите 
намират тютюнопушенето за 
обществено значим проблем, който 
влошава, както качеството на живот 
на индивида, така и общественото 
здраве като цяло:

Имам малка сестра и не бих искал 
тя да израства в среда, в която 
пушенето се среща навсякъде 
и е нещо нормално - в магазини, 
на улицата, около училищата. 
Макар и още дете на нея й прави 
впечатление, когато баща й отива 
да пуши и пита „Тате къде отива, да 
пуши ли?“. 

По-голямата част от 
респондентите споделят мнението, 
че политиките за ограничаване на 
тютюнопушенето в България са 
недостатъчни. Като положителни 
примери за страни, в които се 
прилагат необходимите мерки, те 
посочват западноевропейските 
страни - членки на ЕС, както и САЩ. 
Ключови аспекти за ограничаване 
на тютюнопушенето се смятат 
прилагането на политиките и 
тяхното контролиране.

Мерките в България определено 
не са от най-строгите. Пътувал 
съм в цял свят и е съвсем различно. 
В САЩ например, пушачите не се 
възприемат добре, да не кажа дори 
„като втора ръка хора“. Когато се 
опитвах да изляза пред някоя сграда, 
за да пуша, ми правеха забележка и ми 
казваха да се отдалеча на 100 м от 

нея, което ме изпращаше до съседна 
сграда, от която също ме гонеха. 
Аз просто нямаше къде да пуша! 
Цената на цигарите също беше 
много по-висока. Така престанах да 
пуша по време на престоя ми в САЩ.

Един от участниците изрази 
мнение, че въвеждането на забрани 
не е правилния подход, а че е важно 
да се дава право на избор на хората, 
като за целта той трябва да е добре 
информиран. Друг участник допълни, 
че важна роля в ограничаването на 
тютюнопушенето сред младежите, 
е превенцията.

3. Дали тютюнът и мерките 
срещу употребата му биха били 
фактор при политическия им 
избор?

Въпреки че подкрепят по-
строгите мерки/политики за 
ограничаване на тютюнопушенето, 
това е само един фактор, на базата 
на който е трудно да се направи 
политически избор.

Няколко от участниците 
не пожелаха да коментират по 
съображения, че не могат да 
ангажират политическата сила, 
която представляват.

4.  Доколко ви вълнува и 
интересува вредата от 
пушенето?

По-голяма част от респондентите 
споделят, че интересът им е по-
скоро професионален: в качеството 
им на лекари или просто като част 
от приоритетите в работата на 
организацията, в която членуват.

Интервюираните пушачи 
споделят, че се вълнуват от здравния 
аспект на пушенето, като той е 
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пропорционален на „стажа“ им като 
пушачи.

5. Пушат ли? Какви продукти? 
Електронни? Нагреваеми? 
Наргилета?

Двама от тримата пушачи сред 
респондентите употребяват 
нагреваеми тютюневи изделия.

На повечето интервюирани 
им е направило впечатление 
значителното покачване на 
популярността на нагреваемите 
тютюневи изделия сред текущите 
пушачи, като някои от тях са 
контактували с приятели и/или 
колеги, които употребяват, както 
нагреваеми, така и конвенционални 
изделия.

Пушенето на наргиле от младите 
също се смята за много честа 
практика.

6. Какво е отношението им към 
новите продукти? Положително 
или отрицателно?

Непушачите и един потребител 
на конвенционални цигари имат 
негативно отношение към новите 
продукти като смятат, че няма 
достатъчно информация за 
нагреваемите тютюневи изделия и 
че дори са потенциално по-вредни.

Тъй като съм запознат и правя 
паралел с развитието на цигарения 
бизнес в исторически план в САЩ: 
първоначално не се е знаело колко и 
дали са вредни и масово се е пушело. 
След дълги години изследвания са 
осъзнали вредата. Необходимо ли 
е хората да се тровят още 40-50 
г., докато разберем колко точно са 
вредни нагреваемите продукти? - 
Стоян Трошанов

Един от респондентите, 
консумиращ нагреваеми тютюневи 
изделия, намира наргилетата за по-
вредни, а друг споделя, че това не е 
предпочитан тютюнев продукт.

Според един от участниците 
иновативните тютюневи изделия са 
проблем, ако се разпространяват без 
контрол, но биха могли да послужат 
като метод за отказване.

Разнопосочните отговори говорят 
за различна степен на информираност 
на участниците или недостатъчна 
такава.

7. Какво ги привлича в новите 
продукти - дизайн, реклама, 
промоция, спонсорство, обещание 
за по-малко вредност, лайфстайл, 
престиж?

Основните причини за избора на 
нагреваеми тютюневи изделия са 
обещанията и/или усещането за по-
малка вреда (липса на задух) и липсата 
на лоша миризма. Сред участниците 
- потребители на нагреваеми изделия, 
дизайнът не е от особен интерес, 
но за непушачите и пушачите на 
конвенционални цигари, модерният 
и високотехнологичен външен вид 
изглежда привлекателен и е символ на 
престиж.

Един от респондентите изтъкна 
като основна причина за употребата 
на нагреваеми изделия, че е разрешено 
да се пушат на закрити обществени 
места:

Пуша IQOS, защото на някои 
места - офис, някои заведения е 
разрешено (няма експлицитна 
забрана). Доста хора са на това 
мнение, защото липсва адекватна 
информация от страна на 
институциите.
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8. Какво ги отблъсква ?

Основните оплаквания от 
употребата на нагреваеми 
тютюневи изделия, които са 
известни на участниците, са 
проблеми с венците, които се 
развиват след преминаване 
от конвенционални цигари към 
нагреваеми.
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Отговори и заключения 
Тук систематизираме отговорите 

на основните изследователски 
въпроси на настоящото изследване, 
въз основа на събраните чрез 
различните методи данни. Накрая 
изследователският екип извежда 
основните послания и препоръки към 
политиците, експертите и младите 
хора.

Как употребата на тютюневи изделия 
засяга младите хора?

Получените отговори на пръв 
поглед съдържат парадокс. От 
една страна участниците са на 
мнение, че младите хора - техни 
връстници, подценяват здравните 
последици от пушенето. Въпреки 
това данните сочат, че много от 
младите хора в България възприемат 
тютюнопушенето като значим 
проблем, за чието преодоляване 
трябва да се вземат сериозни мерки.

