
ОснОвни извОди

→	 Предложеният	 модел за оценка на неза-
конния пазар на цигари на областно ниво 
за	пръв	път	анализира	ефекта	на	комбина-
ция	 от	 фактори,	 пряко	 свързани	 с	 работа-
та	 на	 правоохранителните	 органи,	 както	 и	
фактори	на	 средата,	 които	 възпрепятстват	
или	 улесняват	 незаконната	 търговия	 с	 тю-
тюневи	продукти.

→	 Моделът	позволява	по-точно	и	задълбоче-
но	идентифициране	както	на	рисковите ре-
гиони в страната,	така	и	на	необходимите 
мерки за противодействие.

→	 Статистическият	анализ	идентифицира	6 из-
мерими фактора, които влияят на дела на 
незаконни цигари на областно ниво:	 по-
лицейските	 залавяния,	 броят	 полицейски	
служители	на	областно	ниво,	 средната	 го-
дишна	 заплата,	 броят	 нощувки	 на	 чужди	
граждани,	 броят	 регистрирани	 престъпле-
ния	 срещу	 собствеността	 и	 броят	 издаде-
ни	наказателни	постановления	от	Агенция	
„Митници”.

→ Полицейската ефективност на областно 
ниво	 може	 да	 бъде	 измерена	 въз	 основа	
на	 относителния	 дял	 заловени	 незаконни	
цигари	спрямо	общото	потребление	на	не-
законни	цигари.

→	 Предложеният	 интегриран	 индекс	 на	 па-
зара	на	незаконни	цигари	е	инструмент за 
оценка на риска на ниво област.

интегриран индекс за Оценка
на незакОнния Пазар на цигари
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Настоящият	анализ	съдържа	диагностичен	инстру-
мент,	 който	 позволява	 чрез	 публично	 достъпни	
данни	да	 се	измерва	ефективността	на	противо-
действие	на	областно	ниво,	както	и	по-прецизно	
да	се	определя	рискът,	свързан	с	незаконния	па-
зар	на	цигари.	Предложеният	инструмент	отчита	
както	 резултатите	 от	 работата	 на	 полицията,	 на-
личния	институционален	капацитет,	така	и	основ-
ните	фактори	на	средата,	които	влияят	върху	дела	
на	незаконни	цигари	на	областно	ниво.

Основните	показатели,	които	използва	политиче-
ското	ръководство	на	МВР	при	оценка	на	работа-
та	на	компетентните	главни	и	областни	дирекции	
по	 линия	 на	 незаконната	 търговия	 с	 тютюневи	
изделия,	 са	 броят	 регистрирани	 престъпления	 и	
установени	 извършители,	 както	 и	 количеството	
заловени	 незаконни	 цигари.	 Сходни	 показатели	
използва	и	Агенция	„Митници”	–	санкционирани	
нарушения	на	акцизното	законодателство	и	иззе-
ти	количества	незаконни	тютюневи	изделия.	Про-
блемът	с	този	тип	показатели	е,	че	те	по-скоро	по-
казват	 активността	 и	 приоритетите	 на	 службите,	
но	не	дават	 точна	информация	относно	 крайния	
ефект	от	работата	им	срещу	пазара	на	незаконни	
тютюневи	изделия.

Същевременно,	 след	 2015	г.	 данните	 от	 ежегод-
ното	 изследване	 на	 празните	 опаковки	 (ИПО),	
провеждано	от	цигарените	 компании	и	 съответ-
но	 равнището	 на	 незаконни	 цигари	 по	 области	
се	превърнаха	в	редовна	политическа	и	медийна	
тема,	 което	 доведе	 до	 видима	 промяна	 в	 раз-

 Настоящата публикация е финансирана от PMI IMPACT, инициатива на Philip Morris International (PMI). При осъществя-
ването на изследването си, Центърът за изследване на демокрацията е напълно независим от PMI. Гледните точки и 
мненията, както и отговорността за достоверността на информацията, изразени в този документ, са тези на Цен-
търа и не отразяват непременно позицията на PMI. Нито PMI, нито някой от неговите филиали, нито лице, действащо 
от тяхно име, могат да бъдат държани отговорни за действие, което може да произтече от съдържащата се тук 
информация.
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1	 Проучването	 се	 финансира	 от	 „Алианс	 срещу	 незаконната	 търговия	 с	 цигари”,	 в	 който	 влизат	 четирите	 световни	
производители	на	цигари	–	PMI,	BAT,	JTI	и	IT,	както	и	от	българския	производител	Булгартабак.	Самото	проучване	в	
страната	се	провежда	от	The	Nielsen	Company.

2	 Непредназначените	за	местния	пазар	цигари	включват	основно	незаконно	търгувани	цигари,	както	и	известен	дял	
(според	експертни	оценки	нисък)	законно	закупени	и	внесени	цигари	от	туристи	и	граждани	в	някои	от	пограничните	
области.	За	целите	на	настоящия	анализ	„незаконни	цигари”	се	използва	като	синоним	на	този	термин.

3	 През	 2017	г.	Министерството	 на	 финансите	 отправя	 официално	 искане	 към	 цигарените	 компании	 да	 финансират	
провеждането	на	четири	вълни	годишно,	вместо	установените	дотогава	две.

биранията	 на	 ръководството	 на	 МВР	 и	 Агенция	
„Митници”.	 Това	 е	 първият	 случай,	 при	 който	
работата	на	полицейските	служби	започва	да	се	
оценява	 не	 само	 по	 отчитаните	 от	 дирекциите	
данни	за	регистрирани	престъпления	и	заловени	
количества	незаконни	цигари,	но	и	по	размера	на	
незаконния	пазар,	отчетен	от	ИПО.

Натрупването	на	достатъчно	достоверни	и	пуб-
личнодостъпни	 количествени	 данни	 на	 регио-
нално	ниво,	както	от	ИПО,	така	и	от	официалната	

полицейска	 статистика,	 открива	 нови	 възмож-
ности	 за	 количествени	 оценки	 на	 незаконния	
пазар.	Такъв	тип	изследвания	позволяват	да	се	
направи	 статистически	 анализ	 на	 различните	
контекстуални	 фактори	 и	 да	 се	 оцени	 влияни-
ето,	което	 те	оказват	върху	противодействието	
на	 незаконния	 пазар	 на	 цигари	 на	 регионално	
ниво.	Наред	с	чисто	количествените	данни	бяха	
проведени	и	интервюта	с	експерти	от	цигарена-
та	индустрия,	както	и	такива	с	експерти	на	вис-
ши	 ръководни	 длъжности	 в	 ГДНП,	 ГДБОП,	 Ди-

изследването на празните опаковки като независим индикатор на ефективността 
на институциите в борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия

ИПО1	 се	 провежда	 за	 пръв	 път	 в	 България	 непосредствено	 след	 присъединяването	 към	 ЕС	 през	
2007	г.	 и	 се	финансира	от	обединение	на	компаниите	в	цигарената	индустрия.	Изследването	по-
степенно	се	развива	и	подобрява,	като	през	2010	г.	вече	покрива	най-големите	20	областни	града	в	
страната	и	един	пограничен	град,	а	през	2011	г.	–	22	областни	и	4	погранични.	ИПО	показва	дела	на	
т.нар.	„непредназначени	за	местния	пазар	цигари”2	от	общо	консумираните	цигари.

