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Речник

Контрабандни цигари

Законно произведени цигари, които или са закупени в държава с ниско
данъчно облагане и надвишават нормативно установените ограничения
за пренос през граница, или са придобити без да бъдат платени дължимите данъци, с цел износ за нелегална препродажба на пазар с повисоки цени.

Фалшиви цигари

Незаконно произведени цигари, продавани от лице, различно от притежателя на оригиналната търговска марка.

Немаркови цигари
(Illicit whites)

Най-често непопулярни марки цигари, произведени законно в една държава, но контрабандирани и продавани в друга, без да се плащат мита.

Местни illicit whites
цигари

Законно произведени от местен производител цигари за износ или за
безмитна продажба, обикновено с неизвестни и нерегистрирани търговски марки, които вместо да бъдат изнесени се продават незаконно на
местния пазар.

Безмитни (duty-free)
цигари

Цигари, купени без плащане на мита или акцизи. Потребителите може
да купуват безмитни цигари, когато пътуват към или извън ЕС (вкл.
Швейцария и Норвегия) по суша, въздух или море в законни безмитни
магазини.

Непредназначени
за местния пазар
марки цигари

Законно и незаконно внесени марки, както и фалшиви цигари, произведени незаконно в държавата.

Изследване на празните
опаковки (ИПО)

Изследванията на празните опаковки се извършват във всяка отделна
държава от независими компании за маркетингови проучвания (например
Ипсос, Нилсен и др.) по поръчка на тютюневите производители. Методът
включва събиране на голям брой изхвърлени опаковки от цигари на улицата и в обществените кофи за отпадъци на случайно избрани места във
всеки пазар. Анализирането на индивидуалните характеристики на всяка
опаковка (например наличието на бандерол, графични предупреждения
за здравето и др.), позволява на експертите да установят предназначението на отделните марки (дали са за местния пазар или не).

Изследване
на Novel Research

В Румъния ИПО се счита за неприложим инструмент, тъй като значителен дял от населението живее в селските райони, което възпрепятства
събирането на изхвърлени опаковки. Затова в Румъния изследователската агенция Novel research прилага сходен метод, основаващ се на
изследване на домакинствата чрез замяна на пълни за празни цигарени
опаковки.
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РЕЗЮМЕ

Незаконната търговия с тютюневи изделия (НТТИ) е явление от световен
мащаб, което води до значителни загуби на приходи както за националните правителства, така и за законния бизнес, като същевременно осигурява
внушителен източник на доходи за престъпните организации по целия свят.
Тъй като повечето нелегални изделия не отговарят на установените стандарти за качество и опазване на здравето, разпространението им представ
лява не само финансов проблем, но и опасност за общественото здраве.
Поради неблагоприятните последици, ЕС и държавите членки са възприели
борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия за своя приоритетна
политика.
През последното десетилетие се наблюдава значителен напредък в мониторинга на този пазар. Приемането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (FCTC) на Световната здравна организация и новата Директива на ЕС за
тютюневите изделия доведе до строги регулации и стриктно наблюдение на
веригата на доставки от производствените фабрики до пунктовете за продажба. Прилагането на европейската система за проследяване на цигари и фино
нарязан тютюн позволява още по-прецизен мониторинг на всички законно
произведени тютюневи изделия и тяхното движение в държавите – членки на
ЕС. Тези мерки обаче, сами по себе си, не осигуряват достатъчно данни за
оценка на заплахите и уязвимостите, породени от незаконната търговията с
тютюневи изделия, както и на ефективността на публичната администрация
за ограничаване на този нелегален пазар.
Типичните показатели, използвани от правоприлагащите органи за оценка
на резултатите в борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия, са броят на регистрираните престъпления и броят на разследваните извършители,
както и количеството заловени нелегални цигари. Въпреки че тези показатели
указват активността и приоритетите на правоприлагащите органи, те не успяват да предоставят точни данни за цялостния ефект от усилията им по отношение на този незаконен пазар. Тютюневата индустрия популяризира свои
собствени инструменти като Изследването на празните опаковки (ИПО), като
косвен индикатор за въздействието на цялостния институционален отговор на
национално и регионално ниво срещу незаконната търговия с тютюневи изделия. Данните от ИПО обаче са силно критикувани както от изследователи,
така и от служителите на правоприлагащите органи.
Настоящият анализ предлага уникално по рода си изследване като сравнява два големи масива от данни за незаконните тютюневи изделия – данни от ИПО, събирани от тютюневите компании, и данни за залавянията,
събирани от полицията и митническите органи. В резултат са разработени
иновативни инструменти за оценка ролята на два много важни фактора – полицейската ефективност и използването на корупционни практики.
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Първият инструмент е Индексът на полицейската ефективност при залавянето на незаконни цигари. Той е разработен като част от Интегриран
модел за оценка на незаконния пазар на цигари, който разкрива потенциал
за по-цялостна оценка на полицейската активност, въпреки ограниченията,
наложени от липсата или недостатъчността на различни видове данни на регионално ниво.
Вторият инструмент е Индексът на аномалиите при залавянията на различни марки цигари (ИАЗ), разработен като метод за идентифициране на потенциални корупционни практики. ИАЗ е добър пример как данните за полицейските
залавяния, събрани през предходни години, заедно с данните от ИПО, могат да
бъдат използвани за подпомагане вземането на решения от правоприлагащите
и приходните институции. Тези инструменти са приложени пилотно в четири
държави – членки на ЕС – България, Италия, Гърция и Румъния.
Оценка на работата на полицията при залавянето на незаконни цигари
Дори когато ефективността от работата на правоприлагащите органи е
задоволителна, редица други фактори могат да доведат до увеличено потребление на незаконни тютюневи изделия, отчетено с помощта на ИПО. За да се
Интегриран модел за оценка на незаконния пазар на цигари на регионално ниво

Бариери пред незаконната търговия с цигари
Брой заловени от полицията
цигари като дял от общия брой
употребявани цигари в страната

Индекс 1.
Полицейска ефективност
при залавянето
на незаконни цигари

Брой полицаи
на глава от
населението

Брой нощувки
на чуждестранни
туристи

Средна годишна
заплата
в региона

Индекс 2.

Индекс 3.

Численост на полицейските
сили по региони

Икономическо развитие/
туризъм в региона

Ниво на незаконни цигари по региони
(Дял на непредназначени за местния пазар цигари,
установени при ИПО)

Регистрирани
престъпления
против собствеността

Индекс 4.
Незаконна активност
в региона

Наказателни постановления,
издадени от митническите
власти в региона

Фактори, улесняващи незаконната търговия с цигари
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оцени ефектът от правоприлагането върху незаконната търговия с тютюневи
изделия, е нужен по-всеобхватен модел на факторите, влияещи върху незаконния пазар на тютюневи изделия.
Предварителният преглед на съществуващи данни относно факторите, определящи нивата на незаконните цигари, идентифицира общо 25 различни
променливи. Статистическият тест за въздействието им върху дела на непредназначените за местния пазар цигари на регионално ниво сочи, че значителен
ефект оказват основно 6 фактора. Те са групирани в четири индекса с цел
конструиране на цялостен модел за оценка на незаконния пазар на цигари
на регионално ниво.
Установените фактори, които оказват статистически значимо влияние върху
този нелегален пазар, най-общо могат да се определят като възпрепятстващи
и благоприятстващи. Основните възпрепятстващи фактори са свързани с работата и капацитета на регионалните полицейски поделения. Към тях спадат
полицейската ефективност при залавяне на незаконни цигари и числеността на полицейските сили – колкото по-висока е стойността на тези индекси
в определен регион, толкова по-малък е делът на нелегалните цигари. Другите
фактори, които ограничават незаконния пазар, са нивото на икономическо
развитие и туризъм в региона. По отношение на благоприятстващите фактори бе установено, че общото ниво на незаконната активност в региона
(изчислено въз основа на престъпления против собствеността, регистрирани
от МВР, и свързани с тютюнопушенето административни нарушения, санкцио
нирани от митническите органи), улеснява незаконната търговия с цигари.
Колкото по-висок е този индекс за даден регион, толкова по-голям е делът на
незаконните цигари в него.
Липсата на регионални данни не позволява да се изчислят и четирите
индекса във всички участващи в проучването страни. Единственият индекс,
който е изчислен и валидиран за всички четири страни, е полицейската
ефективност при залавяне на незаконните цигари. Индексът за ефективността на полицейските сили в противодействието на незаконните цигари
на регионално ниво бе замислен като отговор на продължаващите дебати
между правоприлагащите органи, тютюневата индустрия и експерти относно
най-подходящите показатели за измерване ефективността на работата на
полицията. Ефектът, който правоприлагащите органи имат върху пазара на
незаконните тютюневи изделия, на теория се постига чрез прилагане на полицейски мерки. Полицейските мерки, свързани с този криминален пазар,
включват два основни типа интервенции: разследване и задържане на извършителите и залавяне на незаконните цигари. Логиката на първия тип полицейски мерки е, че чрез задържането на нарушителите, правоприлагащите
органи нарушават веригата на доставки и по този начин ограничават капацитета на престъпните мрежи да поддържат постоянна доставка на незаконни
цигари. По същия начин, относно втория тип полицейски мерки – залавянето на незаконните изделия – може да се предположи, че колкото повече
цигари са залавят от властите, толкова по-малки количества от тях остават
в незаконните вериги за доставки и толкова по-малко печеливша става тази
престъпна дейност. С други думи ефективната полицейска работа би следвало да доведе или до спад на маржовете на печалба, или до повишаване
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на цените за крайните потребители, което в крайна сметка да се изрази в
свиване на незаконния пазар.
Измерване на полицейската ефективност на регионално ниво

Средно годишно потребление на цигари

Потребление на непредназначени за местния пазар цигари
Залавянията като дял от потреблението на непредназначени
за местния пазар цигари
Индекс на полицейската ефективност при залавянията на незаконни цигари

Пилотното тестване на модела показа, че от двата вида полицейски мерки
само броят на заловените цигари оказва значително влияние върху нивото
на незаконните цигари на регионално ниво. По този начин анализът потвърждава, че залавянето може да се използва като ориентировъчна мярка за
ефективност на работата на полицията. Когато този показател се съпостави с
данните от ИПО, той позволява сравняване на ефективността на регионалните структури.
Индексът позволява по-прецизна оценка на въздействието на усилията
на полицията за ограничаване на незаконния пазар на регионално ниво,
тъй като поставя в контекст резултатите от тази активност. Това дава възможност да се установи по-точно работата на регионалните структури, доколкото
измерените от ИПО нива на непредназначени за местния пазар цигари очеПолицейска ефективност при залавяния на незаконни цигари в Румъния
по региони, 2016 г.
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видно се влияят и от редица други външни фактори. Сравнението на дела
на непредназначените за местния пазар цигари на регионално ниво с ефективността на работата на полицията при залавянето на незаконните тютюневи
изделия ясно показва, че полицейските мерки, макар и не единствен фактор,
са определящи за нивото на потребление на незаконни цигари.
Оценка на уязвимостта на правоприлагащите органи към корупция
Подобно на другите форми на корупция, използването на корупционни
практики от организираната престъпност е скрито явление и поради това е
невъзможно директно да се измери нивото му. Тази трудност може да бъде
преодоляна чрез използването на опосредствани индикатори като например
наличието на значителни отклонения при изпълнението на законово предписаните функции на компетентните органи, или с други думи наличието на
избирателно правоприлагане и показатели за присъствието на пазарни субекти със значително предимство пред останалите. Подобен подход се използва
при оценката на нивото на завладяване на държавата чрез наскоро разработената Диагностичната оценка за завладяването на държавата.
Завладяването на държавата е специфичен вид корупция, който включва
нелегитимно участие в процеса на определяне на правилата и носи ползи
както на законодателя, така и на частните субекти, осигуряващи ресурсите.
Диагностичната оценка за завладяването на държавата се основава на измерване на съвкупност от показатели за съществуването на привилегировани участ
ници (в икономиката или в даден сектор) или отклонение в поведението на
публичните институции (например от стандартите за добро управление). Тези
показателите измерват различните аспекти на уязвимостите към завладяването
на държавата, а не са директно доказателство за осъществено завладяване.
Настоящият анализ следва подобен подход и представя нов инструмент –
Индекс на аномалиите при залавянията на различни марки цигари (ИАЗ).
ИАЗ позволява да се идентифицират потенциалните корупционни уязвимости
в практиките на правоприлагане по отношение на незаконната търговия с
цигари на ранен етап. Индексът позволява да се маркират индикации за
присъствието на привилегировани участници на незаконния пазар на тютюневи изделия. Това е възможно, тъй като структурата на престъпния пазар
е силно свързана с марките незаконни цигари. Отделните престъпни мрежи имат достъп до различни източници на незаконни цигари, поради което
обикновено внасят нелегално или търгуват само с определен вид марки. По
този начин, незаконните марки цигари могат да бъдат използвани като
индикатор за идентифициране на конкретната престъпна мрежа, която ги
контрабандирапренася или разпространява. В много случаи безпроблемното осъществяване на тази дейност се подпомага чрез даване на подкупи на
митническите служители или служителите от правоприлагащите органи. Орга

Център за изследване на демокрацията. Диагностичната оценка за завладяването на държавата. София, 2019, стр. 39-40.



Hellman, J., Jones, G., and Kaufmann, D. (2000). Seize the State, Seize the Day: Емпиричен анализ
на завладяването на държавата и корупцията в икономиките в преход. Работен документ на
Световната банка 2444. Washington D. C.: Световна Банка.