Сред вредните последици 
върху здравето от ползването на 
тютюневи изделия има такива 
симптоми, които се проявяват и 
в млада възраст, като: задух, лоша 
белодробна функция, влошаване 
на съществуващи белодробни 
заболявания, учестен сърдечен 
ритъм и др. Много български 
младежи подценяват смъртоносния 
и нездравословен ефект от 
тютюнопушенето. Половината 
млади пушачи смятат, че пушенето 
слабо влошава здравето им. Само една 
десета считат, че силно го влошава. 
Освен по-доброто здраве, което по 

принцип имат младите хора, този 
феномен се обуславя от факта, че 
последствията от употребата на 
тютюневи изделия се проявяват в по-
късна възраст. Трябва да се отчита и 
пристрастяването към тютюневи 
изделия, което прави по-трудно за 
пушачите да признаят негативното 
му въздействие върху здравето.

Употребата на тютюн ограничава 
финансите на младите хора, една 
част от които имат по-ниски доходи. 
Тютюнопушенето има негативни 
последици върху задоволяването 
на потребностите им поради 
ограничените им финанси, особено 
докато са в училище и университета. 
Половината от пушачите смятат, 
че слабо им се влошава финансовото 
състояние (тези, които са 
декларирали, че живеят с известни 
лишения). Само един от трима 
български младежи не вижда връзка 
между финансовото състояние и 
употребата на тютюневи изделия. 

Употребата на тютюн остава 
важен социализиращ фактор за 
младите хора. Пропушването 
в ранна възраст е естествена 
последица от обкръжаващата 
среда за младите хора в България. 
Много тийнейджъри го възприемат 
като предизвикателство срещу 
родителите и средата, начин да 
бъдат забелязани. Същевременно 
пушенето е превърнато в норма, 
възприема се все още като 
демонстрация на порастване, 
материална задоволеност, 
консуматорско удовлетворение - все 
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ефекти, целенасочено налагани от 
тютюневата индустрия. То е спойка, 
начин на свързване между хората, 
ежедневна част от общуването, 
което заобикаля младежите. Един 
от пет пушачи смята, че увеличава 
кръга от приятелите си чрез 
тютюнопушене. Пушенето става 
език за намиране на нови приятели, 
приобщаване към дадени общности 
и групи, изграждане на близки връзки. 
Младите хора се впечатляват 
от филми, известни личности и 
инфлуенсъри, видео съдържание и 
завладяващи истории на герои, които 
често са представени като пушачи.

Разбира се, има и младежи, които 
се ангажират сериозно и критично 
с употребата на тютюн в училище, 
в университета, в местата за 
развлечение и нощните заведения. 
Младежите, които разбират, че 
пушенето носи със себе си негативни 
здравни и икономически последици, 
го обясняват като механизъм 
за справяне с други проблеми - 
например стрес или необходимост 
от приобщаване/социализиране. По-
образованите са повече наясно, че 
пушенето е вредно за здравето - в 
краткосрочен и в дългосрочен план.

Тъкмо вредоносното им 
въздействие младите хора 
възприемат като обединяващ 
признак между различните тютюневи 
изделия. Нагреваемите тютюневи 
изделия се налагат на младите хора 
чрез агресивна реклама, различни 
атрактивни игри и промоции. 
Младите са уязвима група, която 
много лесно се привлича към 
употреба на този тип тютюневи 
изделия. Решение за отказ трудно 
се взема на възраст под 18, затова 
ограничаването на достъпа позволява 

на младите хора да се срещнат с тези 
изделия, когато вече сами могат да 
вземат по-информирано решение.

Различните неприятни усещания 
като мирис, вкус и отблъскващи 
снимки по опаковките на фабричните 
цигари, карат младите хора да се 
приспособяват към тях най-вече 
заради неминуемото пристрастяване 
и социализиращите функции на 
употребата на тютюневи изделия.

Как младите се отнасят към 
тютюнопушенето?

Повечето от младите хора 
(почти 70%) частично или напълно 
не одобряват тютюнопушенето. 
Повече от 95% не одобряват 
пушенето от бременни и майки с 
малки деца, както и в присъствие 
на малки деца. Както пушачите, 
така и непушачите възприемат 
тютюнопушенето преимуществено 
като проблем и вреден навик, който 
влошава, както качеството на живот 
за индивида, така и общественото 
здраве. Въпреки това, хора, които 
пушат споделят, че в личен план 
пушенето им доставя удоволствие.

Забележително е, че 
тютюнопушенето се описва от 
младите хора като сериозен проблем 
именно защото започва още в 
училищна възраст и се задълбочава, 
така че завършвайки училище, някои 
млади хора вече се възприемат и 
държат като пушачи.

За разлика от повечето развити 
демократични общества, в България 
все още пушат голяма част от 
възприеманите като „успели“ 
в обществото - и съответно 
вероятни модели за поведение на 
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младежите. Пушене на закрито е 
характерно при младите хора между 
20-30 години, които имат неограничен 
достъп до нощни заведения, 
дискотеки и барове.

В същото време цитираният 
стремеж към новото може 
да отдалечи младежите от 
тютюнопушенето, ако го 
възприемат като практика, 
характерна за миналото, за 
предходните поколения. Подобна 
хипотеза обосновава явният 
стремеж на водещи тютюневи 
компании да позиционират новите 
си продукти като алтернатива на 
традиционното тютюнопушене.

Подкрепа към политиките за 
ограничаване на тютюнопушенето

Над половината млади хора (57,9%) 
смятат, че трябва да се наложи 
по-строг и ефективен контрол 
върху спазване на забраната за 
тютюнопушене на обществени 
места. Почти половината (48,9%) 
млади хора са на мнение, че трябва да 
се забрани рекламата и промоцията 
на тютюневи изделия. Според тях 
политиките за ограничаване на 
тютюнопушенето в България са 
недостатъчни. Като положителни 
примери за страни, в които се 
прилагат необходимите мерки, те 
посочват западноевропейските 
страни-членки на ЕС, както и 
САЩ. Като ключови аспекти за 
ограничаване на тютюнопушенето 
те смятат прилагането 
на политиките и тяхното 
контролиране, както и провеждането 
на информационни кампании за 
съществуващите ограничения и 
вредата от тютюнопушенето.

Висок дял от младежите искат 
да се забрани афиширането 
в обществото и медиите на 
благотворителни програми и 
проекти, които представят 
тютюневата индустрия в 
положителна светлина (40,4%). 
Над половината млади хора (52,3%) 
са съгласни, че държавата не 
трябва да допуска вмешателство 
на тютюневата индустрия при 
изработването и прилагането 
на политики, отнасящи се до 
общественото здраве.