Първоначално	резултатите	от	изследването	се	приемат	с	голяма	доза	скептицизъм,	а	в	много	случаи	
и	с	враждебност	от	страна	на	областните	полицейски	структури	и	митническите	управления.	След	
разрастването	на	ИПО	и	преминаване	към	редовно	провеждане	на	две	вълни	през	годината,	МФ	и	
МВР	започват	да	приемат	изследването	като	надежден	източник	на	информация,	но	резултатите	не	
се	оповестяват	публично.	През	есента	на	2015	г.	изследването	попада	във	фокуса	на	политическите	
дискусии	след	като	министър-председателят	на	страната	присъства	на	първото	публично	предста-
вяне	на	резултатите.	От	този	момент	нататък,	резултатите	от	ИПО	се	представят	пред	медии	два	
пъти	годишно,	в	присъствието	на	премиера	и	представители	на	всички	отговорни	институции.	През	
последните	две	години	(2017	и	2018)	всички	политически	формации	започват	да	приемат,	че	анали-
зът	и	резултатите	от	ИПО	са	обективни	и	надеждни3.

Най-съществената	практическа	последица	от	системното	осъществяване	на	ИПО	се	забелязва	на	
областно	ниво,	тъй	като	неговите	резултати	се	приемат	като	обективен	показател	за	работата	на	
отговорните	по	места	институции	и	служби,	което	от	своя	страна	води	до	повишаване	на	капацитета	
чрез	кадрови	промени,	както	и	до	търсене	на	по-тясно	сътрудничество	между	отделните	служби.	
Успоредно	с	подобряването	на	данните	от	ИПО,	превръщането	в	политически	приоритет	на	добрата	
събираемост	на	приходите	от	тютюневи	изделия	води	и	до	сериозно	подобрение	при	събирането	
на	статистически	данни	в	институциите	относно	броя	и	количествата	на	реализираните	залавяния	
на	незаконни	тютюневи	изделия.	След	като	през	2013	г.	става	ясен	значителният	размер	на	загуби	
от	несъбрани	акцизи	в	бюджета,	институциите	започват	да	подобряват	качеството	и	детайлността	
на	отчитане,	като	се	поставя	акцент	върху	конкретните	постижения	на	всяка	от	компетентните	наци-
онални	или	регионални	структури.
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рекция	„Вътрешна	сигурност”	на	МВР	и	Агенция	
„Митници”.

незаконният пазар 
на тютюневи изделия

Пазарът	на	незаконни	 тютюневи	изделия	е	 един	
от	 най-големите	 криминални	 пазари	 в	 България	
през	последните	три	десетилетия.	В	различни	пе-
риоди	след	1990	г.	процентът	на	незаконни	цигари	
достига	40-50	%	и	до	2015	г.	не	пада	под	14-15	%.	
Дори	 след	 присъединяването	 на	 страната	 към	
ЕС,	 този	пазар	остава един от трите най-големи 
криминални пазари,	като	годишният	му	размер	е	
между	0,5	%	и	1	%	от	БВП	на	страната.	Специфич-
на	особеност	на	тази	престъпна	дейност	е,	че	тя	е	
едновременно	обвързана	както	с	местните	орга-
низирани	престъпни	структури,	така	и	с	дейност-
та	на	престъпни	групи	от	съседни	държави.	Други	
съществени	 особености	 са	 изградената	 широка 
и устойчива криминална мрежа,	 съставена	 от	
дребни	 търговци,	 както	 и	 наличието	 на	 активно	
търсене	сред	населението.

Причините	за	големината	и	устойчивостта	на	неза-
конния	пазар	на	тютюневи	изделия	в	България	са	
много,	но	няколко	от	тях	се	очертават	като	особе-
но	значими.	Ниските	доходи	са	основен	движещ	
фактор	за	засиленото	търсене	на	значително	по-
евтините	 незаконни	 изделия.	 Показателно	 е,	 че	
коефициентът	„ценова	достъпност”	на	тютюневи	
изделия	в	България	в	периода	2007	–	2015	г.	е	най-
ниският	сред	всички	страни	–	членки	на	ЕС.	Разхо-
дите	на	българския	пушач	се	движат	между	23	%	и	
25	%	от	средния	му	доход,	при	средно	между	7	%	
и	9	%	при	потребителите	от	старите	страни	член-
ки.	Съответно,	натискът	върху	населението	за	по-
требление	на	незаконни	продукти	е	около	3	пъти	
по-висок	в	сравнение	със	страните	от	Западна	Ев-
ропа.	Същевременно,	България	е	на	второ	място	
по	потребление	на	тютюневи	изделия	на	глава	от	
населението	 в	 ЕС,	 като	 в	 периода	 2007	 –	 2018	г.	
всекидневните	потребители	са	между	36	%	и	39	%	
от	населението.	Така,	съчетанието	на	интензивно-
то	 потребление	 с	 ниска	 покупателна	 способност	
създават	 изключително	 широка	 потребителска	
база	за	незаконните	тютюневи	изделия.

След	1990	г.,	изграденият	производствен	и	търгов-
ски	капацитет	на	тютюневата	индустрия	в	страна-
та	започва	да	се	използва	изключително	активно	
от	различни	престъпни	структури.	Възникват	два	
типа	криминални	организации,	които	имат	устой-
чиво	 влияние	 върху	 незаконния	 пазар	 в	 следва-
щите	две	десетилетия.	Първият	тип	структури	се	
свързват	с	балканската	контрабандна	инфраструк-
тура	за	незаконни	тютюневи	изделия.	Български-
те	криминални	търговци	(т.н.	„цигараджии”)	съз-
дават	устойчиви	входни	контрабандни	канали	за	
известни	световни	марки	цигари	от	гръцките	без-
митни	зони,	както	и	изходни	контрабандни	кана-
ли	за	износ	към	Балканите	и	централна	и	Западна	
Европа.	 към	 последните,	 в	 определени	 периоди	
се	включва	и	износ	на	законно	произведени	цига-
ри	от	българския	държавен	тютюнев	монополист.	
Вторият	тип	криминални	организации	се	свързват	
с	 производството	 на	 незаконни	 цигари,	 както	 в	
страната,	така	и	извън	нея.

Тази	устойчива	структура	от	„търговци”	и	„произ-
водители”	успява	ефективно	да	се	адаптира	през	
следващите	 десетилетия	 към	 всички	 политиче-
ски	и	икономически	промени,	които	се	случват	в	
България	и	съседните	страни.	Значима	промяна	
настъпва	след	парламентарните	изборите	в	края	
2014	г.,	 когато	 в	 рамките	на	две	 години	пазарът	
на	 незаконни	 цигари	 в	 страната	 рязко	 се	 сви-
ва.	 Според	 изследванията	 на	 празните	 опаков-
ки	(ИПО)	между	2014	и	2016г.,	спадът	е	от	около	
15	%.	Нещо	повече,	това	свиване	се	оказа	устой-
чиво	през	следващите	години	и	постави	България	
сред	страните	в	ЕС	с	най-ниски	нива	на	незакон-
ни	цигари.