Център за изследване на демокрацията, op.cit., 2019, стр. 39.
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низираната престъпност използва корупционни плащания, за да намали риска
от задържане или залавяне на незаконните изделия, и в някои случаи успява
да постигне защита и определено конкурентно предимство пред други престъпни групи на някои или всички нива по веригата на незаконно снабдяване.
Това, от своя страна, се очаква да доведе до по-малък брой иззети незаконни
цигари от определени марки.
Аномалиите и отклоненията, обхванати от ИАЗ, са случаи, при които
количеството на една или група незаконни марки, заловени в определено
населено място, е значително по-ниско от средното ниво за страната. За
тази цел годишните данни за нивата на залавяния от страна на полицията
в национален мащаб се сравняват с данните от ИПО в регионален мащаб.
Това позволява да се идентифицират проблемните марки със значително пониски нива на залавяне. Причините за тези отклонения са различни: значителен брой пътници, преминаващи границата, които легално внасят популярна
марка цигари; нова престъпна мрежа, навлизаща на пазара; поява на нови
канали за доставка или наличието на устойчиви корупционни практики сред
правоприлагащите органи в регионалните структури.
Изчисляването на ИАЗ включва първо, оценка на годишното незаконно
потребление на тютюневи изделия в дадена държава по марки, след това
определяне на средните стойности на полицейско залавяне на едни и същи
марки на национално ниво, и накрая съпоставяне на нивата на залавяне със
средната полицейска ефективност при залавяне на незаконни цигари в цялата
страна. Така ИАЗ показва отклоненията в нивата на залавяне в сравнение със
средните нива и определя най-рисковите марки в страната.
Изчисляване на ИАЗ

Средно годишно потребление на незаконни
цигари (милиона къса)

Средно годишно потребление на
непредназначени за местния пазар цигари
от определена марка (милиона къса)

Средна полицейска ефективност за страната
за дадена година

Полицейска ефективност при залавянето
на определена марка

ИНДЕКС НА АНОМАЛИИТЕ ПРИ ЗАЛАВЯНИЯТА

Високият пазарен дял на определена марка, непредназначени за вътрешния пазар цигари, може да се използва като индикатор за наличието на
конкурентно предимство. То може да е свързано с добрата разпознаваемост
и предпочитание към марката, по-доброто качество, ниската цена и лесна
възможност да бъде закупена от съседна държава или добре изградена мрежа за незаконно разпространение. Едновременното наличие на значителни
аномалии (отклонения) при залавянето на определена марка и високият
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пазарен дял на незаконните цигари в определено населено място може да
се приеме за показателно относно потенциалното присъствие на привилегировани престъпни мрежи и в този смисъл – за наличие на възможни корупционни практики. Така например, чрез прилагането на ИАЗ върху данни
за 2016 г. в Италия, могат да се идентифицират 13 високорискови марки.
Анализът на тяхното регионалното разпространение разкрива, че ИПО констатира наличието на значителни количества от тези марки в 6 италиански
града – Катания, Милано, Неапол, Палермо, Торино и Триест. Във всеки от
градовете една от тези високорискови марки държи основния дял на незаконния пазар.
Потенциални местни привилегировани участници на незаконния пазар
за тютюневи изделия в Италия

Катания, 2016

Палермо, 2016

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

47,62%

100

MARLBORO

9,52%

100

AMERICAN LEGEND

4,76%

ORIS
REGINA

Топ 5 марки
PINE

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

PINE

33,23%

100

ORIS

14,77%

100

∞

EGINA

12,92%

100

4,76%

∞

BUSINESS ROYALS

7,08%

100

4,76%

∞

MARLBORO

4,00%

100

Топ 5 марки

Неапол, 2016

Милано, 2016

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

REGINA

24,90%

100

MARLBORO

13,15%

MARBLE

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

MARLBORO

36,41%

100

100

WINSTON

11,52%

100

9,31%

100

L&M

7,37%

100

GOLD MOUNT

7,85%

100

CHESTERFIELD

6,91%

100

WINSTON

4,60%

100

REGINA

5,99%

100

Топ 5 марки

Топ 5 марки

Торино, 2016

Триест, 2016
Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

MARLBORO

30,44%

100

100

WINSTON

13,84%

100

11,21%

100

CHESTERFIELD

12,92%

100

CHESTERFIELD

9,49%

100

CAMEL

7,38%

100

MARBLE

5,17%

100

L&M

5,54%

100

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

REGINA

31,05%

100

MARLBORO

18,93%

WINSTON

Топ 5 марки

Топ 5 марки

Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията на базата на ИПО и данни за залавянията,
предоставени от италианската Агенция „Митници и монополи”.
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Двата описани дотук иновативни метода за оценка предоставят на правоприлагащите органи и приходните агенции един изцяло нов набор от
инструменти за борба с незаконния пазар на цигари и свързаните с него
корупционни практики. Необходимо е предприемането на конкретни стъпки от страна на ангажираните институции, за бъдат новите инструменти и
предварителните резултати от пилотното им прилагане, използвани:
• Въвеждането и използването на количествени показатели за оценка
на ефективността на правоприлагането срещу незаконната търговия
с цигари е рентабилен начин за диагностициране на уязвимостите и
заплахите на регионално ниво.
• Подобряването на работата на полицейските и митническите органи
на регионално ниво трябва да бъде допълнено с по-широки мерки
срещу останалите фактори, улесняващи незаконната търговия – икономическото развитие на засегнатите региони, нивата на сивата икономика
и високата престъпност.
• Тютюневите компании трябва да започнат да споделят с правоприлагащите институции пълните регионални масиви от данни на ИПО
за присъствието и пазарния дял на непредназначените за местния пазар марки цигари. Навременният достъп до данните за марките може
значително да подпомогне идентифицирането на активните престъпни
групи по места и съответно да улесни ефективното и навременно разкриване на незаконните канали за доставка и разпространение, като по
този начин подпомага полицейското разследване.
• Правоприлагащите органи и приходните агенции трябва да помислят за
по-изчерпателно регистриране на заловените незаконни цигари, което да включва не само иззетите количествата, но и при всяко залавяне
да се записват марките на заловените цигари, точното време и местоположението на залавянето и институцията, отговорна за залавянето.

Въведение

Незаконната търговия с тютюневи изделия (НТТИ) е основен проблем не
само от икономическа гледна точка, но и от гледна точка на общественото
здраве и престъпността. За борба с неблагоприятните социални и икономически последици от НТТИ са приети множество обвързващи международни,
европейски и национални правни актове, включително Рамковата конвенция
за контрол на тютюна на Световната здравна организация, Директивата за
тютюневите изделия и Вторият план за действие за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия за периода 2018 – 2022 г. на Европейския съюз.
Традиционно балканските страни и Италия играят важна роля в НТТИ и
особено по отношение на цигарите. Гърция е една от основните и утвърдени
точки за влизане на незаконните тютюневи изделия в ЕС и основен разпределителен център за всички балкански престъпни мрежи. От 2000 г. Гърция
се превръща в ключова входна точка и източник на illicit white цигари за ЕС.
Това слага начало на изграждането на устойчива и трудна за ограничаване
транснационална престъпна инфраструктура, обхващаща известния Балкански
маршрут. След като влязат в Гърция, illicit white цигарите продължават своя
път или към Италия и Западна Европа, или през България и Румъния до пазарите на Централна Европа. Румъния също е важна входна точка и транзитна
страна за контрабандни цигари от Беларус, Молдова, Русия и Украйна към
доходните пазари в Западна Европа, включително Италия.
Настоящият доклад се фокусира върху заплахата от незаконната търговия с
тютюневи изделия и ефективността на политиките срещу нея в четири страни
от ЕС по Балканския маршрут – България, Италия, Гърция и Румъния. Анализът
адресира уязвимостите и заплахите, породени от НТТИ, като се фокусира
върху трите основни аспекта:
• институционалните, правните и други фактори от по-широкия социалноикономически контекст, възпрепятстващи ефективното противодействие
срещу НТТИ;
• работата на институциите, натоварени с противодействието на незаконния пазар;
• нови методи за оценка на ефекта от корупцията върху противодействието на незаконния пазар на тютюневи изделия.


Transcrime. Източнобалканския хъб за незаконна търговия с тютюнени изделия, 2016.



Център за изследване на демокрацията. Финансиране на организираната престъпност. София, 2015.



Център за изследване на демокрацията. Оценка за заплахите от тежката и организираната
престъпност 2010 – 2011. София, 2012.



Transcrime. (2016). op.cit.



Transcrime. Белоруския хъб за незаконна търговия с тютюнени изделия, 2016.
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Докладът представя резултатите от пилотното прилагане на иновативни
методи за съпоставяне на данните за незаконна употреба, събирани от тютюневата индустрия, и данните за залавяне на незаконни цигари, събирани от
държавните органи. Тези два големи масива данни, особено след като през
последните години държавните институции значително подобриха и разшириха събирането им, досега обаче рядко са били съпоставяни.
Въз основа на информацията от тях, настоящият доклад анализира работата на компетентните органи на регионално ниво, като по този начин
позволява да се открият слабите места в противодействието на незаконната
търговия с тютюневи изделия. Анализът се стреми да подкрепи ангажираните
институции в процеса на вземане на решения на управленско ниво и при
определянето на приоритетите и по-ефективното разпределение на ресурсите
на регионално ниво, както и да подпомогне борбата с корупцията.
За да се установи правният и институционалният контекст на борбата с
НТТИ, докладът първо разглежда основните аспекти на тютюневия сектор в
България, Гърция, Италия и Румъния, като представя различните уязвимости
и заплахи, произтичащи от цялостната политическа, институционална и
правна среда, функционирането на законната тютюнева индустрия и цялостния контекст на престъпността. Той също така изследва връзките и сътрудничеството между престъпните мрежи в четирите държави.
Предвид нарастващия фокус върху необходимостта от основана на доказателствата политика, анализът се насочва към методи за измерване на самото явление и ефективността от работата на правоприлагащите органи
за ограничаването му. Интегрираният модел за оценка на незаконния пазар
на цигари, описан в доклада, е метод за отчитане на по-широките социалноикономически фактори, които влияят на НТТИ на регионално ниво във всяка
страна. Той се допълва от Индекса за оценка на полицейската/митническата
ефективност при залавянето на незаконните цигари като обективна количествена мярка на институционалните резултати. Индексът позволява да се оцени
полицейската ефективност на регионално ниво чрез съпоставяне на дела на
заловените незаконни цигари в общото потребление на незаконни цигари.
Интегрираният модел представлява цялостен подход за анализ на комбинирания ефект от двата вида фактори: тези, свързани с работата на правоприлагащите органи, и специфичните за региона катализатори и бариерите пред
незаконната търговия с тютюневи изделия.
Основен аспект на капацитета на правоприлагащите органи – като цяло
и по-специално по отношение на борбата с НТТИ – е тяхната уязвимост
към корупционен натиск от страна на престъпни предприемачи. Латентността
е характерна за използването на корупцията от организираната престъпност
и, следователно, това прави невъзможно пряката оценка на нейните нива.
Новият метод, разработен в този доклад, съумява да преодолее описаната
трудност чрез откриване на потенциалното присъствие на привилегировани


В казусите е използвана различна терминология и класификация относно териториалните
единици на четирите страни. Тъй като докладът обхваща както NUTS3, така и NUTS2 в тези
страни, с цел по-голяма яснота, „регионален” се използва за обозначаване на различните
териториални единици.
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участници на незаконния пазар на тютюневи изделия в даден регион. Методът
се основава на предположението, че крайната цел на извършителите, когато
прибягват до корупция, е да постигнат преимущество на незаконния пазар
и да си осигурят защита срещу полицейско/митническо разследване. С цел
откриването на такива привилегировани пазарни участници, е разработен Индекса на аномалиите при залавянията, който съпоставя данните за марките на
незаконните цигари, отчетени от бранша, и тези на правоприлагащите органи.
Индексът позволява да се идентифицират значителни отклонения в нивата на
залавяне на различни марки цигари на регионално ниво.
Докладът завършва с препоръки по отношение на политиката за най-ефективните начини за използване на новоразработените инструменти, както и
възможни стъпки за по-нататъшното им усъвършенстване и надеждност.

1.

Незаконната търговия с тютюневи изделия
по Балканския маршрут: България, Гърция,
Италия и Румъния

Балканите винаги са били ключов маршрут за незаконна търговия и трафик
на наркотици и огнестрелно оръжие, трафик и нелегално превеждане на хора
през границите10. От 2000 г. Гърция се превръща в ключова входна точка и
източник на ‘illicit white’ цигари за ЕС11. Това слага началото на изграждането
на устойчива и трудна за ограничаване транснационална престъпна инфраструктура. След влизането си в Гърция, ‘illicit white’ цигарите12 са контрабандирани към Италия и Западна Европа, или през България и Румъния до
пазарите на Централна Европа. Същевременно, тези четири държави – членки
на ЕС са в края на класацията на корупционния индекс13.
Въздействието на незаконната търговия с тютюневи изделия (НТТИ) в световен мащаб е разнопосочно – не само от икономическа гледна точка, но и от
гледна точка на общественото здраве и престъпността. НТТИ попада в сферата на криминална активност, която се радва на високи нива на обществена
толерантност, и в много случаи дори не се възприема като социално вредна
практика. По този начин, въпреки неблагоприятното си икономическо и социално въздействие, НТТИ непрекъснато се разраства в световен мащаб14.
Добър показател за неблагоприятното социално и икономическо въздействие
от НТТИ в България, Гърция, Италия и Румъния са бюджетните загуби в резултат на неплащане на данъци във всяка от засегнатите страни (Фигура 1).
Освен че води до загуба на бюджетни приходи, НТТИ генерира и огром
ни печалби за организираната престъпност, които от своя страна водят до корупция, пране на пари и нарушаване на лоялната конкуренция. Например в
Италия НТТИ предизвиква голямо безпокойство поради наличието на добре
внедрени престъпни организации от мафиотски тип, като клановете Камора и
Сакра Корона Унита, които присъстват на този пазар от 50-те и 60-те години
на миналия век, а през последните десетилетия си сътрудничат и с престъпни
предприемачи от източноевропейските страни.
10

UNODC. (2008). Crime and its Impact on the Balkans and Affected Countries. Vienna: UNODC.

