
Проект с подкрепата на 

Bloomberg Philanthropies,  

чрез Международния съюз  

за борба с туберкулозата и 

белодробните заболявания  

и Световната белодробна 

фондация. Изпълнява се от  

фондация АДРА България,  

в партньорство  с БиТиВи,  

BlueLink.net, вестник 

„Капитал”, Министерство 

на здравеопазването и 

 Smoke-free Partnership –  

Брюксел.  

Телефон 02 421 92 80, 

0882 374 000,  E-поща 

project@zabrana.bg 

Бул. „Сливница” 257, ет.3. 

 

  
 

 

Коалиция за живот без тютюнев дим  

Smoke-free Life Coalition 

                                 ОТКРИТО ПИСМО  -  ПОКАНА 

 

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА, 

 

 

Приветстваме встъпването на госпожа Десислава Атанасова в длъжността 

Министър на здравеопазването на Република България от името на гражданските 

организации и движения, обединени зад борбата за пълно ограничаване на 

тютюнопушенето в закрити обществени места, както и за ефективно прилагане 

на законодателството. Сред тях са Коалицията за живот без тютюнев дим, 

представляваща повече от 30 обществени организации и Гражданската 

инициатива „България без дим“, която събира енергията на над 150 хиляди 

българи, поставили имената си под петиции и интернет групи в подкрепа на 

пълната забрана.  

 Пред госпожа Атанасова стои изключително трудната задача да отговори 

на обществените изисквания за качествено европейско здравеопазване, 

преодоляване на наследените трудности на администрацията, вмешателството в 



работата й от страна на икономически интереси с неясен произход, и отварянето 

й към обществеността.  

Като хора, които са се обединили около широк колективен здравен 

интерес, какъвто е борбата срещу тютюнопушенето, искаме от сърце да й 

пожелаем кураж, мъдрост, честност, и успех за постигане на тези цели. 

Ще продължим да оказваме на госпожа Атанасова и на всички 

представители на държавната администрация активна подкрепа и да 

подпомагаме пряко контрола и прилагането на законодателството за 

ограничаване на тютюнопушенето, и останалите приоритети в политиката на МЗ. 

Вярваме, че ползотворното сътрудничеството на МЗ с гражданите по този 

ключов за обществото въпрос, ще продължи.  

 

 

В тази връзка ви отправяме любезна  

 

 

ПОКАНА 

 

За участие в публичното оповестяване на медийната кампанията „Да 

върнем пълната забрана“, което ще се проведе в Пресклуба на БТА на 

28.03.2012, сряда, от 12 ч. На събитието ще присъстват разпознаваеми лица от 

областите на културата, спорта и обществения живот, които застанаха пред 

фотообективите, за да подкрепят правото на българите на бездимна и 

здравословна околна среда. Ще използваме събитието, за да привлечем оше по-

широка подкрепа и участие на обществеността в спазването и прилагането на 

закона.  

Вашето присъствие, като висши представители на държавата, ще изпрати 

изключително ценен сигнал към българското общество и международната 

общност за ришителността и единодействието на гражданите и Правителството 

при провеждането на принципна и решителна политика в здравеопазването.  

Разчитаме на положителните Ви отговори. 

  

 

 

С УВАЖЕНИЕ: 

 

  

    

ЗА КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ  ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА 

БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ    „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДИМ“ 

 

Д-Р ГЕРГАНА ГЕШАНОВА  ПАВЕЛ АНТОНОВ 

 

 

София, 21.03.2012 