Основният	въпрос,	който	възниква,	е	как	и	защо	е	
възможно	това	да	се	случи.	Няколко	са	фактори-
те,	които	допринасят	за	това.	Политическите	мо-
тиви	 за	 приоритизиране	на	пазара	на	незаконни	
тютюневи	изделия	от	полицейските	и	митнически	
служби4	до	голяма	степен	са	свързани	с	важността	
на	акцизните	приходи	за	бюджета.	Тези	приходи	
осигуряват	 около	 10	%	 от	 годишния	 бюджет	 на	
страната.	 За	 сравнение,	 в	 старите	 страни	 членки	
същите	приходи	представляват	едва	1-2	%	от	дър-
жавните	бюджети.	Паралелно	с	 това,	реализира-
нето	на	политическата	цел	за	бърз	ръст	на	прихо-
дите	от	акциз	и	ДДС	при	тютюневи	продукти	чрез	

4	 Виж	Policy	Brief	No.	80:	Незаконната	търговия	с	тютюневи	изделия	по	Балканския	маршрут	–	България,	Гърция,	Италия	
и	Румъния.	София:	център	за	изследване	на	демокрацията,	2018.
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натиск	върху	незаконния	пазар	и	свеждането	му	
до	най-ниските	нива	в	ЕС	се	смята	за	нерешима	за-
дача	в	годините	преди	2014.	Основни	причини	за	
този	песимизъм	са,	от	една	страна,	общоприетото	
виждане,	че	публичната	администрация	в	страна-
та	е	с	нисък	капацитет	да	се	справи	с	проблема,	а	
от	друга	 –	 високите	нива	на	 корупция	и	ниските	
доходи	на	населението.	Настоящият	анализ	дава	
възможност	да	се	оценят	в	дълбочина	и	допълни-
телни	фактори,	които	имат	най-значим	ефект	вър-
ху	незаконната	търговия.

институционална рамка 
на противодействието 
на незаконния пазар 
на цигари на национално 
и регионално ниво

Двете	 основни	 институции,	 работещи	 за	 проти-
водействието	 на	 незаконния	 пазар	 на	 цигари	 в	
страната,	 са	 Агенция	 „Митници”	 (АМ)	 и	 Минис-
терството	на	 вътрешните	работи	 (МВР),	 където	 с	
отговорности	и	правомощия	са	натоварени	три	от	
четирите	главни	дирекции	–	Главна	дирекция	„На-
ционална	полиция”	(ГДНП),	Главна	дирекция	„Бор-
ба	с	организираната	престъпност”	(ГДБОП)	и	Глав-
на	дирекция	„Гранична	полиция”	 (ГДГП).	Агенция	
„Митници”	осигурява	преди	всичко	администра-
тивния	контрол	върху	вноса,	износа	и	търговията	
с	 акцизни	 стоки,	 докато	 МВР	 разследва	 престъ-
пленията,	свързани	с	незаконното	производство,	
разпространение	и	контрабанда	на	тютюн	и	тютю-
неви	изделия.

В	периода	след	2014	г.,	в	който	успешно	се	реали-
зира	политическата	цел	за	оказване	на	силен	на-
тиск	върху	пазара	и	съответно	–	неговото	свиване	
до	минимални	нива,	не	са	предприемани	целена-
сочени	стъпки	за	създаването	на	нови	полицей-
ски	 структури	 или	 други	 служби	 и	 институции,	
специализирани	в	събирането	на	дължимите	ак-
цизи,	както	и	не	са	предоставяни	допълнителни	

или	специални	правомощия	на	вече	действащи-
те	служби.	Изключение	прави	създаденият	през 
април	 2015	г.	 Междуведомствен	 координацио-
нен	център	за	противодействие	на	контрабанда-
та	и	контрол	на	движението	на	рискови	стоки	и	
товари5,	но	този	център	има	по-скоро	аналитич-
ни	и	координационни	функции.

Различните	 служби,	 отговорни	 за	 приходите	 от	
акцизни	 стоки	 в	 страната,	 имат	много	 различна	
териториална	 юрисдикция.	 Единствено	 ГДНП	
разполага	 с	 областни	 дирекции	 във	 всичките	
28	области6,	които	отразяват	административното	
деление	на	България.	ГДБОП	има	само	12	регио-
нални	структури,	а	ГДГП	има	7	регионални	струк-
тури	и	оперира	единствено	в	пограничните	обла-
сти	и	на	територията	на	летищата	в	страната.	При	
Агенция	„Митници”	разделението	е	на	6	терито-
риални	дирекции,	структурирани	в	9	териториал-
ни	митнически	управления,	които	са	с	различна	
големина	и	специализация.

След	2014	г.	между	съответните	служби	на	МВР	и	
МФ	е	налице	подобрена	координация	и	повишено	
сътрудничество.	Важно	е	да	се	отбележи	значител-
ното	припокриване	на	функции	между	отговорни-
те	служби	в	двете	институции.	В	подобни	случаи	
се	наблюдават	както	практики	на	сътрудничество,	
така	 и	 на	 конкуренция	 между	 службите.	 Припо-
криването	 на	 правомощията	 и	 отговорностите	 в	
институционалната	рамка	в	повечето	случаи	води	
до	постигането	на	по-високи	резултати	в	тяхната	
работа.	Освен	по-висока	ефективност,	институци-
оналното	припокриване	създава	предпоставки	за	
осъществяване	на	взаимен	контрол.	Това,	от	своя	
страна,	 ограничава	 възможностите	 за	 прилагане	
на	 корупционни	 практики	 и	 активно	 прикриване	
на	криминалните	мрежи	или	пасивно	поведение7.	
Вероятно	най-ясният	и	значим	пример	за	ефектив-
ността	на	подобен	взаимен	контрол	е	започнали-
ят	през	декември	2014	г.	„физически	мониторинг”	
над	производителите	на	тютюневи	изделия	в	стра-
ната.	 Във	 всеки	 от	 подложените	 на	 мониторинг	
обекти	 в	 продължение	 на	 6	 месеца	 присъстват	
смесени	 екипи	на	 ГДНП	и	АМ.	като	допълнител-
на	мярка	е	въведена	и	практиката,	участниците	в	

5	 Постановление	№	89	от	16	април	2015	г.	на	МС	за	създаване	на	Междуведомствен	координационен	център	за	проти-
водействие	на	контрабандата	и	контрол	на	движението	на	рискови	стоки	и	товари.