Голямото мнозинството от млади 
хора (80,1%) са съгласни, че трябва да 
се премахне незаконната търговия с 
тютюневи изделия.

Почти две трети (63,7%) не са 
съгласни децата и подрастващите 
да виждат, както досега реклами на 
тютюневи изделия на билбордове, 
транспаранти, плакати по улици и 
шосета. Над половината младежи 
(59,3%) не са съгласни децата и 
подрастващите да виждат, както 
досега реклами на новите нагреваеми 
тютюневи изделия, 51,6 процента не 
са съгласни децата и подрастващите 
да виждат, както досега реклами на 
тютюневи изделия в търговските 
обекти, където се продават, а 
44,3% не са съгласни децата и 
подрастващите да виждат, както 
досега изложени тютюневи изделия 
по рафтове, стелажи и витрини.

Прави впечатление високият 
дял на младите хора (между 10 и 35%), 
които не могат да преценят дали 
подкрепят или не посочените в 
проучванията политики. За съжаление 
почти половината млади хора (48,8%) 
не подкрепят необходимостта да се 
забрани на тютюневата индустрия 
да финансира благотворителни 
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програми и проекти и други 
мероприятия, провеждани в 
страната. Над половината млади 
хора (57,7%) са изразили становище, че 
не трябва да се увеличава цената на 
тютюневите изделия.

За интервюираните на възраст 
под 20 години работещи мерки 
са тези, които са свързани с 
ограничаване на физическия достъп 
до тютюневи изделия чрез контрол 
на продажба на лица под 18 години 
и ограничаване на употребата им 
в заведения. Младежите в тази 
възраст са по-склонни да приемат 
и мерки, свързани с увеличаване на 
акцизите на тютюневи изделия, 
с цел ограничаване на достъпа на 
ученици до тях, поради това, че тази 
възрастовата група разполага с много 
по-ограничени финанси. 

Младите хора над 20 годишна 
възраст стават по-скептични 
към повишаването на акцизите, 
защото се съмняват в желанието 
на държавата да използва тези 
допълнителни средства за 
подобряване на контрола и 
ограничаване на тютюнопушенето 
в България. Опасяват се, че тези 
мерки биха донесли вреди за 
пушачите, заради влошаване 
качеството на продуктите. След 
20 години младежите отдават по-
голямо значение на образованието и 
информацията, която те получават 
относно тютюневите изделия. 
Те вярват, че повече информация и 
промоция на здравословен начин на 
живот, биха помогнали на младите 
хора да вземат по-информирани 
решения за здравето и живота си.

Освен различните мерки, 
които държавата може да вземе, 
съществува и нагласата, че са нужни 

и усилия от обществото като цяло 
за намаляване разпространението на 
пушенето сред младите хора.

Тютюнът и мерките срещу употребата му 
като фактор при политическия избор на 
младите хора

Над една трета от младите хора 
са изразили мнение, че биха гласували 
за партия, която предлага политики 
за ограничаване на тютюнопушенето 
сред младежите в България. Въпреки 
че подкрепят по-строгите мерки/
политики за ограничаване на 
тютюнопушенето, това е само 
един фактор, на базата на който е 
трудно да се направи подобен избор. 
Повече от половината млади хора 
смятат, че политиките, свързани с 
тютюнопушенето, не влияят върху 
изборните им нагласи.

Пушат ли младите и, ако да, какви 
продукти? 

За съжаление данните не 
демонстрират трайна тенденция 
към намаляване на тютюнопушенето 
в България. Според различните 
проведени от Екзакта Рисърч Груп 
проучвания, разпространението на 
тютюнопушенето сред лица над 
18 години през октомври 2017 г. е 
39,2%, малко спада през септември 
2018 г. до 38,4% и отново се покачва 
през септември 2020 г. до 41,4%. Още 
по-тревожна е картината сред 
възрастовата група 18 - 35 години, 
където през септември 2020 г. 
разпространението достига до 
50,4%, като почти всички от тях 
пушат фабрични цигари (81,9%), но 
е сравнително висок делът и на 
пушещите нагреваемите тютюневи 
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изделия, електронни цигари и 
наргилета (общо 20%) от пушачите.

Отделните проведени проучвания 
дават различни резултати за дела на 
младите хора, които пушат и между 
тях няма сравнимост. Съобщените 
резултати за разпространение на 
тютюнопушенето сред младите 
хора варират между 45,7% и 50,4%.

Най-често младите хора 
пропушват между 15-19 г, преди 
навършване на 18 г. Близо една пета 
от тях пропушват между 10 и 14 
години. Много малък е делът на 
пропушилите след 25 г. 

Висок е процентът на пасивните 
пушачи в дома и на работното 
място. По 43,5% съобщават, че има 
лица, които пушат около тях в 
дома им и в работата, а 13,2% - на 
друго място. Едва една четвърт от 
анкетираните (25,8%) казват, че около 
тях няма хора, които да пушат в 
тяхно присъствие.

Младите започват да пушат 
обикновено с фабрични цигари, 
макар че почти една десета от 
изследваните са започнали с наргиле. 
Нагреваемите тютюневи изделия 
са сравнително нови продукти и е 
трудно да се отчете дали сегашното 
поколение пушачи пропушва с 
продукти като IQOS.

Фабричните цигари като цяло 
се приемат за най-вредни от 
участниците, заради регулацията 
им в България, която включва 
забрана за тютюнопушене на 
закрити обществени места и 
предупредителни послания и снимки 
по опаковките. Тези регулации влияят 
на мнението на младежите, така 
че те не поставят под съмнение 
вредата от стандартните цигари 

за пушещите и околните. Освен 
лесният достъп до тях, относително 
ниските цени и висока степен на 
разпространение по магазинната 
мрежа, фабричните цигари се 
възприемат от някой и като най-
голям замърсител на околната среда.

Но пушенето далеч не включва 
само употребата на фабрични цигари. 
Към него се отнася и употребата 
на нагреваеми тютюневи изделия, 
електронни цигари и наргилета. 
Значително нараства популярността 
на нагреваемите тютюневи 
изделия сред текущите пушачи, 
като понякога това води до 
двойна употреба на нагреваеми и 
конвенционални изделия. Пушенето на 
наргиле от младите също се смята за 
честа практика.

Новите устройства на пазара 
(електронни цигари и нагреваеми 
изделия) са по-познати според 
респондентите, като “вейпове“. 
Това име е популярно и защото се 
асоциира с парата, която е тяхна 
ключова характеристика и ги прави 
изключително атрактивни за 
младежи най-вече в училищна възраст. 
Тя позволява забавление, състезание, 
привличане на вниманието на 
околните – всички тези неща, които 
са интересни и желани от младежите.