11

Център за изследване на демокрацията. Оценка за заплахите от тежката и организираната
престъпност 2010 – 2011. София, 2012.

12

Цигари от обикновено непопулярни марки, произведени законно в една държава, но контрабанднирани и продавани в друга, без да се плащат мита.

13

Виж Control of Corruption в 2014 World Bank World Governance Indicators, както и последния
Корупционен индекс 2016 на Transparency International.

14

OECD, ‘Smoking’, OECD Factbook 2015 – 2016: Economic, Environmental and Social Statistics. Paris:
OECD Publishing, 2016, p. 209.
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Фигура 1.	Загуба на бюджетни приходи в резултат
на неплащане на данъци и акцизи от НТТИ
като процент от БВП (2013 – 2016)
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Източник: KPMG, Project Sun reports.

1.1.	Правна рамка на НТТИ
Националните политики за тютюневи изделия в България, Италия, Гърция
и Румъния до голяма степен отразяват основните тенденции и развития,
определени от съответните международни и европейски регулаторни механизми (Фигура 2). Четирите страни, като държави – членки на Европейския
съюз, не само са подписали Рамковата конвенция за контрол на тютюна на
Световната здравна организация (РККТ на СЗО), но и спазват всички европейски директиви, насочени към контрола на тютюневия сектор. Приетата
през 2003 г. РККТ на СЗО е първият международен договор за обществено
здраве по отношение на тютюна. Основната му цел е да се справи със
социалните, здравните, икономическите и екологичните последици от употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим. За тази цел РККТ на СЗО
включва многостранен набор от мерки за намаляване както на търсенето на
тютюневи изделия (напр. правила за етикетиране и опаковане; ограничаване
на рекламата, промотирането и спонсорството; ценови, данъчни и неценови
възпиращи фактори), така и на предлагането на тютюневи изделия (например
противодействие на незаконната търговия с тютюневи изделия и продажбата
им на и от непълнолетни лица, предоставяне на подкрепа за икономически
изгодни алтернативни дейности).
Протоколът за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, разработен в контекста на РККТ на СЗО, олицетворява основния отговор на
международната общност на трансграничната незаконна търговия с тютюневи
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изделия15. Протоколът към РККТ на СЗО цели да премахне всички форми
на незаконна търговия с тютюневи изделия. На европейско ниво основните
мерки на РККТ на СЗО и Протоколът са заложени в Директивата за тютюневите изделия16.

Фигура 2.	Основни аспекти на националната политика
за тютюневите изделия

Производство
и търговия
с тютюнени
изделия

Алтернативна заетост
за тютюнопроизводителите

Национална
политика за
тютюневите
изделия

Мерки,
противодействащи на
незаконната търговия
и контрабандата на
тютюневи изделия

Етикетиране
и продажба
на тютюневи
изделия

Здравни аспекти,
забрана
за пушене
Акцизна политика
и мерки

Източник: Център за изследване на демокрацията.

Други ключови нормативни актове на ЕС, които са транспонирани в националното законодателство на четирите държави, включват Митническия кодекс
на Съюза, регламентите и директивите на ЕС по отношение на акцизите, взаимното сътрудничество и съдействие в областта на митниците и наказателното
право за предотвратяване и противодействие на измамите и организирана
престъпност. Така всяка от страните е включила минималните стандарти, посочени в гореспоменатите международни и европейски правни актове.
Митническият кодекс на Съюза е важен инструмент в процеса на модернизиране на митниците, определящ регулаторната рамка за целия ЕС. Сред
целите, заложени в Кодекса, е изграждане на електронна среда, която осигурява по-ефективен персонализиран контрол, основан на анализ на риска,
включително риск от контрабанда на цигари. Друг важен инструмент в борбата с НТТИ е Регламент 2015/1525 на Съвета от 9 септември 2015 г., който
15

Европейска комисия. (2017). Доклад за напредъка относно изпълнението на Съобщението
на Комисията „Засилване на борбата с контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия – всеобхватна стратегия на ЕС”, COM (2017) 235 final,
12.5.2017

16

Директива 2014/40/ЕС за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, OJ L 127, 9.4.2014.
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има за цел да подобри инструментите на ЕС за разследване и разкриване на
измами с митнически и акцизни стоки. Регламентът дава възможност на разследващите, наред с другото, да съпоставят данните за внос, транзит и износ
относно движението на контейнери с акцизни стоки, включително данни за
цигарите. Също така, той допълнително улеснява използването на доказателства, получени в една държава – членка на ЕС, в производството пред административните и съдебните органи на други държави членки.
Всяка от четирите страни използва и свои успешни наказателноправни практики и е установила институционални механизми за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия.
През 2013 г. Европейската комисия прие Стратегия на ЕС за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия17, която ясно очертава основните движещи фактори на този неблагоприятен феномен и задава основните политически действия, необходими за ефективното му ограничаване на равнище
ЕС. Стратегията е придружена от План за действие за борба с контрабандата,
който предоставя график с конкретни мерки, които трябва да бъдат приложени от Комисията, Европейския парламент, Европейския съвет, FRONTEX и
всички държави членки18. През 2018 г. Европейската комисия приема също
и Втори план за действие за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия
2018 – 202219.
България
Пазарът на цигари и тютюневи изделия в България се регулира чрез акцизното законодателство, държавните субсидии и политиката за противодействие
на незаконната търговия. Основният нормативен акт, който регламентира
производството, разпространението и търговията с тютюн и тютюневи изделия
в България е Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия20.
Законът определя правилата и процедурите за търговия със суров тютюн,
за преработка на тютюн, включително лицензирането на производството на
тютюневи изделия, и за търговия с преработен тютюн и свързаните с него
тютюневи изделия, включително електронните цигари. Законът предвижда административнонаказателни санкции.
Законът за тютюна и тютюневите изделия изисква регистрацията на производителите и валидно разрешение на купувачите на суров тютюн (чл. 4), със
17

Съобщението на Комисията до Европейския парламент. Втори план за действие за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия за периода 2018 – 2022 г. Засилване на борбата с контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия – всеобхватна
стратегия на ЕС. Брюксел, 6.6.2013 COM(2013) 324 final.

18

Работен документ на службите на Комисията [План за действие срещу контрабандата] към
Съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент Засилване на борбата с контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия – всеобхватна
стратегия на ЕС. Брюксел, 6.6.2013 SWD(2013) 193 final.

19

Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. Втори план за действие за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия
за периода 2018 – 2022 г. Брюксел, 7.12.2018, COM(2018) 846 final.

20

Закон за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия, обн. ДВ, бр. 101 от 30 ноември 1993 г., изм. и доп. ДВ. бр. 83 от 22 октомври 2019 г.
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задължение за купувачите да регистрират договорите, които са сключили. За
да се предотврати незаконното производство на тютюн и тютюневи изделия,
чл. 24 от Закона гласи, че само лицензираните лица могат да участват в етапа
на производство.
Акцизната политика и прилагането на съответното акцизно и данъчно законодателство е сред основните фактори, влияещи на незаконния пазар за цигари в страната. България трябва да уеднакви нивата на акциз с минималните
нива в страните от Европейския съюз, което представлява предизвикателство
с оглед значително по-ниските доходи на населението в сравнение с доходите
в по-старите държави членки и краткия срок, предвиден за това.
В България Законът за акцизите и данъчните складове е в сила от 1.01.2006 г.
като периодично търпи изменения и допълнения в зависимост от рисковете
на пазара. През 2010 г., след серията резки увеличения на акцизите върху
тютюневите изделия (2008 – 2010 г.) и очаквания скок на незаконния пазар,
биват драстично завишени санкциите към търговците в страната (изменение от
2009 г. в чл. 108а и в чл. 112). Тези промени успяват да предотвратят използването на търговската мрежа на дребно за разпространение на незаконни тютюневи изделия. Възникват обаче и някои проблеми при прилагането на Закона,
като например отказът на съда да налага твърде високите санкции за търговци,
които продават тютюневи изделия без да имат разрешение за акцизна търговия. Мотивите на различни съдебни състави са, че санкциите са твърде тежки
(чл. 108а, изм. 2009 г.)21 и практически при малки нарушения прекратяват
дейността на търговеца. По-късно размерът на наказанието е намален.
През февруари 2017 г. Министерството на финансите издава преработена
версия на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове22. Актуализацията на Закона от декември 2017 г. въвежда ограничения
върху възможността за реклама на незаконни тютюневи изделия в интернет.
Целта е да се ограничи новата тенденция интернет форумите и интернет
обявите да заменят откритите пазари в градовете, на които се предлагат незаконни цигари и рязан тютюн. Промяната се опитва също да постави под
регулация бързо разрастващия се пазар на пушене с наргиле.
Необходимо е да се отбележи, че акцизното законодателство също не е
застраховано срещу рисковете от политическа корупция в страната. През определени периоди в управлението на страната се наблюдава как компоненти
на акцизната политика се определят в резултат на влиянието на различни
лобита на компании от цигарената индустрия. Най-ясният пример за това
са промените на т.нар. акцизен календар през 2015 г. и 2016 г. Въпреки че
стъпката за увеличаване на акциза и съотношението между неговия специфичен и адвалорен компонент бяха определени в началото на управлението на
правителството (2014 г.) и съгласувани с индустрията, последва промяна, която
бе в интерес само на 1 или 2 цигарени компании.
21

Глобата за първо нарушение е 50 000 лева, докато повторните нарушения водят до временно затваряне на търговския обект за шест месеца.