6	 Съответстващо	на	ниво	NUTS	3,	съгласно	Общата	класификация	на	териториалните	единици	за	статистически	цели.
7	 Тази	оценка	бе	потвърдена	както	в	интервюта	с	представители	на	Дирекция	„Вътрешна	сигурност”	при	МВР,	така	и	с	

представители	на	криминалния	контингент,	участващ	в	контрабандата	и	разпространението	на	незаконни	тютюневи	
изделия.
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екипите	да	 се	 сменят	на	 ротационен	принцип.	 В	
резултат	на	тази	политика,	при	ИПО	се	регистрира	
рязък	спад	на	незаконните	цигари8.	Рязкото	свива-
не	на	нелегалния	пазар	се	потвърждава	обектив-
но	и	от	значителен	ръст	на	приходите	от	акцизи	и	
ДДС	от	тютюневи	изделия	през	2015	г.

Противодействие 
на незаконната търговия 
с тютюневи изделия 
на регионално ниво
Оценката	на	пазара	за	незаконни	тютюневи	изде-
лия	 на	 регионално	 равнище	 и	 съответно	 проти-
водействието	 на	 полицейските	 служби	 (ОДМВР),	
трябва	да	отчита	факта,	че	при	това	ниво	на	ана-
лиз	акцентът	неизбежно	пада	преди	всичко	върху	
незаконното	разпространение	на	дребно	и	едро	
в	 рамките	 на	 областта.	 Същевременно,	 поради	
липса	на	подходящи	публично	достъпни	данни,	
няма	как	лесно	и	обективно	да	се	оцени	на	об-
ластно	 ниво	 ефектът	 от	 противодействието	 на	
останалите	 участници	 в	 незаконната	 търговия	 с	

тютюневи	изделия,	а	именно	националните	раз-
пространители	на	едро,	вносителите	и	произво-
дителите.	Този	тип	участници	най-често	доставят	
в	повече	от	една	област	на	страната	или	опери-
рат	през	границите	на	повече	от	една	държава	и	
поради	това	са	обект	на	противодействие	и	раз-
следване	от	служби	като	ГДБОП,	ГДГП	и	Агенция	
„Митници”.

Без	висока	активност	на	регионалните	структури	
на	 ниво	 незаконно	 разпространение,	 залавяния-
та	на	национално	ниво	не	са	достатъчни,	за	да	се	
свие	общият	обем	на	 този	незаконен	пазар.	При	
залавяния	на	незаконни	цигари	от	областните	ди-
рекции	под	50	%	от	общото	количество	залавяния	
на	МВР,	криминалният	пазар	на	тютюневи	продук-
ти	 успява	 да	 се	 адаптира	 и	 запазва	 високите	 си	
нива	(виж	Таблица	1).

Големите	 задържани	 количества	 незаконни	 тю-
тюневи	изделия	от	ГДБОП,	ГДГП	и	АМ	от	контра-
бандните	 канали,	 незаконното	 производство	 и	
разпространение	 на	 едро	 се	 оказват	 недоста-
тъчни,	за	да	се	свие	общият	криминален	пазар.	
Съпоставката	с	данните	по	години	от	ИПО	показ-
ва,	че	в	тези	случаи	загубите	се	компенсират	от	

8	 От	18,1	%	през	четвъртото	тримесечие	на	2014	г.	на	8,3	%	през	четвъртото	тримесечие	на	2015	г.

Общо агенция 
„Митници” Мвр (общо) само

ОдМвр

ОдМвр
спрямо общи-
те залавяния

в Мвр %

дял на непредназ-
начените за местния 
пазар цигари (иПО)

2008	г. 15 000 000 14,2	%
2009	г. 91 000 000 17,6	%
2010	г. 386 701 954 182	815	995 203	885	959 34,5	%
2011	г. 403 548 233 165	061	271 238	486	962 141	093	425 59,2	% 23,3	%
2012	г. 191 540 559 82	393	858 109	146	701 30	900	111 28,3	% 15,3	%
2013	г. 140 135 953 53	179	571 86	956	382 22	534	542 25,9	% 18,8	%
2014	г. 90 966 780 53	179	571 37	787	209 13	171	652 34,9	% 20,0	%
2015	г. 72 064 692 27	727	164 44	337	528 40	976	724 92,4	% 13,4	%
2016	г. 81 668 059 43	866	640 37	801	419 24	326	300 64,4	% 8,1	%
2017	г. 49 972 744 36	906	818 13	065	926 7	781	444 59,6	% 7,0	%

                  * Данните на МВР след 2012 г. са по-точни, тъй като елиминират двойното отчитане по областни дирекции, 
както и с Агенция „Митници”.

Източник: Официални данни на МВР и Агенция „Митници”.

таблица 1. Общо заловени късове незаконни цигари от агенция „Митници” и Мвр
през периода 2008 – 2017 г.*
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нелегалните	разпространители	с	повишаване	на	
цените,	без	това	да	води	до	свиване	на	незакон-
ния	пазар.	В	този	контекст	е	нужно	да	се	потър-
сят	нови	индикатори	за	оценка	на	ефективността	
на	областните	дирекции	на	МВР.

Модел за оценка 
на незаконния пазар 
и ефективността 
в противодействието 
на областно ниво

Предложеният	по-долу	подход	за	оценка	на	рис-
ка	 от	 незаконния	пазар	на	 тютюневи	изделия	и	

ефективността	 на	 полицията	 на	 областно	 ниво	
е	в	отговор	на	дългогодишните	дискусии	между	
институциите,	 индустрията	 и	 експертите	 относ-
но	 кой	 е	 най-подходящият	 индикатор	 за	 рабо-
тата	на	полицията	по	области.	Честа	критика	от	
страна	 на	 полицейски	 и	 митнически	 служители	
към	данните	от	ИПО	за	незаконния	пазар	на	ци-
гари	е,	че	делът	на	цигари	без	редовен	бандерол	
може	 въобще	 да	 не	 зависи	 от	 ефективността	 и	
усилията	на	институциите	в	съответната	област.	
Основна	 критика	 от	 страна	 на	 тютюневите	 ком-
пании	 е,	 че	 полицията	 може	 да	 залавя	 много	
големи	количества	незаконни	цигари,	но	в	 този	
случай	 полицейската	 статистика	 не	 отчита	 нито	
големината	на	населението,	нито	нивото	на	неза-
конния	пазар	в	съответната	област.	Затова	една	
обективна	оценка	 трябва	да	 вземe	предвид	ре-
дица	допълнителни	фактори	като	демографията,	

Фигура 1. Модел за оценка на незаконния пазар на областно ниво

Подиндекс 1

Полицейска	ефективност
при	залавянето

на	незаконни	цигари

Подиндекс 2

Численост	на	полицейските	
сили	в	областта

Подиндекс 3

Икономическо	развитие
и	туризъм	в	областта

ниво на незаконните цигари по области
(Дял	на	непредназначените	за	местния	пазар	цигари

от	общата	извадка	на	ИПО)

Заловени	от	полицията	късове	
цигари	като	дял	от	общия	брой	
консумирани	цигари	в	страната

Брой	полицаи
на	глава	от
населението

Брой	нощувки	на	чужди	
граждани	в	страната

Средна	годишна	
заплата

в	страната

Фактори възпрепятстващи незаконната търговия
с тютюневи изделия

Регистрирани	престъпления	
срещу	собствеността

в	областта

Подиндекс 4

Незаконна	активност
на	ниво	област

Издадени	административни	
наказателни	постановления	

от	Агенция	Митници
в	областта

Фактори улесняващи незаконната търговия
с тютюневи изделия

Източник: Център за изследване на демокрацията.
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ресурсите	на	областните	дирекции,	криминална-
та	активност	по	места,	икономическата	ситуация	
и	 други	 обстоятелства,	 които	 обикновено	 не	 се	
вземат	предвид.