Повечето хора разчитат на 
собствената си воля, за да откажат 
цигарите. Нагреваемите и е-цигари 
не са значим метод за отказване. Най-
честите причини за отказване са 
здравословната и финансовата. 

Отношение към новите тютюневи 
продукти

Макар конвенционалните цигари да 
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са най-предпочитани сред младите 
хора, значителен е процентът 
от тях, които употребяват 
нетрадиционни тютюневи 
изделия - тютюн за свиване, 
нагреваеми тютюневи изделия, 
наргилета. Нагреваемите изделия са 
сравнително нов феномен, но заемат 
трето място сред употребяваните 
тютюневи изделия, изпреварвайки 
наргилетата. Повече от половината 
от анкетираните не ги привлича 
нищо в нагреваемите, електронни 
цигари и наргилета. 

В много от младите хора 
битува интерес към новите 
технологии, който може да 
ги привлече съответно и към 
новите технологични изделия на 
тютюневата индустрия. Както 
обяснява един от участниците: 
„новите неща мотивират – 
технологии, бързото развитие, 
младите са мотивирани да са част 
от това“.

Непушачите и потребителите 
на конвенционални цигари имат 
негативно отношение към новите 
продукти като смятат, че няма 
достатъчно информация за 
нагреваемите тютюневи изделия и 
че дори са потенциално по-вредни. 
Наргилетата също се считат за 
по-вредни и не са предпочитани от 
пушачите.

На пръв поглед електронните 
цигари и нагреваемите тютюневи 
изделия имат много сходни 
характеристики, но нагреваемите 
тютюневи изделия стават по-
атрактивни за младите хора на 
по-късен етап - между 20-30 години. 
Това се дължи от една страна на по-
високата им цена - инвестицията 
за закупуване на устройство, освен 

редовното закупуване и на кутии с 
цигари. От друга страна е свързано и 
с начина, по който се позиционират 
и представят тези изделия - като 
стилен аксесоар, достъпен за хора с 
повече възможности, символ на класа, 
стил, статус.

Наргилетата са най-
противоречивата група тютюневи 
изделия. Те се приемат за лесно 
достъпни и по-социализиращи от 
останалите изделия, тъй като 
предполагат консумация основно в 
компания. Наргилето често става 
повод за събиране и прекарване 
на време заедно или посещение 
на бар или кафе. То предлага и 
някои от атрактивни аспекти 
на електронните цигари като 
разнообразието и любопитството 
да се пробват различни вкусове, 
атрактивен дим за впечатляване 
на компанията и привличане на 
вниманието.

Частично заради това част 
от младите хора го възприемат 
като пушене, към което много по-
трудно можеш да се пристрастиш 
- по-безобидно, по-малко вредно за 
здравето. Тъкмо в това се крие най-
голямата опасност от наргилето 
- то често е първият тютюнев 
продукт, към който посягат млади 
хора и дори деца.

Какво привлича младежите към новите 
тютюневи продукти и какво ги отблъсква

Повече от половината от 
анкетираните не ги привлича нищо 
- нито в нагреваемите тютюневи 
изделия, нито в електронните 
цигари. Основните причини за избора 
на нагреваеми тютюневи изделия 
са обещанията и/или усещането за 
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по-малка вреда, липса на задух и на 
лоша миризма. За потребителите на 
нагреваеми изделия дизайнът не е от 
особен интерес, но за непушачите и 
пушачите на конвенционални цигари, 
модерният и високотехнологичен 
външен вид изглежда привлекателен 
и е символ на престиж. Друга причина 
за употребата на нагреваеми изделия 
е, че употребата им на някои закрити 
обществени места не е забранена.

Атрактивната визия на 
устройствата и различните вкусове 

са атрибути, привличащи младите 
хора, които тъкмо пропушват. Те 
позволяват разнообразие, опитване 
на нещо ново, забавление. Липсват 
комбинирани здравни предупреждения.

Новата технология, която се 
представя като бъдещето на 
тютюневите изделия, също привлича 
младежи на малко по-зряла възраст, 
които осъзнават вредите от 
стандартните тютюневи изделия 
и търсят алтернативи, които 
изглеждат по-малко вредни.

Причина Процент Дял от пушачите

Разрешени на обществени места 32,8% 51%

Иновативност 31,8% 43,5%

Липса на миризма 27,5% 40,8%

Може да се употребяват на парти и в компания 26,4% 38,1%

По-безвредни 18,9% 26,2%

Причина Процент Дял от пушачите
Липса на миризма 18,3% 22,8%
Разрешени на обществени места 18% 22,4%
Може да се употребяват на парти или в 
компания

16,8% 22,1%

Красива пара/дим 14,6% 19%

Причина Процент Дял от пушачите
Красива пара/дим от пушачите 28,9% 36,7%
Може да се употребяват на парти или в 
компания

27% 34,7%

Разрешени на обществени места 20,8% 26,2%
По-безвредни 18,8% 20,4%

Таблица 2. Причини за избора на алтернативни тютюневи изделия от младите хора 
- Нагреваеми продукти

Таблица 3. Причини за избора на алтернативни тютюневи изделия от младите хора 
- Електронни цигари

Таблица 4. Причини за избора на алтернативни тютюневи изделия от младите хора 
- Наргилета



56 / Аналитичен доклад за отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия

Алтернативните тютюневи 
изделия привличат младите хора 
най-вече с възможността да се 
употребяват в закрити обществени 
места и по време на партита, 
както и липсата на лоша миризма и 
красивия дим, който те произвеждат. 
Близо една пета от анкетираните 
намират наргилетата и 
нагреваемите тютюневи изделия за 
по-безвредни - разбиране, активно 
лансирано от индустрията, въпреки 
липсата на доказателства за това.

Освен популярното възприятие, 
че са натрапени агресивно от 
индустрията, основно оплакване 
от употребата на нагреваеми 
тютюневи изделия са проблемите 
с венците, които развиват 
потребителите.

Ключови послания от изследването 
Младите хора са пряко засегнати 

от вредните последици от 
тютюнопушенето. Ето защо 
отговорната и действително 
патриотична политика, налага 
решителното му ограничаване.

Младите хора са слабо 
информирани относно рисковете 
и вредите от ползването на 
тютюневи изделия. Това налага 
активни информационни и 
превантивни действия от страна на 
държавата.