22

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обн. ДВ, бр. 42 от 23 май
2006 г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 30 юли 2019 г.
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Наказателният кодекс включва редица разпоредби, инкриминиращи незаконните дейности, свързани с тютюна и тютюневите изделия. Преследването
на престъпления с акцизни стоки е уредено в чл. 234, контрабандата – в
чл. 242, а образуването, ръководството и участието в организирана престъпна
група – в чл. 321. Контрабандата се определя и като митническо нарушение
съгласно чл. 233 от Закона за митниците.
През последното десетилетие периодичните пикове на престъпния пазар
на тютюневи изделия предизвикват чести и значими сътресения в приходите на бюджета. Те обаче са посрещани с блокиране на мерките за противодействие с години или в някои случаи – с твърде бърза и съответно
небалансирана реакция. Често пъти измененията или липсата на изменение
зависят от разпределението на политическите партии в парламента и лобистки интереси. Вероятно най-емблематичният пример е Законът за безмитната
търговия. На законодателя бяха необходими 8 години и 3 парламента, за
да закрие силно рисковите безмитни търговски обекти по българските сухопътни граници. В други случаи, в очакване на рязък ръст на незаконната
търговия при тютюневите изделия, се приемат бързи законодателни мерки с
твърде тежки санкции по отношение на търговските дружества, което води
до блокиране на дейността на значителен брой търговски обекти, в някои
случаи и до фалити.
В допълнение, през периоди с рязък ръст на незаконния пазар на тютюневи изделия, правоохранителните органи и приходната администрация реагират бавно и е необходимо време, в което да се преодолее дефицитът на
хора и финансиране.
Гърция
Крайъгълният камък на гръцката нормативна рамка за противодействие
на НТТИ е Националният митнически кодекс (Закон 2960/2001), който наред
с други неща се занимава с контрабандата на тютюневи изделия. В съответствие с Кодекса контрабандата се счита за нарушение на митническия режим, като в същото време е и престъпление. Следователно лицата, осъдени
за тези дейности, подлежат на двойно санкциониране – административно
(заплащане на дължимите мита, данъци и др. такси в завишен размер) и
наказателно (глоба или лишаване от свобода). За „митническо нарушение”
се счита (а) неспазване на разпоредбите на Митническия кодекс, свързани с
митническите дейности (б) укриване или опит за укриване на мита, данъци
и др. и в) неспазване на разпоредбите, предвидени в чл. 155 относно контрабандата.
Контрабандата активност се инкриминира пропорционално на размера
на загубите на публични приходи. Контрабандата се счита за простъпка, ако
дължимите мита и данъци към държавата или Европейския съюз не надвишават 50 000 евро. Когато дължимите мита и данъци надхвърлят 150 000 евро,
контрабандата представлява престъпление. Когато митата, данъците и другите
такси за контрабандните стоки не надвишават общо 70 000 евро, извършителят може да избегне изземване на имуществото и наказателно преследване,
като заплати веднага дължимите мита, данъци и други такси.
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Експерти от гръцките митнически и правоприлагащи органи изразяват
редица критики по отношение на съществуващото законодателство. На
първо място, разпоредбите на Националния митнически кодекс позволяват
на извършителите да твърдят, че стойността на укритите мита и данъци
е под прага от 150 000 евро и по този начин да избягват наказателно
преследване и лишаване от свобода. Също така контрабандистите се възползват от този пропуск в закона, за да избегнат по-големи наказания.
Освен това експертите посочват, че в редица случаи на конфискация на
кораби – впоследствие при продажбата им на търг от властите – те биват
закупени от същата престъпна мрежа на минимална цена и повторно използвани за контрабанда.
Италия
Основните нормативни актове в италианската правна рамка, които целят
предотвратяване и противодействие на НТТИ, са Указът на президента на
републиката № 43 от януари 1973 г., където чл. 291 определя като престъпление престъпното сдружаване с цел трансгранична контрабанда на
тютюневи изделия (престъплението се наказва с лишаване от свобода от
3 до 8 години за организаторите на сдружението и от 1 до 6 години за
участниците в него); Дял III от Закон № 907 от 1942 г., чл. 64 регулиране
на престъпленията, свързани с контрабанден внос; и Наказателният кодекс,
по-конкретно чл. 416 за „престъпно сдружаване” (за престъпления, извършени от 3 или повече лица) и чл. 416 bis за „престъпно сдружаване от
мафиотски тип”.
Неотдавнашно законодателно изменение относно декриминализацията на
престъпления, подлежащи на глоба, повлия на регулирането и борбата с
НТТИ. Законодателното постановление № 8 от 15 януари 2016 г. включва
сред декриминализираните нарушения контрабандата на незаконни тютюневи
изделия, когато контрабандното или продадено количество е под 10 кг. Тъй
като тази криминална активност се осъществява от транснационални организирани престъпни групи, тези изменения целят да се избегне наказването на
дребните продавачи на незаконни тютюневи изделия с лишаване от свобода,
повлияни от възприятието на широката общественост, че НТТИ нанася относително по-малко социални вреди.
Румъния
Основният румънски закон, регулиращ тютюневата промишленост, е Закон № 201/2016 за приемането на условия за производството, представянето
и продажбата на тютюневите изделия и свързаните с тях продукти. Друг инструмент, регулиращ сектора, е Закон № 236/2003, който се отнася до пазара
на суровия тютюн. Законът регулира цялата верига за доставки на тютюн,
от суровия до фино нарязания тютюн за свиване на цигари, като обхваща
доставката от местните тютюнопроизводители до предприятията за първична
обработка, регулира асоциациите и сътрудничеството между производителите, оторизирането на предприятията за първична обработка и стандартите
за качество.
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Данъчният кодекс23 включва разпоредби за тютюневите изделия и за производителите. Доходът от отглеждането на тютюн от поземлени масиви под 1 ха
се счита за необлагаем доход. Целият преработен тютюн (цигари, пурети и
тютюн за пушене) се счита за акцизна стока, с изключение на този, използван изключително за научни цели и контрол на качеството. Данъчният кодекс
определя и отговорностите на оторизираните складове и вносителите за унищожаване на конфискуван преработен тютюн. Що се отнася до наказателната отговорност, законът счита за престъпление съхранението извън данъчен
склад или продажба на румънска територия на акцизни стоки, без да бъдат
етикетирани или етикетирани неподходящо или с фалшиво съдържание над
10 000 къса цигари, над 400 пурети от 3 г, над 200 пурети, по-големи от 3 г,
и над 1 кг фино нарязан тютюн. Количества под тези прагове се считат за
нарушение, подлежащо на глоба и конфискация. Производството на преработен тютюн извън оторизиран данъчен склад също се счита за престъпление.
Митническият кодекс24 е един от най-важните нормативни актове по отношение на НТТИ. В раздела за престъпленията контрабандата се определя
като внос или износ на стоки от страната по всякакъв начин през места, различни от тези с установен митническия контрол. Събирането, притежанието,
производството, транспортирането, приемането, складирането, предаването
или продажбата на стоки, подлежащи на митнически режим, за които се
знае, че са контрабандни или предназначени за контрабанда, също се считат
за контрабанда. Отклоняването от митническия контрол на стоки, поставени
под митнически надзор на място, предназначено за това, също се счита за
контрабанда, ако митническата стойност на стоките е по-голяма от 20 000
RON (4378 евро), в случай на акцизни стоки като тютюневите изделия. Отклоняването от митническия контрол на стоки, подлежащи на облагане с акциз с
митническа стойност по-ниска от 20 000 RON, се счита за нарушение, което
се санкционира с глоба и конфискация на стоките.
През 2017 г. в Румъния тече интензивен обществен дебат относно Извънредната наредба № 54/2010 за някои мерки за борбата с укриването на данъци.
Наредбата урежда функционирането на безмитните магазини. В мотивите към
тази наредба правителството твърди, че през 2009 г. безмитните магазини са
били отговорни за 40% от контрабандата на цигари на румънска територия,
а 93% от касовите бележки за закупуване на цигари в този тип магазини са
били фалшиви. Освен това приносът към държавния бюджет от тези предприятия е незначителен, като дейността им се считат за икономически неоправдана. Извънредната наредба № 54/2010 г. въвежда строга регулация на
безмитните магазини: 100 000 щатски долара за издаване на разрешително
за магазин, максимални количества цигари и други изделия, продадени от
един човек, ограничаване на данъчните облекчения. Резултатите от Наредбата
са положителни, водещи до прекратяване на контрабандата от безмитните
магазини. Въпреки че е в сила, Извънредната наредба № 54/2010 трябва
да бъде одобрена или отменена от парламента, но през последните седем години е блокирана в парламентарните комисии. През февруари 2017 г.
правителството информира парламента, че вече не подкрепя Извънредната
23

Закон № 227/2015.

24

В сила от 10 април 2006.
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наредба № 54/2010 г. и поиска наредбата да бъде отменена. С отмяната на
действащата наредбата ще бъде върната предишната наредба и се очаква
контрабандата на цигари, осъществявана през безмитните магазини, отново
да се повиши.
Последното предложение за разпоредба във връзка с НТТИ, е даване на
15% от сумите, възстановени от данъчните власти, на служителите от публичния сектор, които са допринесли за залавянето25. Такава мярка е прилагана
преди 2000 г., когато митническите екипите са получавали 10% от стойността
на конфискуваните стоки. Тази мярка е отменена след 2000 г., тъй като залавянето на контрабанда е част от обичайните задължения на митническите
служители, за което те получават месечно възнаграждение.

1.2.	Институционална рамка на национално
и регионално ниво
Борбата с НТТИ в четирите страни е в компетенциите на полицията и митническите органи. Институционалните рамки, териториалната организация и
юрисдикцията на институциите, участващи в борбата с НТТИ на регионално
ниво, са много разнообразни и не винаги съответстват на административното
деление във всяка от четирите държави.
България
Компетентните органи по отношение на борбата с НТТИ в България са
Агенция „Митници” и Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП), Главна дирекция „Гранична полиция”
(ГДГП) и Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП).
Координацията между тези институции се осъществява от Междуведомственият координационен център за противодействие на контрабандата и контрол
на движението на рискови стоки и товари.
Институцията, упълномощена да следи за спазване на акцизното законодателство и да извършва митническо разузнаване на нарушенията му, е Агенция
„Митници”, която отговаря за административния контрол върху вноса, износа
и търговията с акцизни стоки. В нейните правомощия е също електронният
обмен на документи за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане, след като през 2013 г. бе въведена Българската акцизна централизирана
информационна система (БАЦИС).
Министерството на вътрешните работи е основната институция, оправомощена да разследва престъпления, свързани с незаконното производство,
разпространението и транспортирането на тютюн и тютюневи изделия, при
следното разпределение на функциите между отделните дирекции: ГДБОП
25
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противодейства на организираната престъпност, ГДНП противодейства на
разпространението на незаконни тютюневи изделия на регионално ниво, а
ГДГП – на престъпленията, свързани с контрабандния внос на тютюневи изделия. След 2010 г. ГДБОП и ГДНП превръщат противодействието на незаконната търговия с тютюневи изделия в приоритетно направление, прехвърляйки
ресурси, включително от други ключови сфери като наркоразпространението,
кражбите на коли и др.26
Териториалната юрисдикция на органите, ангажирани в борбата с НТТИ
обаче не се припокрива с административното деление на страната. Националната полиция и нейните дирекции обхващат всички 28 административни
области на България. ГДБОП има 12 регионални звена, докато Граничната полиция има седем териториални звена и работи в граничните райони и на летищата. Агенция „Митници” има шест териториални дирекции, допълнително
разделени на девет териториални митнически единици, отговарящи за райони
с различна големина или специализирани в определена сфера.
Гърция
Основните органи, ангажирани в противодействието на НТТИ в Гърция, са
Националната полиция, Генералната дирекция „Митници и акцизи”, Бреговата охрана и Специалният отдел за финансова и икономическа престъпност.
Официалните данни обаче ясно показват, че двата органа, които докладват
по-голямата част от конфискациите на незаконни тютюневи изделия в Гърция,
са Националната полиция, която участва в повечето случаи, свързани с НТТИ,
и Генералната дирекция „Митници и акцизи”, която залавя основната част от
количествата годишно.
И в Гърция правомощията на Националната полиция в борбата с НТТИ са
разпределени между няколко дирекции. Противодействието на незаконната
търговия с цигари на дребно е в компетенциите на гръцката полиция и нейните регионални полицейски управления. Случаите, свързани с организираната
престъпност, са отговорност на подразделението за борба с организираната
престъпност и трафика към Дирекцията за обществена безопасност в регионите Атика и Солун. Дирекцията „Икономическа полиция” (DOA) има задачата
да предотвратява, разследва и ограничава финансовите престъпления срещу
финансовите интереси на държавата и националната икономика, които имат
характеристики на организирана престъпност. Тя има служби в Атина (регион
Атика) и в Солун (регион Македония) и си сътрудничи с всички регионални
полицейски управления.
Гръцката Генерална дирекция „Митници и акцизи” е подчинена на Независимата агенция за публичните приходи – нов орган, който наследява Генералния секретариат за публични приходи на Министерството на финансите
през януари 2017 г. Митническата служба има 107 регионални звена, които
са разположени във всички региони на страната. Митническите служители
имат специални правомощия за разследване по отношение на контрабанда,
укриване на мита, акцизи и др. такси или други нарушения на митническите
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разпоредби. С цел укрепване на митническите власти, през 2015 г. са създадени три мобилни звена за контрол в митническите служби в Пирея, Солун и
Серес. Специалният отдел за морски контрол в рамките на Службата за митнически контрол в Атика (Атинска голяма община), е оторизиран да ръководи
контрола над контрабандата чрез използване на специализирани плавателни
съдове.
През 2015 г. е създаден Генерален секретариат за борба с корупцията
(GSAC), осигуряващ координация между компетентните национални служби и
органи, които работят в областта на НТТИ. Генералният секретариат за борба
с корупцията има функции и като национална координационна служба за
борба с измамите и си сътрудничи с Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Координационният център за борба с контрабандата е създаден
през 2016 г. с проследяване движението на стоки, подлежащи на облагане с
акциз (тютюневи изделия, горива и алкохол). Той координира службите, участващи в противодействието на контрабандата, като събира, обработва и анализира цялата налична информация. Координационният център функционира
като национално разузнавателно звено и се състои от специално назначени
експерти от няколко служби: Независимата агенция за публични приходи,
гръцката полиция, Генералния секретариат за борба с корупцията и др.
Строгите икономии и други финансови ограничения на публичните разходи
оказват сериозно влияние върху капацитета и ефективността на правоприлагащите органи и наказателната система в Гърция като цяло. Редица експерти,
интервюирани в рамките на настоящото проучване, определят недостатъчните
човешки ресурси и липсата на технологично оборудване и инфраструктура
като основни пречки за ефективната борба с НТТИ. Освен това, институционалните пропуски, законодателните решения и тяхното прилагане, и строгостта на наказанията са в центъра на критиката от много години. Въпреки
нарастващата тежест на наказанията и подобрения контрол върху пазара,
организираните престъпни групи продължават да разширяват активността си.
Италия
Агенция „Митници и монополи” и Финансовата полиция са основните
държавни органи, които имат задачата да предотвратяват и противодействат
на незаконната търговия с тютюневи изделия в Италия. Агенция „Митници
и монополи” следи, контролира и проверява движението на стоки и дължимото плащане на мита и акцизи чрез служители, които имат и полицейски
правомощия. Този орган има функцията да противодейства на данъчните
престъпления, включително НТТИ. Той е организиран в регионални, междурегионални и провинциални дирекции и присъства във всички провинции на
Италия.
Финансовата полиция е структурирана в централни и териториални звена, които противодействат на незаконната търговия с тютюневи изделия чрез
специални полицейски служители. Централната служба за разследване на организираната престъпност (SCICO) има информационна, техническа и логистична роля, осъществява оперативна координация на Групите за разследване
на организираната престъпност (GICO), които работят на регионално ниво, и
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събира данни за конфискации и разследвания. Групите за разследване на организираната престъпност извършват разследващи действия срещу престъпни
сдружения и организирани престъпни групи, участващи в незаконната търговия с тютюневи изделия в 26 града в цяла Италия, където има регионални
дирекции за борба с мафията (DDA).
Националната дирекция за борба с мафията и противодействие на тероризма (DNA) координира и подкрепя регионалните дирекции за борба с мафията и полицията в разследването на тежката и организираната престъпност,
включително и НТТИ. Прокуратурата, DNA и DDA са службите, които отговарят за преследването на престъпни сдружения от мафиотски тип, включително и за контрабанда на тютюневи изделия (Закон № 92 от 19 март 2001 г.).
Сътрудничеството между тези институции, както и с европейски и други международни партньори, се регулира от споразумения и конвенции,
докато при обмена на данни за НТТИ на национално ниво все още няма
пълна координация и систематично събиране на данни. В опит да се реши
този проблем, през 2014 г. е създадена Обсерваторията за борба с контрабандата и фалшифицирането на тютюневи изделия, в резултат на съвместна
инициатива на Университета в Падуа, Агенцията „Митници и монополи”,
Финансовата полиция, Министерството за икономическо развитие и производителите на тютюн и тютюневи изделия. Обсерваторията събира различни
данни за незаконната търговия с тютюневи изделия и провежда изследвания
и анализи, както и разработва и популяризира стратегии за превенция и
контрол.
Румъния
Основните ангажирани институции за борба с контрабандата и незаконната търговия с цигари и тютюневи изделия в Румъния, са Главният инспекторат на граничната полиция, Главна дирекция „Митници” (DGV) и румънската
полиция. Други упълномощени органи са Дирекцията за разследване на
организираната престъпност и тероризма (DIICOT), Румънската жандармерия
и местната полиция.
Главна дирекция „Митници” работи в рамките на Националната агенция
„Фискална администрация” (ANAF), която е подчинена на Министерството на
публичните финанси. Дирекцията има мандат да прилага Митническия кодекс
на Румъния и Данъчния кодекс по отношение на акцизите за цялата територия на страната. Главната дирекция „Митници” е с йерархична структура, а
централата координира и ръководи осемте регионални митнически дирекции
на териториално ниво, където са създадени 89 гранични митнически пункта
(BVF и BVL).
Румънските митнически власти преживяват бурни времена през периода
2013 – 2018 г. До 2013 г. те са отделна агенция – Национална служба „Митници” към Министерството на публичните финанси. През 2013 г. Националната служба „Митници” загубва законния си статут и е преобразувана в
дирекция към Националната агенция „Фискална администрация”. В резултат
на преструктурирането са разпуснати 120 мобилни групи за контрол, вклю-
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чително и групите със специално обучени кучета. Основните показатели
за борбата с контрабандата са силно засегнати от реформата през 2013 г.:
броят на заловените цигари спада наполовина в сравнение с предходната
година, стойността и броят на глобите спада съответно с 36% и 27%. Мобилните групи и тези със специално обучени кучета са възстановени през
септември 2016 г. като част от Плана за борба с контрабандата на цигари.
След реформата през 2013 г. незаконната търговия нараства от 11,8% от
общото потребление през юли 2013 г. (времето, когато Националната служба „Митници” се преструктурира) до 17% през юли 2014 г. и 19,2% през
януари 2015 г.27
Румънската гранична полиция е един от важните институционални субекти
в борбата с незаконния трафик на тютюневи изделия. Румънската гранична
полиция е отговорна за борбата с трансграничната престъпност в пограничните райони, както и с контрабандата на стоки и изделия, попадащи под митническия и данъчния режим на Румъния. Граничната полиция има регионални
поделения във всички населени места по границата на страната, включително и по Черноморското крайбрежие. Главна инспекция „Гранична полиция”
(IGPF) е централната структура с обща териториална компетентност, за която
отговаря граничната полиция. През периода 2014 – 2017 г. са конфискувани
25 млн. кутии цигари28.
Румънската полиция е специализирана институция, подчинена на Министерството на вътрешните работи, и има за задача да защитава основните
права и свободи, частната и публичната собственост, да предотвратява и
разкрива престъпления и да пази обществения ред. Структурата є съответства на административно-териториалното деление на Румъния. В рамките на
организационната структура на румънската полиция на ниво регион (NUTS3)
действат инспекторати; създават се и други специализирани звена за превенция и борба с организираната престъпност, като Звеното за разследване на
организираната престъпност.
Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма
е специализирана дирекция на Прокуратурата на Република Румъния, която
разследва контрабанда, извършена от организирани престъпни групи. Основният приоритет на Дирекцията е трафикът на хора, наркотиците и киберпрестъпността. Независимо от това, тя разследва и разрешава сложните случаи
на контрабанда, които имат отражение върху икономическия и финансовия
сектор, със същата бързина и степен на приоритет29. Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма обхваща целия спектър на
организираната престъпност в Румъния, но є липсват ресурси: оборудване,
софтуер/бази данни и подходящо седалище. Така например, един прокурор
има средно 100 дела годишно, като е в състояние да приключи едва половината от тях30.
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1.3.	Законният пазар на тютюневите изделия
През последните години се наблюдава сходно развитие на законния пазар
на тютюневи изделия в България, Гърция, Италия и Румъния. След либерализацията на тютюневия сектор, големите международни тютюневи компании
имат между 80% и 90% пазарен дял във всяка от четирите страни, въпреки
че някои местни производители успяват да запазят присъствието си на нацио
нално ниво.
Степента на потреблението на тютюневи изделия се различава в четирите
страни. В сравнение със средните нива на употреба на цигари в ЕС, Гърция
и България са с най-голям процент на пушачи от всички държави членки.
Разпространението на тютюнопушенето в Румъния е близо до средното за ЕС,
докато Италия е единствената страна с разпространение на тютюнопушенето
под средното. Още повече във всички страни, с изключение на България,
има трайна тенденция на намаляване употреба на цигари сред населението
(Фигура 3).