Общо	25	различни	фактора	бяха	идентифицирани	
и	тествани	за	ефекта	им	върху	дела	на	непредназ-
начени	за	българския	пазар	цигари	по	области.	От	
тези	фактори	6	показаха	значим	ефект	върху	неза-
конните	цигари	и	бяха	групирани	в	4	подиндекса.	
По	този	начин	беше	конструиран	цялостен модел 
за оценка на незаконния пазар на цигари на об-
ластно ниво (виж Фигура 1)9.

Моделът	 условно	 подрежда	 значимите	фактори	
в	две	групи	в	зависимост	от	статистически	значи-
мото	им	влияние	върху	равнището	на	незаконни	
цигари	 в	 областта.	 В	 първата	 група	 са	 фактори-
те,	 които	имат	негативен	ефект	 (възпрепятстват)	
върху	незаконната	търговия	с	тютюневи	изделия,	
а	 във	 втората	 –	 такива,	 които	 я	 улесняват	 (сти-
мулират).	 Двата	 основни	 фактора,	 които	 имат	
ограничаващ	 ефект	 върху	 незаконния	 пазар	 на	
тютюневи	изделия	на	 областно	ниво	и	 са	 пряко	
свързани	 с	 работата	 и	 капацитета	 на	 ОДМВР	 са	
под-индексите	 „ефективност на полицията при 
залавяне на незаконни цигари”	и	„Численост на 
полицейските сили”.	колкото	по-високи	са	стой-
ностите	 на	 тези	 подиндекси	 за	 дадена	 област,	
толкова	 по-нисък	 е	 делът	 на	 незаконни	 цигари.	
Другите	фактори,	които	имат	ограничаващ	ефект	
върху	 незаконния	 пазар	 са	 чисто	 икономически	
и	са	групирани	в	един	подиндекс,	който	е	инди-
ректен	и	не	се	влияе	от	дейността	на	МВР	–	„ико-
номическо развитие и туризъм в областта”.	Този	
подиндекс	 включва	 две	 променливи	–	 средния	
доход	в	областта,	както	и	броя	нощувки	на	турис-
ти,	посещаващи	областта.	Втората	група	фактори,	
които	 по-скоро	 улесняват	 незаконния	 пазар	 на	
цигари	 са	 групирани	 в	 подиндекса	 „незаконна 
активност на ниво област” и	е	изчислен	на	база	
регистрираните	от	МВР	престъпления	срещу	соб-
ствеността	и	санкционираните	административни	
нарушения	с	цигарени	продукти	от	страна	на	АМ.	

колкото	по-висока	е	стойността	на	този	индекс	за	
дадена	област,	толкова	по-висок	е	делът	на	неза-
конните	цигари.	Оценката	на	въпросните	фактори	
и	 подходът	 за	 изчисляване	 на	 подиндексите	 за	
всеки	от	тях	са	представени	по-долу.

Полицейска ефективност 
при залавяне 
на незаконни цигари
При	първоначалния	анализ	на	влиянието	на	поли-
цейските	служби	върху	незаконния	пазар	на	цига-
ри	на	областно	ниво	бяха	тествани	2	типа	данни	–	
разкрити	 престъпления	 с	 акцизни	 стоки	 (чл.	234	
от	 Нк)	 и	 количество	 заловени	 незаконни	 късове	
цигари.	 При	 статистическия	 анализ	 единствено	
количеството	заловени	късове	цигари	показа	зна-
чимо	влияние	върху	дела	на	незаконните	цигари	
по	 области	 и	 единствено	 този	 показател	 беше	
включен	при	конструирането	на	Подиндекс	1.

При	изчислението	на	самия	подиндекс	са	използ-
вани	данните	от	ИПО	по	области,	демографски	и	
полицейски	данни,	 които	 са	публично	достъпни.	
Първата стъпка	при	формирането	му	е	преодоля-
ването	на	големите	демографски	и	потребителски	
различия	в	страната10.	За	целта	се	използват	дан-
ни	на	НСИ	за	населението	в	България	над	15	годи-
ни,	което	живее	в	съответните	области.	На	базата	
на	процента	среден	брой	потребители	на	цигари	
и	средния	брой	цигари,	изпушени	на	ден11,	се	из-
числява	средно-годишното	потребление	на	цига-
ри	като	брой	късове.	В	тази	оценка	се	включва	об-
щият	брой	законни	и	незаконни	цигари	във	всяка	
една	от	28-те	области	в	страната.	втората стъпка 
е	 да	 се	 оцени	 колко	 голям	 е	 броят	 на	 цигарите,	
непредназначени	 за	 българския	 пазар,	 които	 са	
консумирани	през	годината	в	съответната	област.	
Тук	 се	 използват	данните	 от	ИПО	 за	 съответната	
година,	като	се	изчислява	от	общия	брой	късове	
какъв	е	броят	на	незаконни	късове	в	съответните	
области.

9	 Пълният	 списък	 на	 тестваните	 променливи	и	 приложеният	методологичен	подход	ще	бъдат	 изложени	 в	 отделна	
публикация	на	центъра	за	изследване	на	демокрацията.

10	 Например	област	София	–	град	е	15	пъти	по-голяма	като	население	от	област	Видин,	а	доходът	на	населението	на	
София-град	област	е	2,08	пъти	по-висок	от	област	Видин.

11	 Оценката	се	прави	въз	основа	на	национални	представителни	проучвания.	В	конкретния	случай	са	избрани	изследва-
нията	на	Евробарометър,	за	да	може	да	има	сравнимост	с	данните	за	Гърция,	Италия	и	Румъния,	които	също	участват	
в	изследването.	Данните	на	Евробарометър	се	отклоняват	в	рамките	на	2-3	процентни	пункта	от	националните	пред-
ставителни	проучвания,	провеждани	от	български	социологически	агенции.
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трета и последна стъпка	е	да	се	определи	какъв	
процент	от	нелегалните	късове	цигари	са	залове-
ни	за	съответната	година	от	всяка	от	28-те	област-
ни	 дирекции	 на	 националната	 полиция.	 Получе-
ният	резултат	се	явява	индикатор	за	полицейската	
ефективност	 при	 залавяне	 на	 незаконни	 цигари.	
На	базата	на	така	конструирания	подиндекс	може	
да	се	направи	класация	на	ефективността	за	всяка	
ОДМВР	 по	 години.	 При	 съпоставянето	 на	 резул-
татите	от	индекса	и	данните	от	ИПО	за	2017	г.	 се	
виждат,	 при	 цялостния	 спад	 за	 страната,	 кои	 са	
областните	дирекции,	които	реално	са	били	най-
ефективни	(виж	Фигура	2).