Нужна е ефективна образователна 
и информационна работа с младите 
хора в училищата и семействата, 
чрез медиите и интернет, за да се 
преодолее социализиращата функция 
на тютюна за младите хора и срочна 
промяна на насърчаващата пушенето 
обществена среда.

Най-добрият подход за отказване 
от тютюна включва откровен 
разговор и споделяне на личен пример. 
Не толкова медицински термини, а 
релевантни истории на други млади 
хора.

Време е да се приложи нормата 
от Закона за здравето, по силата 
на която 1% от събраните акцизи 
следва да се използва изключително 
за програми за ограничаване на 
тютюнопушенето, употребата на 
алкохол и наркотични вещества.

Тютюневите компании 
целенасочено се прицелват в млади 
хора, които превръщат в свои нови 
доживотни клиенти. Възможностите 
им за реклама, промоция и 
спонсорство трябва да бъдат 
решително отнети, както изисква и 
Рамковата конвенция за контрол на 
тютюна на СЗО. Това включва отказ 
от приемане на уж благотворителни 
дарения и грантове от тютюневи 
компании, които легитимират 
образа им в обществото, както и 
ограничаване на рекламирането 
на направени от тютюневата 
индустрия дарения.

Нужно е ограничаване 
атрактивността на тютюневите 
изделия, включително електронните 
цигари и нагреваемите тютюневи 
изделия и маркетинговата им 
претенция, че били „по-безвредни“.

Употребата на тютюн не е „бунт 
срещу статуквото“, а напротив, 
обслужва го директно. Като пушат, 
младите хора в България практически 
субсидират една смъртоносна и 
безскрупулна индустрия за сметка 
на собственото си благополучие и 
здраве.

Пушенето сред момичетата и 
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младите жени пряко застрашава 
възможностите им за здравословно 
майчинство и изисква решителни 
мерки.

Младите хора не подкрепят 
употребата на тютюн, както 
и пушенето от родители пред 
деца. Крайно време е да се подобри 
спазването на действащата 
забрана за тютюнопушене на 
обществени места, специално в 
местата за младежки развлечения, 
нощните заведения, парковете, 
спортните съоръжения и спирките 
на обществения транспорт.

Подрастващите и децата са 
уязвима група, която много лесно се 
подмамва към употреба на тютюневи 

изделия. Решение за отказ трудно се 
взема на възраст под 18. Трябва да се 
предотврати започването. Трябва 
да се изгради нетърпимост в цялото 
общество спрямо предлагането и 
продажбата на тютюневи изделия на 
непълнолетни и деца, и склоняването 
към употребата им. 

Един от най-ефективните методи 
за ограничаване на ползването на 
тютюневи изделия е повишаването 
на цените, успоредно с изкореняване 
на контрабандата.

Предотвратяване на 
пристрастяването към 
тютюневите продукти ефективно 
подпомага финансовото състояние на 
младежите.
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Приложение 1.

Млади хора и тютюневите изделия - 
въпросник

Привет! Опитваме се да проумеем 
връзката между младите хора в 
България и употребата на тютюневи 
изделия. Ако сте на възраст между 18 
и 35 години, моля, помогнете ни, като 
попълните този въпросник за около 5 
минути!

Ние сме социални изследователи 
към фондация „БлуЛинк“ и Коалиция 
за живот без тютюнев дим. Този 
въпросник е основният ни метод 
за събиране на информация. Освен 
него използваме фокус групи, 
полуструктурирани интервюта 
и представително допитване до 
общественото мнение, изпълнено от 
агенция „Екзакта“.

Попълването на въпросника е 
анонимно. Предоставената от 
Вас информация ще анализираме по 
количествен и качествен начин. Не 
събираме, нито съхраняваме лична 
информация.

Проектът ще приключи с 
публикуването на изследователски 
доклад през пролетта на 2021 г. 
Възможни са и допълнителни научни 
публикации. Докладът ще бъде 
представен публично и публикуван от 
фондация БлуЛинк и/или Коалицията за 
живот без тютюнев дим.

За повече информация относно 
проучването, можете да се свържете 
с Павел Антонов, PhD, на телефон: 
+359888704661 или e-поща: pavelan <at> 
bluelink net.

За да попълните въпросника, моля 
потвърдете тук, че сте на възраст 
между 18 и 35 години, прочели сте 
тази информация и сте съгласни да 
участвате:

●	 Да, ще участвам

●	 Отказвам да участвам/Не 
мога да участвам (анкетата се 
прекратява).

Под “Цигари и други тютюневи 
изделия” в този въпросник имаме 
предвид цигари (фабрични или ръчно 
направени), лули, пури, пурети, 
наргилета, електронни цигари, 
нагреваеми тютюневи изделия и 
други никотинови продукти.

1. Употребявате ли цигари или 
други тютюневи изделия?*

A) Употребявам цигари или други 
тютюневи изделия

B) Преди употребявах, но спрях
C) Никога не съм пушил/а и не съм 

използвал/а други тютюневи изделия

Въпрос при отговор А

2. Какво тютюнево изделие 
ползвате в момента?* (можете да 
посочите повече от един отговор)

- фабрични цигари
- тютюн за ръчно свиване на 

цигари
- пури
- наргиле
- електронни цигари

ВЪПРОСНИК ЗА ДОПИТВАНЕ ОНЛАЙН
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- нагреваемо тютюнево изделие 
(като IQOS, Glo например)

- друго (посочете)

Въпрос при отговори А или B

3. На колко години пропушихте?

- Под 10
- 10-14
- 15-19
- 20-24
- 25-29
- 30-34

- Въпрос при отговори А или B

4. С какво тютюнево изделие 
започнахте?

- фабрични цигари
- тютюн за ръчно свиване на 

цигари
- пури
- наргиле
- електронни цигари
- нагреваемо тютюнево изделие 

(като IQOS, например)
- друго моля, опишете…..

Въпрос при отговор В

5. По какъв начин се отказахте да 
употребявате тютюневи изделия? 
(възможен е повече от един отговор)

- С табекс
- С воля
- С лепенки
- С електронни цигари
- С нагреваемо тютюнево 

изделие (като IQOS, например)
- С помощ от лекар
- С помощ от приятел/приятелка
- Друго - моля, опишете…..

Въпроси при отговор В

6. По каква причина се отказахте 
да употребявате тютюневи 
изделия?

- Здравословни
- Финансови
- По настояване на близки
- Заради забраната за пушене на 

обществени и работни места
- Не е модерно
- Друга - моля, опишете…..