Фигура 3.	Разпространение на тютюнопушенето в България,
Гърция, Италия и Румъния (2006 – 2016)
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Източник: Eurobarometer.

Присъединяването към ЕС през 2007 г. налага на България да се откаже
от държавния монопол върху пазара на тютюневи изделия, поддържан до
този момент. Още в първите месеци на 2007 г., в страната навлизат пет световни мултинационални корпорации – Филип Морис Интернешънъл, Бритиш
Американ Табако (БАТ), Джапан Табако Интернешънъл, Импириъл Табако и
гръцкият производител „Карелия”. В рамките на една година те успяват да
достигнат 23% от българския пазар. През 2008 г., чрез фондовата борса, се
извършва продажба на две от фабриките на бившия държавен монополист
„Булгартабак”. Купувачи са две български дружества, които влизат на пазара на
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тютюневи изделия с марките „Кингс Табако Интернешънъл” и „Слънце Стара
Загора – Табак”. Така през 2009 г. се оформят 7 основни участника на българския пазар за тютюневи изделия: „Булгартабак” с 49,1% пазарен дял, Филип
Морис Интернешънъл с 13,9%, БАТ с 13,5%, Кингс Табако с 5,7%, Карелия с
12,2%, Джапан Табако Интернешънъл с 3,2% и Импириъл Табако с 1,8%.
След 2010 г. ожесточената конкуренция на пазарните участници води до
увеличаване на дела на основните международни компании и Карелия за сметка на Булгартабак. През април 2017 г. се извършва най-голямата структурна
промяна на законния пазар. Всички български марки на „Булгартабак” и дистрибутора му „Експрес логистика и дистрибуция” са купени от БАТ за 100 млн.
евро31. След покупката БАТ се превръща в пазарен лидер с дял от 40-42%.
По отношение на тютюневите изделия, България се характеризира с висока интензивност и масовост на потреблението. Според различни национални
представителни проучвания, страната е на второ място в ЕС, като средният
процент на пушачите през периода 2006 – 2017 г. е между 35-39%32. Данните
на Евробарометър от 2017 г. показват, че активните пушачи в страната са 36%
от населението33, а България е втора след Гърция (37%) сред страните в ЕС.
При това интензивността на средната употреба е 15,9 цигари на ден, което
е над средното за ЕС – 14,1.
В Гърция големите международни тютюневи компании също доминират
на пазара от началото на 2000-та година. Днес има две местни компании,
занимаващи се с производство и износ на тютюневи изделия – Карелия
Табако Кампани и SEKAP, които заедно държат около 20% от местния пазар. Филиалът на Филип Морис Интернешънъл – Папастратос има 34-35%
пазарен дял, следван от БАТ с 19%, Джапан Табако Интернешънъл с 14,8%,
Импириъл Табако с 11,6% и други по-малки компании (0,2%), които произвеждат основно пури, фино нарязан тютюн и други тютюневи изделия34.
Освен значението си за пазара на труда в страната, тютюневата промишленост има значителен принос за държавния бюджет, като 7% от общите
данъчни приходи в страната са получени от данъчното облагане на тютюневите изделия35.
И в Италия Филип Морис Интернешънъл е лидер с пазарен дял от 50-51%,
следван от Джапан Табако Интернешънъл с 23-24%, БАТ с 19-20%, Импириъл
Табако с 4-5%, докато около 2% от пазара се споделя от други малки местни
и чужди производители. Единственият местен производител на цигари и тютюн
за пушене е Manifattura Italiana Tabacco S.p.A. (MIT). Пазарът на електронни
цигари непрекъснато се разраства от 2015 г. насам, като в момента има над
31

Капитал. Пеевски продава цигарения си бизнес на британско-американската ВАТ. 12 април
2017 г.

32

Flash Eurobarometer – Survey on Tobacco, 2009; Special Eurobarometer 429 – Attitudes of
Europeans towards tobacco and electronic cigarettes, 2014.

33

Special Eurobarometer 458 – Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes,
2017.

34

IOBE. (2013). The Illicit tobacco trade: Impact for the tobacco sector and economy Athens: IOBE.

35

IOBE. 2016. Effects of the new tax increase on tobacco products.
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150 компании, занимаващи се с производство, внос и/или дистрибуция. Иновативността, привлекателността на изделията и икономическата им ефективност се считат за ключови фактори, водещи до нарасналото търсене на тези
алтернативни изделия36.
Пушачите в Италия представляват 24% от населението по данни за 2017 г.
По-голямата част от италианското население пуши между 10-19 цигари на ден
(45,9%), а средната възраст за започване на тютюнопушене е 18 години, като
основната причина е влиянието на връстници (53,2%). Цигарите са най-разпространеният продукт за пушене (94,3%), следван от тютюн за ръчно свити
цигари (14,8%), употребата на който се увеличава след 2010 г. Регистриран е
значителен ръст на употребата на електронните цигари през периода 2015 –
2016 г. (от 1,1% до 3,9%).
В Румъния тютюневата промишленост сформира приблизително 1% от
БВП и е вторият най-голям сектор след петролния. Според Министерството
на финансите сред първите топ 10 данъкоплатци в Румъния през 2012 г. са
трима производители на тютюневи изделия: БАТ (второ място, 5,6 млрд. леи),
Филип Морис Интернешънъл (пето място, 1,9 млрд. леи) и Джапан Табако
Интернешънъл (девето място, 1,3 млрд. леи). В топ 10 има пет петролни компании, една енергийна компания и Националната банка на Румъния.
Най-големите участници на пазара на тютюневите изделия в Румъния са
БАТ, Филип Морис Интернешънъл и Джапан Табако Интернешънъл, формирайки олигополен пазар, тъй като общият им оборот представлява 98% от
румънския пазар на тютюневи изделия37. БАТ е с най-голям пазарен дял от
54-56%, следван от Джапан Табако Интернешънъл с 25-26%, Филип Морис
Интернешънъл – 13-14%, Импириъл Табако – 4-5% и някои други малки производители с 1%.
Всички те разполагат както с производствени, така и с дистрибуторски
мрежи в страната. Производителите си сътрудничат с няколко големи търгов
ци на едро: Aquila (Импириъл Табако), Interbrands Marketing & Distribution
(БАТ и Филип Морис Интернешънъл), Punctual Comimpex (БАТ, Джапан Табако Интернешънъл, Филип Морис Интернешънъл и China Tobacco Hongta
Hering), Simba Invest SRL (Филип Морис Интернешънъл), Amigo & Intercost
(Филип Морис Интернешънъл, БАТ, Джапан Табако Интернешънъл). Има над
150 марки цигари, като най-популярни сред тях са Kent (БАТ), L&M (Филип
Морис Интернешънъл), Marlboro (Филип Морис Интернешънъл), Pall Mall
(БАТ) и Winchester (Джапан Табако Интернешънъл).
Статистиката по отношение на потреблението на тютюн и свързаните с
него изделия показва, че в Румъния всеки ден се пушат 5 млн. кутии цигари.
Според общонационално проучване за 2016 г., проведено от Института IRES,
пушачите са 5 млн., от които 4,4 млн. редовни. Разходите за тютюнопушене
представляват средно 5% от месечния бюджет на домакинството.

36

Euromonitor International. 2018. Tobacco in Italy. Executive Summary. Passport.

37

Competition Council Order no. 609/11.12.2014, paragraph 12.
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Суров тютюн
Освен с традиции в производството и употребата на цигари, е известно
още, че България, Гърция и Италия имат дълга история в отглеждането и
преработката на суров тютюн. Въведената през 2004 г. реформа на Общата
селскостопанска политика на ЕС премахва квотите за производство на тютюн
и свързаните с тях субсидии за отглеждане му, което води до рязък спад на
култивираните с тютюн площи, както и на обемите на производство. Новата
политика за финансова подкрепа не е обвързана с подпомагане на самото
производство, а по-скоро с осигуряване на помощ за преминаване към алтернативна заетост.
През периода 2005 – 2007 г. култивираните с тютюн площи в Гърция
намаляват от 500 000 дка до по-малко от 100 000 дка, а обемът на производство от 108 000 т до 22 000 т. Броят на земеделските производители,
отглеждащи тютюн, също намалява драстично, от 48 000 през 2005 г., до
16 000 през 2010 г.38 Въпреки намаляването на култивираните площи с
тютюн в сравнение с периода преди 2004 г., делът на производството на
тютюн в националната икономика продължава да е значителен и дори се
увеличава39. През последните години в Гърция отново се наблюдава увеличение в отглеждането на тютюн, независимо от преустановеното субсидиране.
(Таблица 1).
Таблица 1.	Култивирани площи с тютюн
и тютюнопроизводство в Гърция, 2011 – 2015

Година

Тютюн Бърлей,
Вирджиния

Ориенталски тютюн
акъра

тон

акъра

тон

2011

144 118

26 991

14 815

5 052

2015

169 623

26 736

29 304

10 296

Източник: ELSTAT Annual Agricultural Survey – 2011, 2015.

Данните от българското Министерство на земеделието, храните и горите
също показват, че след присъединяването на страната към ЕС, производството на суров тютюн намалява от 41 100 т през 2007 г. до 15 211 т през 2016 г.
Култивираните площи с тютюн също намаляват от 31 144 дка през 2007 г. до
10 049 дка през 2016 г.40
38

Karanikolas P., Goussios, J., Nellas, El., Tsiboukas, K. (2008). Tobacco Cultivation and Its Development
with the CAP.

39

Fillippidis, N. (30.01.2013). New Turn in Tobacco Cultivation.