Численост на полицейските 
сили в областта

За	да	може	да	се	оцени	обективно	полицейската	
ефективност	 бяха	 потърсени	 количествени	пока-
затели	 за	ресурсната	обезпеченост	и	 капацитета	
на	всяка	ОДМВР	и	съответно	възможностите	ѝ	да	

противодейства	 на	 незаконната	 търговия.	 За	 съ-
жаление,	в	България,	а	и	в	редица	други	страни,	
липсват	 необходимите	 публични	 данни	 за	 раз-
личните	финансови	и	 технически	ресурси,	 с	 кои-
то	МВР	разполага	по	области	и	които	биха	могли	
да	 бъдат	 подложени	 на	 статистически	 анализ.	 В	
крайна	 сметка	 беше	 използван	 един	 единствен	
показател,	за	който	са	налице	публично	достъпни	
данни,	а	именно	численост	на	полицейските	слу-
жители	 съотнесен	към	населението	на	областта.	
Статистическият	 анализ	 потвърди,	 че	 този	 пока-
зател	има	 значимо	влияние	 върху	равнището	на	
незаконна	търговия	с	цигари	на	областно	ниво.

При	настоящата	оценката	бе	използван	брой	по-
лицейски	 служители	 съотнесен	 спрямо	 населе-
нието	 на	 областта	 (брой	 полицейски	 служители	
на	 хиляда	жители).	По	 този	начин	 се	 конструира	
подиндекса	 „Численост на полицейските сили 
в областта”.	Тъй	като	наличните	публични	данни	
за	полицейските	 служители	по	области	не	дават	
конкретно	какъв	дял	от	тези	служители	са	пряко	
ангажирани	в	противодействието	на	незаконната	

Фигура 2. индекс на ефективността на полицията при залавяне на незаконни цигари 
по ОдМвр съпоставен с големина на нелегалния пазар според иПО данните за 2017 г.

Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията и данни от ИПО.
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Фигура 3. Брой полицейски служители на 1000 души население и дял на непредназначените 
за местния пазар цигари по области през 2017 г.

                 * Посочените проценти отразяват дела на незаконните цигари по данни от ИПО, като през 2017 г. за 7 области 
в страната не са събирани такива данни. Различните цветове по области отразяват разликите в численост-
та на полицейските служители.

Източник: Изчисления на ЦИД върху данни от МВР и ИПО.

търговия	с	тютюневи	изделия	се	използва	общият	
брой	 служители.	 В	 този	 смисъл,	 подиндексът	би	
могъл	да	бъде	подобрен,	ако	подобна	информа-
ция	започне	да	се	събира	и	подава	от	ОДМВР.

икономическо развитие 
на областта

Наред	 с	 институционалния	 отговор	 от	 страна	 на	
ОДМВР,	равнището	на	незаконните	тютюневи	про-
дукти	на	регионално	ниво	неминуемо	се	влияе	и	от	
редица	 икономически	 фактори,	 които	 предопре-
делят	търсенето.	На	първо	място,	следва	да	се	от-
бележи,	че	в	България	цените	на	законните	тютю-
неви	продукти	са	напълно	изравнени,	тоест	една	и	

съща	марка	цигари	има	една	и	съща	цена	в	цялата	
страна.	 За	 разлика	от	другите	две	 групи	основни	
акцизни	стоки	(алкохол	и	горива),	чиито	цени	вари-
рат	силно	между	различните	региони	и	търговски	
вериги	съгласно	покупателната	способност	по	мес-
та,	при	цигарите	и	другите	тютюневи	изделия	бъл-
гарският	законодател	забранява	наличието	на	раз-
лики	в	крайната	цена.	В	същото	време,	разликите	в	
ценовата	достъпност	спрямо	законните	тютюневи	
изделия,	изчислени	на	база	средна	работна	запла-
та,	между	някои	области	достигат	200	%	(например	
между	София-град	и	областите	с	най-ниски	доходи	
като	Видин,	Благоевград	и	Хасково).	Бяха	тествани	
няколко	 от	 икономическите	 променливи,	 които	
националната	статистика	събира	за	28-те	админи-
стративни	области	на	страната,	като	безработица	
и	БВП	на	глава	от	населението12.	Анализът	показа,	

12	 Подобни	несъответствия	с	другите	икономически	показатели,	като	БВП	на	 глава	от	населението,	 са	обясними	със	
силното	изкривяване	от	регистрациите	при	компаниите	по	места.	Анализът	показва,	че	те	са	регистрирани	в	4-те	най-
големи	града	и	най-вече	в	София,	въпреки	че	икономическата	им	дейност	може	да	се	осъществява	другаде.
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че	променливата	с	най-силно	влияние	върху	неза-
конния	пазар	на	цигари	се	явява	средната	годишна	
заплата	(виж	Фигура	3).

За	 разлика	 от	 стриктния	 режим	 спрямо	 цените	
на	законните	цигари	и	 тютюневите	изделия,	при	
незаконните	 продукти	 наблюдаваме	 значителни	
вариации.	Може	да	 се	 говори	за	 силна	адаптив-
ност към покупателната способност на населени-
ето,	като	цените	варират	дори	в	рамките	на	един	
голям	 град.	 На	 национално	 равнище,	 разликите	
достигат	50-70	%	в	зависимост	от	икономическата	
ситуация	 в	 съответния	 регион.	 Тези	 регионални	
ценови	 разлики	 на	 незаконните	 продукти	 водят	
до	 нарастващ	 ценови	 натиск	 и	 предпочитане	 на	
незаконни	 тютюневи	 продукти	 от	 страна	 на	 по-
требителите.

В	редица	международни	изследвания13	се	посоч-
ва	и	влиянието	на	пограничната	търговия	и	турис-
тическия	поток	върху	дела	на	непредназначените	
за	местния	пазар	цигари,	тъй	като	се	допуска,	че	
чуждите	 граждани	носят	 със	 себе	 си	цигари	при	
подобни	 пътувания.	 Статистическият	 анализ	 за	
България	показа	по-скоро	обратния	ефект	−	по-го-
лемият	брой	чуждестранни	посетители	(оценяван	
на	база	брой	нощувки)	действа	 като	 „възпрепят-
стващ	фактор”	за	незаконните	цигари,	вместо	като	
„улесняващ”,	каквото	бе	очакването.	Възможното	
обяснение	 е,	 че	 чуждите	 туристи	 допринасят	 за	
по-високия	 доход	 на	 съответните	 области,	 в	 съ-
щото	време	очевидно	предпочитат	да	купуват	за-
конни	цигари	в	България,	защото	те	са	по-евтини	
отколкото	в	страните	им	на	произход.

Фигура 4. средна годишна работна заплата и дял на непредназначените за местния пазар 
цигари по области през 2017 г.