Към всички:

7. Има ли около Вас хора, които 
пушат често във Ваше присъствие? 
(можете да посочите повече от един 
отговор)

- Да, у дома
- Да, в работата
- Да, на друго място (моля, 

посочете) …..
- Не

8. Според Вас фактът, че лично 
Вие пушите/не пушите, влияе ли на 
социалните Ви контакти?

- Да, чувствам се отхвърлен/а
- Да, имам по-малко контакти
- Няма отношение
- Имам повече контакти
- Чувствам се център на 

компанията

9. Според Вас фактът, че лично 
Вие пушите/не пушите, отразява ли 
се чувствително на финансовото Ви 
състояние? 

- Да, силно го влошава
- Да, слабо го влошава
- Не се усеща влияние
- Да, слабо го подобрява
- Да, силно го подобрява
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10. Според Вас фактът, че лично 
Вие пушите/не пушите, отразява ли 
се на здравословното Ви състояние?

- Да, силно го влошава
- Да, слабо го влошава
- Не се усеща влияние
- Да, слабо го подобрява
- Да, силно го подобрява

11. Как се отнасяте към 
тютюнопушенето сред младите 
хора (18-35 г.)?*

- Одобрявам напълно
- Одобрявам донякъде
- Безразлично ми е
- Донякъде не одобрявам
- Изцяло не одобрявам
- Без мнение

12. Как се отнасяте към 
тютюнопушенето на бременните и 
майки с малки деца?

- Одобрявам напълно
- Одобрявам донякъде
- Безразличен съм
- Донякъде не одобрявам
- Изцяло не одобрявам
- Без мнение

13. Как се отнасяте към 
тютюнопушенето в присъствие на 
малки деца?

- Одобрявам напълно
- Одобрявам донякъде
- Безразличен съм
- Донякъде не одобрявам
- Изцяло не одобрявам

- Без мнение

14. Бихте ли гласували за 
политическа партия, която:

- Предлага политики за 
ограничаване на тютюнопушенето 
сред младите хора в България

- Предлага политики за 
либерализиране на тютюнопушенето 
сред младите хора

- Политиките, свързани 
с тютюнопушенето нямат 
отношение към моя избор

15. Моля, сравнете по вредност 
нагреваемите тютюневи изделия 
(като IQOS, Glo например) с 
традиционните изделия за пушене 
(цигари, пури, пурети)

- Нагреваемите са по-вредни
- Еднакво вредни
- Нагреваемите са по-малко 

вредни
- Не мога да преценя

16. Моля, сравнете по вредност 
наргилетата спрямо традиционните 
изделия за пушене (цигари, пури, 
пурети)

- Наргилетата са по-вредни
- Еднакво вредни
- Наргилетата са по-малко 

вредни
- Не мога да преценя
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17. С какво Ви привличат следните тютюневи изделия?

нагреваеми
(IQOS, Glo)

електронни наргилета

По-безвредни са

По-иновативни са

По-евтино ми излизат

Мога да ги пуша на закрити места 
(кафенета, барове, ресторанти)

Не мириша на цигари/околните не 
се оплакват от миризмата

Мога да ги употребявам в 
компания/на парти

Наличието на красива пара/дим 
при издишване

Друго

Не ме привличат с нищо

ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ

18. Вашият пол

А. Мъж
В. Жена

19. Вашата възраст в навършени 
години ….. (моля, напишете)

20. Най-високата степен на 
завършено от Вас образование

А. Основно или по-ниско
В. Средно
С. Висше - професионален 

бакалавър/специалист
D. Висше - бакалавър, магистър

21. В какво населено място 
живеете:

- Столица
- Областен център
- Общински център или друг град
- Село

22. Към коя от следните групи хора 
бихте се причислили? Към хората, 
които живеят:

- Богато
- Без лишения
- С известни лишения
- С големи лишения
- В мизерия
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Приложение 2. 

1. Пушите ли?

- Пуша
- Преди пушех, но спрях да пуша
- Никога не съм пушил

2. Запознати ли сте с възмож-
ностите за защита на правата Ви, 
когато се пуши на закрито общест-
вено място?

- Напълно запознат
- Частично запознат
- Не съм запознат
- Не мога да преценя

3. Подкрепяте ли или не всяко 
от следните твърдения: (Да, Не, Не 
мога да преценя)

A) Трябва да се наложи по-строг и 
ефективен контрол върху спазване 
на забраната за тютюнопушене на 
обществени места

B) Трябва да се забрани рекламата и 
промоцията на тютюневи изделия.

C) Трябва да се забрани на тютюне-
вата индустрия да финансира 
благотворителни програми и про-
екти и други мероприятия, про-
веждани в страната.

D) Трябва да се забрани афишира-
нето в обществото и медиите 

на благотворителни програми и 
проекти, които представят тю-
тюневата индустрия в положи-
телна светлина.

E) Трябва да се увеличи цената на 
тютюневите изделия.

F) Държавата не трябва да допуска 
вмешателство на тютюневата 
индустрия при изработването и 
прилагането на политики, отнася-
щи се до общественото здраве.

G) Трябва да се премахне незаконна-
та търговия с тютюневи изделия.

4. Съгласни ли сте или не децата 
и подрастващите да виждат, както 
досега: (Да, Не, Не мога да преценя)

A) Реклами на тютюневи изделия 
на билбордове, транспаранти, пла-
кати по улици и шосета.

B) Реклами на новите нагреваеми 
тютюневи изделия.

C) Реклами на тютюневи изделия 
в търговските обекти, където се 
продават.

D) Да виждат изложени тютюне-
ви изделия по рафтове, стелажи и 
витрини.

ВЪПРОСИ ЗА ПЪРВОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП
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Приложение 3.

1. Как се отнасяте към тю-
тюнопушенето сред младите хора 
(18-35 г.)?

- Одобрявам напълно
- Одобрявам донякъде
- Безразличен съм
- Донякъде не одобрявам
- Изцяло не одобрявам
- Без мнение

2. Моля, сравнете по вредност 
нагреваемите тютюневи изделия 
(като IQOS, Glo например) с тради-
ционните изделия за пушене (цигари, 
пури, пурети)

- Нагреваемите са по-вредни
- Еднакво вредни
- Нагреваемите са по-малко вред-
ни
- Не мога да преценя

3. Моля, сравнете по вредност 
наргилетата с традиционните из-

делия за пушене (цигари, пури, пуре-
ти)?