40

Министерство на земеделието, храните и горите, Годишен доклад за състоянието и развитието на селското стопанство, 2017 г.
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Италия е един от най-големите производители на суров тютюн в ЕС41. Въп
реки това, в периода между 2011 и 2016 г. се наблюдава стабилно намаляване на общия размер на тютюневите полета в цялата страна от 22 424 дка до
15 938 дка, със съответно въздействие върху обема на произведения тютюн.
Общият брой на земеделските стопани е намалял с 85%, от над 27 000 в
началото на 2000 г. до едва 4 000 в края на 2017 г. Постепенното намаляване на държавните субсидии, съчетано с продължителната икономическа криза
и НТТИ водят до 6% спад на производството на годишна база от 2011 г.
досега42. Намаленото местно производство естествено води до увеличаване
на вноса, в резултат на което Италия е вторият най-голям вносител на цигари
в световен мащаб.
В Румъния има само една местно предприятие за производство на суров
тютюн Rom-Ital, което има сключени над 300 договора и споразумения с
румънските частни тютюнопроизводители. Годишният оборот на дружеството
е 6 млн. леи. В предприятието работят 67 души.

1.4. Незаконният пазар на тютюневи изделия
България и Румъния имат дълга „традиция” в незаконната търговия с
тютюневи изделия, чиито корени откриваме в трудния преход към пазарна икономика. За разлика от тях, Гърция и Италия се радват на по-ниски
нива на незаконно потребление на тютюневи изделия, което се променя
с настъпването на световната икономическа криза през 2009 г. До 2012 г.
незаконният пазар в Италия се увеличава от 2,2% до 8,5% и от 2% до 10%
в Гърция. Икономическата криза също води до рязко увеличение на незаконното потребление на тютюневи изделия в България и Румъния. Докато
обаче България и Италия успяват да се справят с незаконния пазар, Гърция
и Румъния все още се борят с високите нива на фалшиви и контрабандни
цигари43 (Фигура 4).
Последната налична оценка на приходите от НТТИ за четирите страни е
за 2013 г. и сочи, че най-големият дял от незаконния пазар, коригиран чрез
БВП, е в България, следван от Гърция, Румъния и накрая Италия (Таблица 2).
Трябва да отбележим обаче, че през последните пет години българските власти успяват да ограничат незаконната търговия наполовина, както се вижда
от данните на ИПО в доклада на проекта Sun Project.
Високата данъчна тежест върху тютюневите изделия се счита за основен
фактор, влияещ на НТТИ и се свързва с увеличаването на нелегалната търговия във всички страни, включени в проучването. Данни от други проучвания
41

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Presentazione tabacco, 2017.

42

Confagricoltura, Contraffazione e contrabbando: tra prodotti agroalimentari e prodotti del tabacco in
“fumo” un mercato illegale di circa 4 mld di euro, 2017.

43

„Контрабандни цигари” са законно произведени цигари, които или са закупени в държава
с ниско данъчно облагане и надвишават допустимите по закон ограничения за пренос през
граница, или са придобити без данъци за целите на износ за нелегална препродажба (с цел
финансова печалба) на пазар с по-високи цени.
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Фигура 4.	Дял на фалшивите и контрабандните цигари
в България, Гърция, Италия и Румъния
(2008 – 2016)
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Източник: KPMG, The Sun Project Reports.

обаче показват, че НТТИ нараства дори и в страни с ниски данъци, което
води до заключението, че данъчното облагане не е единственият движещ
фактор44.

Таблица 2.	Оценка на приходите от НТТИ (ЕС 28, 2013)

Мин
(млн. евро)

Макс
(млн. евро)

Приблизителна
оценка
(средно)

България

173

216

195

42 011

0,46%

Гърция

416

494

455

180 654

0,25%

Италия

485

607

546

1 604 599

0,03%

Румъния

207

296

251

143 801

0,17%

Държава

БВП
(млн. евро)

НТТИ приходи
като процент
от БВП

Източник: Transcrime.

44

Joosens, L., Raw, M., 2012, “From cigarette smuggling to illicit tobacco trade”. Tobacco Control,
21, 230-234.
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Що се отнася до България и Румъния, бързото и рязко повишаване на акцизите – достигащо 30-60% за една година – с цел спазване на минималните
прагове, установени в ЕС, води до особено пагубни последици. Шоковият
ръст на цените на тютюневите изделия ги прави трудно достъпни предвид
ниския среден доход в двете страни. Увеличението на акцизите съвпада и
с глобалната икономическа криза от 2009 – 2011 г. В резултат на това кутия
цигари достига 26% от дневния разполагаем доход в България и 20% от дневния разполагаем доход в Румъния. За сравнение цената на кутия цигари е
равна на 8-9% от дневния разполагаем доход в повечето страни от ЕС (8,8%
в Италия и 7,6% в Гърция).
По-задълбоченият анализ на пазарите на НТТИ в четирите страни показва,
че въпреки някои различия, те споделят и много общи характеристики предвид географското им положение на външни граници на ЕС.
България
В България структурата на пазара на НТТИ и различните участници остават
относително стабилни от началото на ХХІ век до края на 2014 г. През този
период НТТИ е четвъртият по важност източник на приходи за организирана
престъпност от 200-250 млн. евро годишно45. За сравнение, за периода 2010 –
2012 г. най-големият престъпен пазар е трафикът на хора с 650 млн. евро,
следван от организираните измами с ДДС с 350 млн. евро и измамите с горива
с 200 млн. евро. По това време НТТИ е най-големият източник на приходи за
организираната престъпност – дори по-голям от общите постъпления от четирите основни пазара на наркотици (канабис, кокаин, хероин и амфетамини).
Ситуацията се променя рязко през периода 2015 – 2017 г., когато българските власти успяват драстично да ограничат незаконния пазар и да осъществят рекорден спад на продажбите на незаконни цигари от 20% до 6-7%
от общото потребление в страната. Съответно приходите от акциз и ДДС
нарастват с 25-30%46.
Оценките на Центъра за изследване на демокрацията показват, че има
между 8000 и 15 000 активни участника в престъпни мрежи на НТТИ в периода 2009 – 201547. Една метафора, описваща добре функционирането на
този пазар в България, е „каскада от резервоари”. При този модел, напълненият най-горен резервоар „излива” внесените или произведените цигари към
резервоари на по-долното ниво, те пък снабдяват тези под тях и т.н. При
тази схема не може да се говори за традиционна йерархия. Престъпните
предприемачи, които са в най-високо ниво, работят в „най-горния резервоар”
и съответно внасят или произвеждат и продават на по-долните нива („резервоари”) стотици контейнери годишно, като не контролират по никакъв начин
организацията и взаимодействието на престъпните структурите под тях.
45

Център за изследване на демокрацията. Serious and Organised Crime Threat Assessment 2010 –
2011. София, 2012.

46

Център за изследване на демокрацията. CSD Policy Brief No. 75. Тенденции и рискове пред
пазара на тютюневи изделия в България. София, 2018.

47

Център за изследване на демокрацията. Financing of Organised Crime. София, 2015.
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Фигура 5.	Модели за внос и разпространение на незаконни
тютюневи изделия (2009 – 2014)
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Най-високото ниво престъпни предприемачи, известни като „цигараджиите”, осигурява основната част от незаконните тютюневи изделия – стотици
контейнери годишно – чрез три различни източника:
• внос на немаркови цигари (illicit whites) от страни извън ЕС в България
и в други държави членки48.
• Местно производство на цигари в собствени законни фабрики, които
имат значителен дял в легалния пазар на тютюневи изделия в България
и Гърция. В този случай производителят декларира цигарите за износ
извън страни от ЕС, като обикновено част от продукцията действително
се изнася, но след това се връща в страната посредством организирани
престъпни мрежи.
• Производство на цигари (имитиция на известни марки или немаркови
цигари illicit whites) в малки незаконни фабрики в България или в друга
съседна страна, организирано от лица с опит в тютюневата индустрия49.
Второто или средното ниво на престъпния пазар са регионалните престъпни предприемачи, които купуват цигари от „големите цигараджии”. Това ниво
(на жаргон често наричани „глави”) осигурява връзката между горното ниво и
дистрибуторските мрежи. Техният начин на действие е почти изцяло пазарно
ориентиран. Те купуват от големия доставчик, който им предложи най-ниската
цена за съответното качество и продават в определен район, конкурирайки
се с други местни престъпни предприемачи.
Тези престъпни структури осигуряват доставките на тютюневи изделия в
различните населени места в страната и поемат основния риск върху себе
си50. Подкупите се използват като средство за избягване на наказателно преследване или ефективна присъда, ако член на мрежата за разпространение
бива арестуван.
Третото или най-ниско ниво на незаконния тютюнев пазар се занимава с
логистиката и доставките към продавачите на дребно. В някои случаи, това
ниво престъпни мрежи продават и на дребно. Те купуват от дистрибуторите
(второто ниво) на чисто пазарен принцип. В зависимост от големината на
регионалния пазар и традицията, престъпните мрежи могат да имат от 3 до
5 нива – склададжии, зареждачи, разносвачи и т.н. (виж Фигура 5).
В някои райони, близки до южната и западната граници, възникват съдружия между дребни вносители, като така пропускат горните нива. Това
е т.нар. „мравешка контрабанда” – мрежа от социално слаби български и
чужди граждани. Тази група престъпни субекти обаче е в много по-ясна субординация от регионалните търговци. Моделът е преминаване на границата
по няколко пъти дневно и внасяне на малки количества цигари. След това
количествата контрабандни цигари се събират в депа и пратките се уедряват
към местния пазар.
48

Пак там.

49

Пак там.

50

Един корабен контейнер побира средно 1000 мастербокса, което прави 500 000 кутии или
10 милиона къса.
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Сравнително маргинална част от нелегалния пазар е разпространението на
насипен (рязан) тютюн. Това е най-ниският ценови сегмент за потребителите
на незаконни тютюневи изделия. Поради ниските доходи в България се счита, че около 20-25% от пушачите консумират насипен тютюн. Суровината се
изкупува незаконно от производители в България и от нея се произвеждат
цигари – от продавачите на най-ниско ниво или от самите потребители. Разпространението започва на 2-ро или 3-то ниво и също е свързано с мрежи
на организираната престъпност.
Промяната в правителствената политиката за противодействие на НТТИ в
края на 2014 г. задейства еволюция в този незаконен пазар. Правителството
взема решение за поставяне под физически контрол и наблюдение на всички
български фабрики за производство на тютюневи изделия. През следващите
шест месеца Агенция „Митници” и МВР разполагат вътре и около цигарените
фабрики свои служители. Следва рязък спад на незаконното разпространение на тютюневи изделия и значителен ръст на бюджетните приходи от тези
изделия.
В резултат на описаната промяна се наблюдава ново съотношение между
основните източници на незаконни тютюневи изделия: вътрешни illicit whites51
от законни фабрики, illicit whites от Гърция/Турция и от незаконни фабрики,
показват спад на доставените количества и от трите източника.
Доминиращият източник до 2015 г. – вътрешни illicit white, след започването
на пълния физическия контрол във фабриките на територията на страната, силно свива доставяните количества цигари. Въпреки че след средата на 2015 г.
физическото присъствие на митнически и полицейски служители е прекратено,
данните показват, че доставките към престъпните разпространителски мрежи
остават ограничени. Основната причина е възможността правоохранителните
органи и приходната администрация да възобновят физическия контрол. Изчисленията на Центъра показват, че сегментът на вътрешни illicit white цигари
осигурява 15-16% от незаконните продажби в страната към края на 2016 г.
Това може да се определи като драстичното свиване от 2-2,2 млрд. къса
(2014 г.) до 180-190 млн. къса две години по-късно.
Контрабандата на illicit white цигари, отново става доминираща за българския престъпен пазар. Очакванията обаче, че след поредното повишаване
на акцизите на тютюневите изделия ще последва нов ръст контрабанден
внос през Гърция, Турция и др. съседни страни, който ще заеме опразнената
ниша, не се оправдават. Годишно продажбите на външни illicit white цигари
достигнат 500-600 млн. къса или 1/3 от нивата през 2011 – 2012 г. Показателно за проблемите при доставките на цигарите illicit white е неритмичното
им присъствие на регионално ниво и многото различни марки и опаковки.
Това се вижда както от данните от залавянията на незаконни цигари от МВР
и Агенция „Митници”, така и от изследванията на празните опаковки през
2017 г. Обяснението е, че в страната не могат да възникнат големи устойчиви
51

Цигари, произведени законно от местен производител за износ или за безмитна продажба.
Обикновено това са неизвестни и нерегистрирани търговски марки, които вместо да бъдат
изнесени се продават незаконно на местния пазар.
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канали. В края на 2016 г. обаче, третият източник, малките незаконни фабрики, започва да играе важна роля на пазара на нелегални тютюневи изделия.

Фигура 6.	Дял на непредназначените за местния пазар
марки (2007 – 2017)
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Източник: ИПО, България.

