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Коалиция за живот без тютюнев дим  

Coalition for Life Without Tobacco 

Smoke 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

 

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 

 

Позволете от името на гражданите и гражданските организации в 

България, които очакват с нетърпение пълната забрана за тютюнопушене на 

обществени места, да изразим огромната си благодарност и задоволство от 

Вашето изявление пред пресата, с което дадохте недвусмислен знак, че твърдо 

подкрепяте възстановяването й от 1 юни 2012 г. Възприемаме Вашата 

непоколебима позиция в подкрепа на забраната като израз и на държавническа 

визия, съответстваща на европейските и световни стандарти на обществено 

управление.  

 

Държим да споделим нашата подкрепа към Вас и позицията, която 

отстоявате, от името над 150 хиляди българи, поставили имената си под петиции 

и интернет групи, както и от името на повече от 30 обществени организации, 

обединени в Коалиция за живот без тютюнев дим. Позицията Ви отговаря и на 

очакванията на 60% от българското население, които поддържат пълната забрана 

за тютюнопушене на обществени места, гласи изследване на Галъп 

Интернешънъл от м. декември 2011 г.  Според него 53% от анкетираните считат, 

че пълната забрана за тютюнопушене на обществени места е ефективна мярка за 

намаляване на тютюнопушенето. 

 

България се променя и все повече българи се отнасят отговорно към 

собственото си здраве и здравето на децата си. Спрямо 2010 г. броят на пушачите 

е намалял с 3%, а 38% пушат по-малко отколкото през миналата година. 

Положителен ефект ще има пълната забрана и върху 10% от населението, които 

възнамеряват да откажат цигарите през следващите месеци, както и върху 27%, 

които искат да намалят пушенето, сочат данните на Галъп. 

  



 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 

 

Искрено се надяваме Парламентът да одобри внесения от Министерски 

съвет законопроект и да възстанови пълната забрана за тютюнопушене на 

закрити обществени места. Считаме, че това не е самоцел, а отговаря на избора и 

правото на хората за здраве, живот и бъдеще. В този случай икономически, 

корпоративни и други интереси следва да отстъпят място на здравето.  

 

Вярваме, че депутатите ще подкрепят Вашата идея на 1 юни 2012 г. децата 

и европейските граждани на България заслужават това! 

 

Заедно със семейства на наши симпазинтанти и разпозаваеми в 

обществото фигури ще се радваме да поднесем лично на Вас и правителството 

признателност и подкрепа. 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ: 

 

   

    

ЗА КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ  ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА 

БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ    „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДИМ“ 

 

Д-Р ГЕРГАНА ГЕШАНОВА  ПАВЕЛ АНТОНОВ 
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