- Наргилетата са по-вредни
- Еднакво вредни
- Наргилетата са по-малко вред-
ни
- Не мога да преценя

4. Ако пушите, какво тютюнево 
изделие ползвате в момента? (мо-
жете да посочите повече от един 
отговор)

- Не пуша
- фабрични цигари
- тютюн за ръчно свиване на ци-
гари
- пури
- наргиле
- електронни цигари
- нагреваемо тютюнево изделие 
(като IQOS, Glo например)
- друго (посочете)
- 

ВЪПРОСИ ЗА ВТОРОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП



Аналитичен доклад за отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия   / 65  

Приложение 4.

Описание на групите
Участници: Постигане на разноо-

бразен профил по отношение на пол, 
години, населено място (столица ср. 
по-малък град)

Модератор: Основната задача на 
модератора е създаването на спокой-
на и приятна среда, където всеки се 
чувства спокоен да изрази мнението 
си свободно, без да бъде съден или пре-
небрегнат

Други участници: изследовател, 
който води записки; технически асис-
тент

Времетраене: ~1 час и 30 мин.

Технически изисквания: устрой-
ство с екран, слушалки с микрофон за 
по-добър звук, стабилна интернет 
връзка

Специфични цели: Отношение 
към тютюнопушенето и тютюневи 
изделия - Изделия за нагряване на тю-
тюн / Наргилета/ Електронни цигари 

Задължителни изисквания: Пре-
ди началото на разговора всички 
участници се запознават с целите, 
методите на изследване, спонсора и 
донора, правото си да се запознаят 
с резултатите, свързани с данните, 
които са предоставили. След това от 
всички се иска да дадат информирано 
съгласие за участие, като са запозна-
ти и с правото си за оттегляне на 
това съгласие. По правило третираме 
резултатите в обобщен и анонимизи-
ран начин, освен ако някой изрично не 

държи да бъде наименован в доклада.

Научни съображения: Максимална-
та достоверност и надеждност се 
обезпечава чрез задаване на основни 
правила и структура на разговора 
като очакване за „свободен разговор“, 
без „грешни“ или „верни“ отговори, за 
да се насърчи спокойното изразява-
не. Също така се използват различни 
модераторски техники по време на 
разговора, за да се избягват рискове 
като:

●	 Взаимно влияние или доминация 
на един участник върху разговора 
- минимизират се чрез рутиране 
на реда на изказване на различните 
участници и изслушване на всички 
гледни точки;

●	 При конфликти между 
участници - модераторът дава 
възможност за изказване на 
основните тези, като възпира по-
нататъшно обсъждане или взаимно 
убеждаване, защото това не е цел на 
разговора;

●	 Вмешателство на модератора 
- избягва се като се задават 
максимално отворени въпроси, 
изясняващи въпроси за по-добро 
разбиране на гледните точки, 
рефлектиране, правене на обобщения 
и използване на думите и начина на 
изразяване на участниците.

Етични съображения: Всички ри-
скове, които могат да възникнат по 
време на фокус групите, като власто-
ви взаимоотношения и малцинствени, 

ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВА ДИСКУСИЯ
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джендър или религиозна нетолерант-
ност, се неутрализират чрез внима-
телен подбор на участниците за всяка 
група. Също по време на разговорите 
модераторът съблюдава спазването 
на уважителния тон и прекратява не-
забавно неуважителни коментари, ако 

е необходимо чрез отстраняване на 
участници от дискусията.

Сценарий за провеждане на фокус групите

1. Представяне и 
разприказване
~ 5 мин.

Запознаване 
с основните 
правила на 
разговора
 
 
 
Предразполагане 
на участниците

Модераторът поздравява участниците и се представя: име, организация, 
която представлява и обяснява за ролята си на модератор и всички 
останали задължителни атрибути и правила за провеждане на срещата:

●	 Благодарност за участието: Благодаря, че ни помагате за това 
изследване. Преди да започнем бих искала да ви дам малко 
информация за този разговор.

●	 Тема: Отношение към тютюнопушенето и тютюневи изделия - 
Изделия за нагряване на тютюн / Наргилета/ Електронни цигари 

●	 Изпълнители на изследването - Коалиция за живот без 
тютюнев дим и фондация „БлуЛинк“.

●	 Спонсори на изследването: Благотворителна фондация на 
Майкъл Блумбърг /за предпочитане, звучи по-неутрално от Union 
и не създава очаквания/.

●	 Методи - вкл. Настоящата фокус група
●	 	Роля на участниците: Да споделят своя опит, нагласи и емоции 

по темата
●	 	Правила: Свободен разговор. Няма верни или грешни отговори. 

Ще използваме импровизация, креативност. 
●	 Техническо оборудване и конфиденциалност: колеги, които 

правят записки; аудио и видео запис (срещите се провеждат 
онлайн).

●	 Искане да напишат в чата “Давам информирано съгласие за 
участие в изследването” преди начало на разговора

Представяне на участниците за начало:
●	 Име
●	 Години
●	 Организация, от която са част, тяхната роля и отговорности в 

организацията
Любимо хоби или занимание за свободното време
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2. Младите хора в 
България
 ~ 10 мин.
Първи асоциации 
с младите хора в 
България
 
 
 
 
Цялостни 
наблюдения 
върху младите 
хора

Проблеми на 
младите хора в 
България

Предлагам да започнем нашия разговор с игра на асоциации - ще ви 
кажа 4 думи и искам да ми кажете какви са всички неща, които изникват 
в съзнанието ви, когато ги чуете. Това може да са неща, емоции, 
цветове, звуци, аромати, места, хора, ситуации – всичко. Добре, думите 
са „младите хора в България“.
Модератор, съберете всички асоциации и после питайте:

1.	 Това позитивни, негативни или неутрални асоциации ли са за 
вас? Каква е причината?

2.	 Ако трябва да довършите изречението: Младите хора в 
България са.. Какво бихте казали? Каква е причината?

3.	 Какъв е вашият опит с работа с други млади хора, напр. Като 
част от младежки организации/ структури/ групи?

○ От колко време се занимавате с това?
○ В какви организации сте били преди?

4.	 Какви са предизвикателствата и възможностите при работата 
с други млади хора? Дайте ми пример.

5.	 Какво мотивира младите хора? Как мотивирате други млади 
хора да участват в организацията ви? А какво демотивира?

6.	 Източници на вдъхновение?
○ Има ли влиятелни/известни личности, които са 

примери? От България и световни?
○ Има ли популярни медии и източници на информация, 

които носят вдъхновение?
○ Какви са каналите за комуникация, които работят за 

младите хора?
○ Има ли трендове/ тенденции, които са вдъхновяващи?

7.	 Кои проблеми са важни за младите хора според вас? Кои неща 
искаме да решим/променим? Каква е причината?