В допълнение, въпреки ограничените ресурси, българските правоприлагащи органи активно си сътрудничат с европейските си партньори, заради
разбирането, че дори когато нарушителят не действа на територията на страната, трябва да бъде преследван извън нея, защото продължава да е риск
за местния пазар. В резултат са разкрити няколко незаконни фабрики в Испания, Гърция и Централна Европа. Фактор, който безспорно оказва влияние
върху престъпните мрежи в страната, е бързото разрастване на пазара на
каналджийски услуги за мигранти и бежанци след 2014 г. Превръщането на
маршрута през България в един от основните за мигрантите от Турция към
Западна Европа, води до излизане на значителен брой лица от криминалния
контингент, както български, така и техните гръцки и турски партньори, от
пазара на цигари и преориентирането им към каналджийството като по-доходоносен и по-малко рисков престъпен бизнес. През 2015 г. се наблюдава
трансформация в политиката за ограничаване на престъпния пазар на тютюневи изделия. Мерките срещу вътрешните illicit whites цигари са насочени
към влиятелни икономически субекти в България. Тази промяна се корени в
осъзнаването на основния риск, произтичащ от разширяването на незаконния пазар на тютюнени изделия. Този риск е икономически и е свързан с
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факта, че в България акцизите и ДДС на тютюневите изделия представляват
съществена част от бюджета, като сформират между 9 и 11% от общите данъчни приходи. В сравнение, в Западна Европа тази стойност е между 1-2%
(Франция – 1,1%, Австрия и Белгия – 1,2%, Германия – 1,3%, Англия – 1,4%,
Испания – 2%).
Гърция
Данните от Гърция показват, че страната е не само важен транзитен пункт,
но и се превръща във все по-важна дестинация52. През периода 2009 – 2016 г.
се наблюдава значително увеличение на пазара на незаконните цигари (от 3%
на 19%), съчетано с нетно нарастване на потреблението на контрабандни
цигари53.
Нарастване на организираната престъпност е регистрирано в Гърция за
първи път през 90-те години. Трафикът на хора и наркотици, рекетът и изнудванията, а в последно време различни форми на контрабанда и пране на
пари, са едни от основните финансови източници за престъпните сдружения,
които набират мощ в Гърция през последните 20 години. През последното
десетилетие в Гърция се наблюдава значително увеличение на контрабандата
на тютюневи изделия според констатациите на национални и международни
проучвания54, тъй като тази активност се е превърнала в доходоносна и нискорискова за организираната престъпност в страната.
Същевременно гръцката полиция55 докладва, че ключови фактори за разширяването на НТТИ в Гърция са последиците от икономическата криза,
високото данъчно облагане и обществената толерантност към този вид престъпления. Наблюденията на полицията сочат, че тези фактори са допринесли
за значителни промени в начина на опериране и структурата на престъпните
организации, особено в сектора на незаконните тютюневи изделия. Според
полицейските доклади, за престъпните организации в Гърция е характерно, че
имат силни връзки с транснационалните престъпни организации. Тенденцията
е да се включват в множество различни престъпления и престъпни сдружения, по-широкото използване на интернет с цел улесняване на престъпната
активност и все по-активно участие в тежки икономически престъпления56.
Печалбите, които този вид активност носи за престъпните организации,
са значителни. Прогнозните изчисления на приходите от пазара на НТТИ в
Гърция през 2013 г. сочат, че общите постъпления от този престъпен пазар
са повече от всички годишни постъпления от трафика на хероин, екстази,
канабис и кокаин взети заедно. През 2011 г. общият размер на пропуснатите приходи за държавния бюджет възлизат на над 125 млн. евро, докато в
52

Jeffray, C. (2017). Organised Crime and Illicit Trade in Greece: Country Report. On Tap Europe Series
No. 3, RUSI.

53

Center for Planning and Economic Research (KEПE на гръцки). Newsletter.

54

Виж Jeffray, C. op.cit.
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Hellenic Police. (2016). Annual Report on Organised crime, Athens.

56

Hellenic Police, Annual Reports on Organised crime, Athens. 2012 – 2016. See also Europol.
(2013). Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), p. 11.
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периода 2008 – 2014 г. загубите за бюджета от контрабандата на тютюневи
изделия са били 5 млрд. евро57.
НТТИ е важна и доходоносна активност за организираната престъпност58.
Според гръцките ППО една кутия цигари се продава на легалния пазар за
около четири евро, а на незаконния пазар цената є от два до четири пъти
по-ниска.
Обикновено стойността за производството на един контейнер с цигари
(500 000 кутии) е около 150 000 – 200 000 евро. Цената на едро е около
250 000 евро, включително и транспортирането по море до Гърция. Ако контрабандистите продават една кутия цигари за две евро на улицата, то тяхната
печалба само от един контейнер възлиза на 750 000 евро.
Данните за залавянията на тютюневите изделия от митническите власти
дават един по-общ поглед върху пазара на НТТИ в Гърция. Надеждността
на тези данни до голяма степен зависи от приоритетите и ефективността на
митническите власти и поради това може да е показателен само за общите
тенденции на незаконния пазар.
Публикуваните данни в бюлетина на Независимата агенция за публичните приходи показват, че през 2017 г. общият брой на залавянията на НТТИ
е 107 млн. къса и потенциалните данъчните загуби от тях се равняват на
22,6 млн. евро. По-голямата част от незаконните изделия влизат в страната през Пирея и Солун59, които са двете най-големи пристанища в Гърция.
Най-разпространеният вид тютюневи изделия, които се контрабандират, са
цигарите.
Позицията на Гърция като транзитна страна и дестинация за НТТИ е доб
ре документирана както от гръцката полиция, така и от митническите власти.
Гърция е главно транзитна страна за превозите от Азия и Африка, които са
насочени към Централна, Северна и Западна Европа. По-голямата част от
нелегалните тютюневи изделия (70-80%) са насочени към страни от Северна и Западна Европа, основно към Германия и Обединеното кралство, и се
контрабандират през Италия. Останалите 25% се търгуват на местния пазар
за местно потребление. Гърция е страна дестинация за доставки на НТТИ от
Украйна, Беларус, Черна гора, Северна Македония, Молдова, България, Кипър
и Турция60. Вносът на тютюневи изделия през сухопътните граници се извършва
главно през България, Албания и Турция. Много често явление, особено що се
отнася за България, е малки количества цигари да се превозват с камиони и
да се продават в селата в Северна Гърция.
По-голямата част от незаконните тютюневи изделия се контрабандират
по морските пътища. Най-често страни на произход са Китай, Обединените
57
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Полиция на Република Гърция. Годишен доклад за организираната престъпност, Атина, 2017.
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арабски емирства, Египет и Либия. Съдовете, превозващи незаконните тютюневи изделия, правят чести междинни спирки в Ливан, Малта, черногорското
пристанище Бар и Фамагуста в Северен Кипър. Според докладите на полицията, Китай е един от основните производители и страна на произход на незаконни изделия. По-голямата част от изделията, които влизат през основните
гръцки пристанища, са illicit whites цигари, произведени в Китай или в зоните
за свободна търговия на ОАЕ. Обикновено те са декларирани за транзит и
влизат в гръцките пристанища, само за да бъдат натоварени на нови контейнери и да продължат маршрута си до други страни от ЕС.
Според докладите на гръцката полиция, тютюневите изделия представляват по-голямата част от всички незаконно търгувани стоки през 2016 г. Поконкретно, правоприлагащите органи са разгледали 1532 случая на контрабанда на цигари и 878 случая на контрабанда на фино нарязан (насипен)
тютюн, в резултат на което са заловени общо 546 389 730 къса цигари и
5 840 680 грама фино нарязан тютюн. Най-големият обем от заловени цигари (92% от общия брой) са залавянията до 50 000 къса. Властите обаче
съобщават, че през последните две години се наблюдава намаляване на броя
на случаите, свързани с контрабандата на цигари (съответно – количества) и
увеличаване на случаите, свързани с контрабанда на фино нарязан тютюн.
Данните, предоставени от правоприлагащите органи, показват, че в повечето
случаи се касае за контрабанда в малки размери.
Като цяло, Гърция разглежда НТТИ като проблем, свързан с вноса61. Следователно, страната разработва политики за контрол, които таргетират дейностите по внос и износ, като до голяма степен се пренебрегва местната част
от веригата на доставки.
Италия
Подобно на Гърция, Италия е както транзитна страна, така и дестинация
на НТТИ. През 2015 г. основните страни на произход на заловените контрабандни цигари са, съответно Обединете арабски емирства (28,1% от общото
количество заловени цигари), Гърция (14,9%), Турция (12,4%), Египет (11,8%),
Малайзия (11,2%) и Виетнам (11,0%). През 2016 г. делът на контрабандните
цигари от Гърция нараства до 23,7%, следван от Черна гора (22,6%), Малайзия
(20,6%) и Тунис (17,5%). През 2016 г. Обединените арабски емирства не са
включени в десетте най-големи страни на произход на контрабандни цигари62. Данните от ИПО и Mystery Shopper (таен клиент)63 също подчертават
ключовата роля на източноевропейските страни като Украйна и Беларус, и
промените на входящия поток от тях към Италия през 2015 г. и 2016 г., което
обяснява и общото намаление на фалшифицирани и контрабандни изделия
на незаконния национален пазар (-4%).
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В периода 2015 – 2016 г. една от три цигари, продавани на незаконния пазар
в Италия, е от Украйна, което може да се установи от езика на надписите със
здравното предупреждение на опаковките. От значение, също така, е и делът
на цигарите, незаконно влизащи през безмитните канали (около 29%)64 и ролята
на Беларус като страна на произход. Като се има предвид, че средната цена на
кутия законни цигари в Италия е 4,66 евро в сравнение с 0,58 евро в Украйна
и 0,68 евро в Беларус, този приток лесно може да се обясни с разликата в цените. От друга страна, поради малката разлика в цените между Италия и Гърция
(0,95 евро), Италия се използва от контрабандистите повече като транзитна страна.
По-голямата част от контрабандните цигари достигат Италия по море, въпреки че сухопътният маршрут през региона на Фриули-Венеция Джулия също е
предпочитан от контрабандистите. Обичайният метод е цигарите да се укриват
заедно със законна стока в контейнерни пратки или камиони, преминаващи
през митническите пунктове по суша, на пристанищата и летищата, с фалшива
митническа документация, удостоверяваща транспортирането на стоки с ниска
търговска стойност или намалена данъчна основа. През 2015 г. морските маршрути, използвани за НТТИ, са Обединените арабски емирства – Джоя Тауро
(регион Калабрия) и Египет – Салерно (регион Кампания), докато през 2016 г.
най-значимите количества залавяния са извършени от митническите власти по
Адриатическия маршрут (между градовете Бари в региона Апулия и Анкона в
региона Марке) с произход от Гърция, Черна гора и веднъж от Малайзия; и от
Тиренско море с произход Тунис. Когато незаконните тютюневи изделия идват
от Северна Африка, маршрутите за транспортиране се припокриват с тези, използвани за трафик на хора, а Сицилийският пролив играе ключова роля като
входна точка за Италия. Входните пунктове в Италия варират в зависимост от
страната на произход на контрабандните цигари: бреговете на Сицилия, ако
цигарите идват от Либия и Тунис, ако произхождат от Алжир, се използват
пристанища на Френската Ривиера и район Лигурия (град Генуа), а ако идват
от Египет, те преминават през Гърция и стигат до район Апулия в Южна Италия,
например пристанище Бари или други адриатически пристанища. Залавяния на
контрабандни цигари също са регистрирани в пристанищата Неапол и Джоя
Тауро (в Южна Италия) и на главните магистрални пътища65.
Въпреки че изходящите потоци незаконни тютюневи изделия от Италия към
съседни страни намаляват в периода 2015 – 2016 г. (-7%), Франция остава
основна дестинация за цигарите, преминаващи през територията на Италия
(Таблица 3). По-конкретно, спадът от 30%, регистриран през 2014 и 2015 г.,
вероятно е бил повлиян от „ценовата стабилност” във Франция през 2015 г.66
Анализ на залавянията на незаконните тютюневи изделия по различни региони сочи, че в по-голямата част от случаите (27 от 52 региона) товарите с неза64
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Таблица 3.	Изходящи потоци незаконни цигари
според дестинацията, 2012 – 2016 (млн. къса)

Франция

2012

2013

2014

2015

2016

0,31

0,39

0,47

0,33

0,40

0,12

0,18

0,11

Швейцария
Германия

0,10

0,10

0,08

0,10

0,10

Нидерландия

0,17

0,13

0,13

0,13

0,07

Великобритания

0,16

0,03

0,04

0,05

0,05

Други

0,18

0,13

0,24

0,19

0,18

Общо

0,93

0,78

1,08

0,98

0,91

Източник: Intellegit, въз основа на данни от KPMG (2017).