                 * Посочените проценти отразяват дела на незаконните цигари по данни от ИПО, като през 2017 г. за 7 области 
в страната не са събирани такива данни. Различните цветове по области отразяват разликите в средната 
заплата.

Източник: Данни на НСИ и ИПО.

13	 Виж	например:	Gilmore	et	al.	(2014)	–	Towards	a	Greater	Understanding	of	the	Illicit	Tobacco	Trade	in	Europe:	a	Review	of	
the	PMI	Funded	‘Project	Star’	Report.	Tobacco	Control,	23:	51-61.
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незаконна активност 
на ниво област

Предишни	 изследвания	 на	 феномена	 незаконна	
търговия	 с	 тютюневи	 изделия	 показват,	 че	 раз-
пространението	на	незаконни	цигари	в	различни-
те	областите	до	голяма	степен	разчита	на	местния	
криминален	контингент	и	действащите	престъпни	
мрежи14.	В	рамките	на	статистическия	анализ	бяха	
тествани	 голям	 брой	 показатели	 за	 криминална	
активност	и	връзката	им	с	нивото	на	непредназ-
начени	 за	местния	 пазар	 тютюневи	изделия.	 Ре-
гистрираните	престъпления	по	над	80	състава	на	
българския	Наказателен	кодекс	(Нк)	бяха	анализи-
рани	относно	техния	ефект	върху	дела	на	незакон-
ните	 цигари	 по	 области.	 Резултатите	 от	 анализа	
показаха,	че	повечето	от	престъпленията,	за	които	

се	смята,	че	са	свързани	с	организирана	престъп-
ност	като	разпространение	на	наркотици,	кражби	
на	коли	и	др.,	нямат	статистически	значим	ефект	
върху	равнището	на	незаконни	цигари.

Направеният	 анализ	 показа	 най-значима	 връзка	
между	нивата	на	незаконни	цигари	по	области	и	
престъпленията против собствеността	 (чл.	194	–	
200,	206	–	217	от	Нк).	В	случая	тези	престъпления	
се	 оказват	 най-добрият	 показател	 за	 измерване	
на	регионалната	криминална	активност,	тъй	като	
очевидно	в	най-голяма	степен	отразяват	големи-
ната	 на	местния	 криминален	 контингент	 и	 прес-
тъпни	мрежи.

Друг	фактор,	имащ	отношение	към	равнището	на	
процента	незаконни	цигари	по	области,	се	оказа	
„брой наказателни постановления”,	издавани	от	

Фигура 5. нощувки на чужденци на глава от населението и дял на непредназначените 
за местния пазар цигари по области през 2017 г.

                 * Посочените проценти отразяват дела на незаконните цигари по данни от ИПО, като през 2017 г. за 7 области 
в страната не са събирани такива данни. Различните цветове по области отразяват разликите в броя нощув-
ки на чужди граждани.

Източник: Данни на НСИ и ИПО.

14	 Financing	of	Organised	Crime.	Sofia:	Center	for	the	Study	of	Democracy,	2015.
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АМ.	 В	 случая,	 тези	 административни	 актове	 от-
разяват	броя	на	нарушенията	на	акцизното	зако-
нодателство	на	областно	ниво	и	могат	да	се	раз-
глеждат	и	като	косвен	показател	за	големината	на	
сивия	сектор	в	съответната	област.

интегриран индекс 
на незаконния пазар на 
цигари на областно ниво

Така	описаният	модел	и	основни	фактори	позво-
ляват	да	се	конструира	един	интегриран	индекс,	
който	да	оценява	много	по-прецизно	риска от не-
законния пазар на тютюневи изделия във всяка 

от 28-те области.	Интегрираният	индекс	на	неза-
конния	пазар	е	изчислен	като	претеглена	средна	
стойност15	 от	 четирите	 описани	 по-горе	 подин-
декси.	 Първият	 компонент	 от	 така	 формираният	
интегриран	 индекс	 е	 подиндекса	 „Полицейска 
ефективност при залавянето на незаконни цига-
ри”,	 който	позволява	да	се	подредят	областните	
полицейски	дирекции	съгласно	резултатите	от	ра-
ботата	им	(виж	Таблица	2,	втора	колона).	В	случая	
по-голямата	 стойност	 на	 индекса	 показва	 по-ви-
сока	ефективност	на	съответното	ОДМВР.	Наред	с	
това	моделът	показва,	 че	по-голямата	 численост	
на	 полицейските	 сили	 и	 по-доброто	 икономиче-
ско	 развитие	 поставят	 съответното	ОДМВР	 в	 по-
добра	позиция,	докато	по-високата	незаконна	ак-
тивност	–	в	по-лоша	позиция.	целта	на	изработе-
ния	интегриран	индекс	е	да	оцени	до	каква	степен	

Фигура 6. регистрирани престъпления срещу собствеността на 100 хил. души и дял 
на непредназначените за местния пазар цигари по области през 2017 г.

                 * Посочените проценти отразяват дела на незаконните цигари по данни от ИПО, като през 2017 г. за 7 области 
в страната не са събирани такива данни. Различните цветове по области отразяват разликите в нивата на 
престъпленията срещу собствеността.

Източник: Данни на МВР и ИПО.

15	 В	 случая	 при	 изчислението	 на	 тази	 средна	 претеглена	 стойност	 се	 взема	 предвид	 относителната	 тежест	 на	 този	
индикатор	 по	 отношение	 въздействието	 му	 върху	 равнището	 на	 незаконни	 цигари.	 Подробната	 методология	 на	
статистическия	анализ	предстои	да	бъде	описана	в	отделна	публикация	на	центъра.
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е	 затруднена	 дейността	 на	 правоохранителните	
служби	 по	 места	 от	 средата,	 в	 която	 оперират	
(виж	Таблица	2,	последната	колона).

Интегрираният	 индекс	 за	 оценка	 на	 незаконния	
пазар	 позволява	 ясно	 приоритизиране	 на	 рис-
ковите	региони	в	страната,	където	има	нужда	от	

допълнителни	мерки	 за	намаляване	на	незакон-
ните	цигари.	Четирите	подиндекса	позволяват	да	
се	направи	оценка	и	какъв	тип	мерки	може	да	се	
очаква	да	допринесат	за	допълнително	огранича-
ване	на	незаконните	цигари	в	съответната	област.	
На	база	на	средната	стойност	на	отделните	подин-
декси	в	страната	може	да	се	направи	оценка	дали	

Област

дял на непред-
назначените
за страната

цигари (иПО)

индекс
полицейски 
залавяния 

(%)