8.	 Има ли някакви проблеми/затруднения, които срещаме като 
млади хора/които спират младите да развият своя потенциал? 
Модератор, питайте спонтанно. Внимавайте за коментари 
относно вредни навици и тютюневи изделия:

○ бедност
○ дискриминация
○ липса на мотивация
○ мързел
○ вредни навици – алкохол, цигари, наркотици.

Кой проблем е най-сериозен? Как така? Употребата на тютюневи 
изделия сериозен проблем ли е за младите хора?
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3. Цигари/ нагреваеми 
тютюневи изделия/ 
наргилета/ електронни 
цигари 
~ 40 мин

Спонтанни асоциации с 
тютюневи изделия
 

Възприемане на 
различни тютюневи 
изделия
 

Групиране на тютюневи 
изделия

Ранкиране на продукти
 
 
 
Негативни аспекти на 
тютюневите продукти за 
младите хора
 
 

Причини за употреба

Роля на продукта

Добре, искам да обсъдим една друга тема. Нека да започнем с 
нова игра на асоциации. Като чуете за „тютюневи изделия“ за 
какво се сещате?
1.				Какво е тютюнево изделие за вас лично?
2.				Какви видове продукти спадат към това понятие? 
Модератор, запишете всяко споменато изделия на отделно 
листче и после питайте:

o			Как така? Каква е причината да включите точно тези?
o			Питайте, ако не е споменато досега: А какво ще 
кажете за нагреваеми тютюневи изделия (Хийтс, Дънхил 
Неостикс)/ наргилета/ електронни цигари? Това тютюневи 
изделия ли са? Каква е причината?

Модератор, поставете листчетата с различните тютюневи 
изделия пред участниците и пита за всяко:
3.				Нека ги обсъдим едно по едно:

o			Какво знаете за това?
o			Има ли нещо, което е всеизвестно за това изделия? 
Има ли нещо специфично?
o			Какви са неговите атрактивни/негативни страни?
o			Ако този продукт се превърне в човек - какъв човек 
би бил това? Нека да развихрим фантазията си и да си 
представим пол/ възраст/образование/ социален статус/
начин на живот/характер/ценности/цели/източници на 
вдъхновение

Модератор, оставете листчетата с имената  на различните 
тютюневи продукти на участниците и питайте:
4.	 Сега ще ви помоля да разпределите тези продукти в 
различни групи, използвайки критерий по ваш избор. Как бихте 
групирали тези продукти?
Модератор, насърчете участниците да обсъждат и изчакайте 
да разпределят продуктите в групи, после питайте за всяка 
група:
5.	 Как бихте нарекли тази група?
6.	 Какво е общото между продуктите тук?
7.	 А какво различава тази група от другите?
8.	 Какви хора избират/употребяват точно тези продукти? 
Каква е причината? Моля, опишете ми ги като пол, години, 
произход, образование, начин на живот и т.н.

●	 Това млади хора ли са?
●	 Това хора като вас ли са?
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Роля на цената
 

Роля на 
опаковката
 
 
 

Роля на 
рекламата
 
 

Роля на 
политиците

Политики срещу 
тютюневи 
продукти като 
мотивация за 
политическа 
подкрепа

9.	Кой от тези продукти е лидер в групата? Как така?
10.		Ако трябва да подредим тези продукти, използвайки различни 
критерии:

o			популярност/масовост сред млади хора
o			атрактивност сред млади хора
o			негативни аспекти

11.		Младите хора интересуват ли се от негативните страни на тези 
продукти? От кои, ако да? Каква е причината? Модератор, питайте 
спонтанно и внимавайте за коментари за нагреваеми изделия/ 
наргилета/ електронни цигари:

o			Има ли важни здравни аспекти – дайте ми пример, разкажете 
ми за това, откъде идва това, как се знае за това, какво е 
доказателство за това?
o			Има ли важни социални аспекти – дайте ми пример, 
разкажете ми за това, откъде идва това, как се знае за това, какво 
е доказателство за това
o			Има ли важни икономически аспекти – дайте ми пример, 
разкажете ми за това, откъде идва това, как се знае за това, какво 
е доказателство за това
o			Като цяло кой е най-обезпокоителния аспект на тютюневите 
продукти? Как така?

12.		Какви са причините, поради които младите хора започват да 
употребяват тютюневи изделия? Каква е причината? Какво ги води?

●	 А по отношение на нагреваеми изделия/ наргилета/ 
електронни цигари

13.		С какво започват повечето млади хора? Как така?
o			Какво става после? Преминават ли на нещо друго? Каква е 
причината?

14.		Каква е ролята на цената при избора на тютюнев продукт за 
младите хора? Как така? А по отношение на нагреваеми изделия/ 
наргилета/ електронни цигари?
15.		Каква е ролята на опаковката при избора на тютюнев продукт? А по 
отношение на нагреваеми изделия/ наргилета/ електронни цигари?

o			Новите технологии/устройства атрактивни/интересни ли 
са? Каква е причината? Дайте ми пример?

16.		Каква е ролята на рекламата/промоцията/спонсорството? Каква 
е причината? А по отношение на нагреваеми изделия/наргилета/
електронни цигари?

o			Коя реклама?
o			Къде?
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o			Какво я прави толкова въздействаща?
17.		Какво правят политиците/институциите в момента по тези 
въпроси?

●	 За какво сте чували напоследък? По новини/медии? Мерки/
действия на държавата?

●	 Тези действия помагат ли/ вредят ли/ правилните ли са?
●	 Как така?

18.		Каква би трябвало да е ролята на политиците и институциите 
според вас лично?

o			Какво трябва да се промени? По какъв начин?
o			Какви действия трябва да се предприемат, за да се случи 
промяна?
o			Кой би трябвало да инициира/поведе промяната? Каква е 
причината?

19. Мерките/политиките по отношения на тютюневите изделия биха ли 
били фактор при политическият ви избор? Каква е причината?
Бихте ли подкрепили личност или партия, като гласувате за него/нея?

4. Обобщение
~ 5 мин.

Съвет

Вече сме накрая на нашия разговор. Ако си представите, че можете да 
се срещнете с българските политици, от които зависят решенията за 
тютюневите изделия:
1.				Какво бихте им препоръчали да направят?
2.				Какво бихте предложили, което е много важно за младите хора и 
тютюневите изделия?

●	 А за нагреваемите изделия?
●	 За наргилетата?
●	 За електронните цигари?

3.				Има ли нещо друго важно, което бихте искали да добавите по 
темата?
Благодаря за вашето участие! Беше ми много полезно!