индекс 
численост 
полицей-
ски сили

индекс ико-
номическо 
развитие и 

туризъм

индекс 
незаконна 
активност

интегриран 
индекс на 

незаконния 
пазар

Хасково 19,62	% 0,95 34,42 1,99 64,53 83,57
Перник 8,14	% 0,37 91,30 6,35 50,41 69,01
Пазарджик 15,30	% 0,71 18,61 7,65 54,01 66,07
Видин 11,10	% 1,52 100,00 0,25 35,76 62,82
кюстендил 17,69	% 0,42 80,27 2,76 39,24 62,78
Сливен 10,00	% 0,67 42,22 5,22 43,13 60,71
Смолян	 * 0,22 87,64 7,83 39,49 57,14
ямбол 8,66	% 0,68 70,66 7,72 40,67 56,89
Пловдив 7,39	% 1,22 0,00 15,85 56,57 56,27
Монтана 3,53	% 3,05 72,01 6,17 40,03 55,88
кърджали * 0,45 41,35 6,27 38,94 55,74
Плевен 6,15	% 2,21 44,73 6,83 40,43 54,72
Стара	Загора 7,09	% 1,51 38,28 23,67 59,33 50,61
Ловеч * 0,19 93,69 7,33 29,85 49,39
Благоевград 10,53	% 0,23 2,57 5,50 32,90 49,25
Враца 5,42	% 1,18 60,09 18,91 48,54 48,54
Велико	
Търново 9,54	% 0,93 16,14 8,93 28,74 41,12

Габрово 3,97	% 0,56 41,54 13,68 30,66 38,60
Силистра * 0,01 47,08 2,59 11,13 36,00
Русе 4,34	% 0,15 16,58 12,10 22,94 32,60
Търговище * 0,02 35,48 8,97 17,11 32,55
Шумен 2,89	% 0,56 41,51 12,15 21,39 32,14
София	–	област * 0,62 95,26 25,39 36,67 32,02
София	–	град 5,83	% 0,59 60,99 54,30 75,86 28,54
Разград * 0,01 39,31 12,90 14,56 25,43
Варна 3,12	% 1,36 29,37 46,16 53,55 16,11
Бургас 4,90	% 1,66 75,52 59,84 69,47 15,34
Добрич 5,99	% 0,22 31,14 30,21 24,97 11,95

                  * В отбелязаните със * градове към 2017 г. не са включени в ИПО и съответно за тях липсват данни.
 Червеният цвят указва проблемните области, а синия цвят – тези с добри показатели.

Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията и данни от ИПО.

таблица. 2. интегриран индекс на незаконния пазар за тютюневи изделия
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фокусът	трябва	да	падне	върху	вътрешно-органи-
зационни	мерки	за	подобряване	на	залавянето	на	
незаконни	цигари,	повишаване	на	числеността	на	
полицейските	служители	или	засилване	на	нати-
ска	върху	криминалния	контингент	чрез	заделяне	
на	ресурс	за	противодействие	на	престъпленията	
върху	собствеността.

Резултатите	от	 конструирания	диагностичен	ин-
струмент	 и	 интегриран	 индекс	 бяха	 коментира-
ни	с	различни	експерти	от	цигарената	индустрия	
и	 от	 служители	 в	 различни	 структури	 на	МВР	 и	
АМ,	заемащи	ръководни	позиции	и	разполагащи	
с	поглед	върху	развитието	на	проблема	по	мес-
та.	Трима	експерти	на	висши	ръководни	позиции	
бяха	помолени	независимо	един	от	друг	да	под-
редят	ОДМВР	според	тяхната	оценка	за	ефектив-
ност	на	работата	по	линия	на	незаконните	цига-
ри.	Техните	оценки	до	голяма	степен	потвърдиха	
валидността	 на	 резултатите,	 които	 моделът	 е	
произвел,	и	разминаванията	им	с	резултатите	от	
предложения	интегриран	индекс	варираха	меж-
ду	20	%	и	30	%	по	отношение	на	равнището	на	ри-
ска	по	области.

Извършеният	 анализ	 показва	 възможностите	 за	
по-комплексна	оценка	на	работата	на	полицията,	
но	също	така	и	ограниченията,	които	налагат	оп-
ределени	липси	на	данни	на	 регионално	ниво	и	
особено	тяхната	пълнота.	Тези	ограничения	неми-
нуемо	слагат	отпечатък	и	върху	получените	резул-
тати,	които	следва	да	се	интерпретират	внимател-
но.	Въпросните	ограничения	оставят	възможност	
настоящият	инструмент	и	съответно	интегрирани-
ят	 индекс	 да	 бъдат	 подобрени	 и	 доразвити.	До-
пълнителни	стъпки	за	събирането	на	данни	на	ре-
гионално	ниво	от	институциите	е	стъпка	в	посока	
подобряване	на	възможностите	за	оценка.

Препоръки
На	базата	на	този	опит	за	оценка	на	риска	от	не-
законния	пазар	на	тютюневи	изделия	може	да	се	
направят	и	няколко	основни	препоръки.

• Прилагане на модела и индекса.	 Предложе-
ният	индекс	следва	да	се	прилага	ежегодно	в	
продължение	на	период	от	поне	5	 години,	 за	
да	може	да	се	натрупа	достатъчно	дълъг	ред	от	
данни.	Това	ще	позволи	да	се	проследи	не	само	
промяната	в	работата	на	институциите,	но	и	да	
се	оцени	по-точно	по	какъв	начин	останалите	
фактори	допринасят	за	промените	в	нивата	на	
незаконната	търговия.

• Планиране на комплексни мерки на ниво об-
ласт за противодействие на незаконния па-
зар.	Основният	извод	от	първото	прилагане	на	
предложения	модел	е,	че	на	регионално	ниво	
мерките	не	може	да	се	фокусират	единствено	
върху	работата	на	полицейските	и	митнически	
служби.	В	краткосрочен	план	другите	фактори,	
които	 следва	да	 се	отчетат,	 са	избягването	на	
данъци	и	нарушенията	на	акцизното	законода-
телство,	както	и	противодействието	на	битова-
та	 престъпност.	 Също	 така,	 в	 отделни	ОДМВР,	
възможни	мерки	са	още	увеличаването	на	по-
лицейските	служители	и	подобряването	на	вът-
решната	организация	по	отношение	залавянето	
на	незаконни	тютюневи	изделия.

• стъпки за подобряване на настоящия инстру-
мент.	За	да	бъде	подобрен	така	предложеният	
индекс	е	необходимо	допълнително	събиране	
на	 данни	 на	 областно	 ниво	 както	 от	 ОДМВР,	
така	 и	 от	 териториалните	 дирекции	 на	 Аген-
ция	 „Митници”.	 Така	 например	 моделът	 би	
могъл	да	бъде	подобрен,	ако	ОДМВР	започнат	
да	 събират	 и	 предоставят	 данни	 за	 броя	 по-
лицейски	служители,	ангажирани	по	линия	на	
незаконната	търговия	с	цигари,	както	и	данни	
за	 техническа	 обезпеченост.	 Провеждане	 на	
национални	представителни	проучвания,	кои-
то	да	събират	данни	на	областно	ниво	за	вик-
тимизацията	 сред	 населението	 във	 връзка	 с	
корупцията,	както	и	за	престъпленията	срещу	
собствеността.

• изработване на подобни инструменти за други 
незаконни пазари.	 Такива	 оценки	 значително	
биха	подобрили	и	оптимизирали	планирането	
и	приоритизирането	на	ресурсите	и	целите	на	
ръководството	на	МВР. 
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