конни цигари са предназначени за транзит до други дестинации, по-специално
регионите Болцано, Комо, Империя, Генуа и Вербано Кузио Осола. В регион
Тревизо заловените цигари са предназначени за пласиране извън региона, като
дестинацията може да е както местна, така и зад граница. Във всички други
региони заловените цигари са предназначени за местния пазар67.
Честота на залавянията на незаконни тютюневи изделия варира значително
на регионално и местно ниво в рамките на страната. В периода 2015 – 2017 г.
Неапол и Казерта са от първостепенно значение и са с най-високия процент
на залавяния, заедно с Реджо Калабрия, Бари, Генуа, Анкона и Венеция, които представляват важни дестинации за транзит на незаконни цигари, в някои
случаи поради наличието на ключови пристанища, използвани за внос (Джоя
Тауро в Калабрия и Генуа в Лигурия).
Що се отнася до местното разпространение на незаконни цигари, данните
от ИПО разкриват най-високи проценти в южната част на страната и по-специално в Неапол (28%), следван от Палермо (12%), Джулиано (община в провинция Неапол) и Салерно (повече от 6%). Подобни нива на разпространение
се наблюдават и когато се вземат предвид единствено illicit whites цигарите:
една от пет кутии с цигари, открити в град Неапол. В северните райони на
страната също се срещат опаковки от illicit whites цигари, макар и в по-нисък
процент – в Триест (4,4%), Милано (2,1%) и Торино (2,1%)68.
Различните марки Illicit white цигари представляват голям дял от пазара на
незаконни цигари в Италия, като през 2015 г. те възлизат на 49,9% и 63,4%
67
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през 2016 г. от общия обем фалшиви и контрабандни цигари69. Тази тенденция,
наблюдавана през последните десет години, е в съответствие с по-общата тенденция в Европа, като в Италия постепенно те заменят потреблението на фалшиви цигари. Що се отнася до заловените количества на незаконни тютюневи
изделия, данните от Агенция „Митници и монополи” показват увеличение през
2015 г. в сравнение с 2014 г. от 31,95%, последвано от значително намаление
през 2016 г. (-48,6%) на контрабандните цигари, както е видно от данните на
Финансовата полиция (274 434 кг illicit white през 2015 г. и 243 249 кг през
2016 г.). Голямото увеличение на броя залавяния на контрабандни цигари и
фино нарязан тютюн подчертава влиянието на икономическата криза, принуждавайки много потребители да се насочат към незаконния пазар.
Подобно на другите три страни, в Италия потреблението на незаконни тютюневи изделия е обществено приемливо явление и потребителите не считат, че
извършват престъпление при закупуването на контрабандни цигари; напротив,
те се възползват от възможността да спестят пари. В същото време повечето
хора са наясно, че НТТИ представлява източник на печалба за организираните
престъпни групи и изпитват чувство на вина, че купуват незаконни цигари70.
По-голямата степен на обществена толерантност и по-високото ниво на незаконните тютюневи изделия, особено в Неапол и Палермо, са свързани с наличието на много сергии по улиците или пазарите, където открито се продават
незаконни тютюневи изделия и това се толерира от обществото. В Неапол деца
и възрастни открито продават незаконни тютюневи изделия от прозорците на
апартаментите си на приземните етажи. Положението е сходно и в магазините,
като винаги държаните количествата са по-малки от 10 кг, което гарантира, че
при задържане от властите нарушението ще бъде квалифицирано като административно71. Широко разпространената продажба на незаконни цигари в Бари,
макар и на тайни места като частни апартаменти и клубове, говори за сходна
обществена толерантност на местното население към контрабандните изделия.
Данните от Mystery Shopper сочат, че най-често срещаните марки цигари
в Неапол и Бари са MARLBORO и REGINA, а в Палермо – PINE, ORIS и
AMERICAN LEGEND. Общото за тези градове и техните покрайнини е присъствието на местни организирани престъпни групи и италиански доставчици,
за разлика от регионите и градовете на север, например Милано, където
доставчиците са чужди граждани. Няколко изследвания показват корелация
между присъствието на мафията и търговията с незаконни цигари в даден
регион или провинция на страната72.
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Румъния
Румъния е държавата – членка на ЕС, най-силно повлияна от НТТИ след
Полша. През 2016 г. в Румъния е регистрирано най-високото ниво на НТТИ
през последните пет години, възлизащо на близо 4,41 млрд. незаконни цигари.
Това представлява 10% от общо 48 млрд. незаконни цигари в ЕС. По-нови
изчисления за 2017 г. показват, че нивото на незаконния пазар е 18,3%, което
е двойно по-голямо от средното европейско ниво ЕС-28 от 9%73. В резултат
на това, румънският държавен бюджет е ощетен годишно с 650 млн. евро, а
загубите за периода 2010 – 2016 г. възлизат на 4,8 млрд. евро.
Само през 2017 г. румънските власти са заловили близо 150 млн. незаконни
цигари на стойност 80 млн. леи, които представляват едва 3% от потреблението на незаконния пазар. Близо 60% от незаконните цигари в Румъния са
illicit whites, като 19% от тях са с произход Молдова и 17% – Украйна.
През 2016 г. Дирекцията за разследване на организираната престъпност
и тероризма е имала общо 588 случая, свързани с престъпления срещу
митническия режим, от които 303 са новорегистрирани, 164 са приключени, но само за 17 има постановени осъдителни присъди74. През последните
седем години митническите престъпления намаляват, както по брой случаи,
така и по брой нарушители. Това наблюдение е в синхрон и със социологическите данни за употреба на незаконни тютюневи изделия. Данните на
националната полиция разкриват, че между 2011 и 2013 г. се наблюдава
намаление на незаконния пазар и увеличение на контрабандата от началото
на 2014 г.
Граничещият с Украйна и Молдова Североизточен регион е най-засегнат
от контрабандата на цигари. През 2017 г. нивото на контрабанда в региона
е 37%, въпреки че то е с 9,3% по-ниско от ноември 2016 г. Най-активен
е контрабандният маршрут през Украйна и Молдова. Румъния има 2000 км
граница с три страни, които не са част от ЕС, а именно Украйна, Молдова и
Сърбия. Тази обширна гранична територия предоставя редица възможности
на контрабандистите, тъй като е трудно да се изгради система за наблюдение,
поради планинския терен (особено на границата с Украйна), както и поради
способността на нарушителите непрекъснато да разработват нови методи за
контрабандна. Например, на границата с Молдова контрабандистите използват водолази и рибари.
През 2014 г. средният брой залавяния на незаконни тютюневи изделия е
15,9%, като най-високото ниво се наблюдава в Североизточния и Югозападния регион, съответно 28,4% и 26%. През 2015 г. делът на незаконния пазар
е 16% от общото потребление на цигари, което е 75% по-високо от средната
стойност от 10% за ЕС-28. Повечето кутии са с бандероли от Украйна (17%),
Молдова (13,9%) и Сърбия (2,8%).
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Пристанище Констанца е важен хъб за незаконната търговия с тютюневи изделия и повечето незаконни цигари влизат в страната оттам. През
март 2017 г. пристанищните митнически власти разкриват 1400 мастербокса с
14 млн. азиатски цигари, натоварени на кораб, плаващ под тайландски флаг.
Изчисленията на властите сочат, че стойността на товара е около 2,5 млн.
евро и крайна дестинация е Букурещ. Това е най-големият товар контрабандни цигари, залавян в периода 2012 – 2017 г. Повод за притеснение също
така е и законният транзитен внос на цигари през пристанище Констанца и
по суша през Румъния, тъй като много от товарите не достигат крайната си
дестинация в други страни, а се разтоварват на румънска територия. Другата
гореща точка понастоящем е границата с България и откритият през 2013 г.
нов мост на Калафат – Видин. В южната част на Румъния доставките на незаконни цигари става с турски камиони, преминаващи транзит през България,
идващи от Гърция и Турция.
В периода 2008 – 2010 г. се наблюдава рязко увеличение на румънския
пазар на нелегални цигари от 13% до 36%75. Този феномен се усилва от
голямата разлика в цените на цигарите в Румъния, от една страна, и Украйна и Молдова, от друга. Наред с това, има редица оплаквания от слабости, свързани с мерките за сигурност по границите. Например, румънските
власти са закупили 15 високотехнологични скенера, но нямат достатъчно
средства за поддръжка и застраховка, в резултат на което те рядко биват
използвани.
Промяна от 2015 г. в законодателството на Молдова също допринася за
повишаване нивата на контрабандата. Приет е нов Митнически кодекс, който легализира безмитните магазини в Приднестровския сепаратистки регион.
През 2016 г. в Молдова са работили 23 безмитни магазина, девет от които в
Приднестровието. Тъй като регионът не е туристическа дестинация, безмитните магазини очевидно се използват за контрабанда. Това наблюдение се
подкрепя от факта, че само три от тези безмитни магазини са внесли над
4 млрд. къса цигари за една година.
Проблем представлява и контрабандата, извършвана от обикновени граждани, които редовно пренасят малки количества незаконни цигари през границата. Известно е, че хората, живеещи в граничните райони, често предоставят различни услуги на контрабандистите, включително места за складиране
на контрабандирани цигари. През 2013 г., според граничната полиция, на
един митнически контролен пункт със Сърбия са регистрирани 1300 лица,
които са преминавали границата (понякога два или три пъти на ден), за да
внасят в Румъния стоки като цигари и алкохол76. В началото на 2013 г., Румъния променя разпоредбите и въвежда седмичен лимит на количеството тютюневи изделия, които може да внесе човек, вместо съществуващия до преди
това еднократен лимит при пресичане на границата. Така вместо два стека
цигари на пресичане на границата на човек, новото правило позволява само
75

Novel Research, Comerțul ilicit cu țigarete August 2008 – Mai 2016, https://www.novelresearch.
ro/comertul_ilicit/.
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Jurnalul. Ro, “Restricţii la graniţa non-UE. Românii pot aduce doar o dată pe săptămână ţigările,
băuturi alcoolice şi alimentele din Serbia, Ucraina şi Moldova”.
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по два стека на човек на седмица77. Наличните данни показват, че представителите на местните власти също са замесени в контрабандата. Например,
през 2017 г. кмет е осъден за контрабанда, като част от група, заедно с още
36 други лица.
Корупцията сред митническите служители също е ключов движещ фактор.
В периода 2011 – 2014 г. Националната дирекция за борба с корупцията
започва разследване срещу 276 митнически служители. В края на 2016 г.
Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма арестува 18 митнически служители, работещи на границата със Сърбия, за улесняване на незаконната търговия. Това е третият подобен сериозен инцидент на
същото място, като преди това са били разследвани групи от по 69 и 41 служители. Практически всяка година се уволняват цели митнически структури,
като новоназначените служители се включват в същите престъпни практики.
Митническите власти признават, че е трудно да се осъдят водачите на
престъпните групи, тъй като те не участват директно в контрабандните дейности, и само членове от по-ниските нива биват залавяни на местопрестъплението. Престъпните групи могат да си позволят да дават големи подкупи или
пари за предизборни кампании, като в замяна на това получават протекции
срещу разследвания и предварителна информация. Начинът, по който обществото възприема тези престъпления, също служи за катализатор, тъй като
често извършителите не се считат за обществена заплаха и получават условни
присъди или административни санкции, поради което много от тях бързо се
връщат в бизнеса. Дори да бъдат осъдени, те получават средно около три
години затвор.
Румънските власти съобщават, че северните и източните гранични зони са
най-уязвими, и поради това са мотивирани да се борят с контрабандата и
да си сътрудничат. Според наблюденията на служителите, след като товарът
с незаконни цигари успее да премине през граничния контрол, става много
трудно да бъде заловен, тъй като нарушителите работят в добре свързани,
тайни мрежи. Складовете и маршрутите за доставка се сменят често, така
че цигарите безпрепятствено достигат дистрибуторите на ниско ниво, които
според румънските власти не е ефективно да бъдат разследвани и осъждани
предвид че са бързо и лесно заменяеми. Дори има регистрирани случаи, при
които се използват законни фирми за куриерски услуги за пренос на незаконни изделия на територията на страната.
Според последни проучвания, нелегалните цигари най-често се разпространяват от улични търговци (83% от респондентите, които споделят, че са им
предлагани незаконни цигари), в обикновени магазини (9%) и в барове и ресторанти (4%)78. Според няколко изследвания, незаконни цигари се продават
в магазини, собственост на нарушителите, които водят отделно счетоводство
77

Заповед на Националната агенция за фискална администрация 3477/2013 относно определянето на основанието за преминаване в Румъния на стоки, съдържащи се в личния
багаж на пътници, идващи от трета страна. Заповедта е отменена и заменена със Заповед
№ 1888/2016, имаща сходни разпоредби.
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Европейска комисия. Специален Евробарометър 443 – Нелегална търговия с тютюневи изделия,
Румъния, Бюлетин факти, юли 2016.
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и незаконните продажба се записват в обикновени тетрадки. В райони, контролирани от организирани престъпни групи, има определени седмични квоти
за продажба на незаконни цигари, които местните собственици на магазини
трябва да отчитат, за да могат да продължават да работят.

1.5.	Тенденции на пазара на незаконна търговия
с цигари по марки
Марките на незаконни цигари отдавна са във фокуса на вниманието на
органите на полицията и данъчната администрация. С увеличаването на достъпа и възможностите за лабораторни изследвания през последните години,
всяка кутия цигари се превръща в нещо като „пръстов отпечатък”, като по
този начин предоставя нови възможности за разследване. Причината е, че
съвременните тютюневи изделия изискват сложен процес на производство,
който в много отношения е високо специализиран. По този начин се дава
възможност за идентифициране на фабриката за производство, на машините,
на които е произведена всяка една кутия, както и на произхода на суровината и консумативите. В България например, използването на иззети кутии цигари като ориентир за участието на различни криминални структури на пазара
води началото си от средата на 90-те години на миналия век и се превръща
в систематичен подход в последните няколко години.
Подробно проучване на наличните данни от ИПО за България, Гърция и
Италия, както и данните на Novel Research за Румъния, сочи твърде различна
пазарна динамика в четирите страни, що се отнася до незаконните марки. В
Гърция и Румъния, десетте топ марки цигари, непредназначени за местния
пазар79, остават малко или повече постоянни в периода 2012 – 2017 г., като
променят единствено своя пазарен дял. За разлика от тези две страни, нелегалните пазари в България и Италия през същия период са много по-динамични и само няколко марки цигари – една в България и три в Италия – запазват
присъствието си в топ 10 на непредназначените за местния пазар марки.
Постоянното присъствие на специфични марки, непредназначени за вътрешния пазар в четирите държави, може да се дължи както на предпочитанията
на потребителите, така и на добре установените контрабандни маршрути и
експлоатирането им от страна на престъпни мрежи. Някои марки, непредназначени за местния пазар, достигат до четирите държави по напълно легален
начин в резултат на трансграничната търговия и туризма.
Най-разпространените марки цигари, непредназначени за местния пазар,
са различни в четирите държави, макар че има някои изключения, които
предполагат възможни връзки между криминалните мрежи, активни на пазара
за незаконна търговия с тютюневи изделия в четирите страни. Първото найотчетливо изключение е KARELIA, която е сред топ 10-те марки, непредназначени за местния пазар, както в България, така и в Гърция. По подобен начин
79

Цигарени марки, включително на законно и незаконно внесени цигари, както и фалшиви
цигари, произведени незаконно в държавата.
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MARLBORO е сред първите десет, непредназначени за местния пазар, марки
както в Гърция, така и в Италия, докато WINSTON държи голям дял на нелегалните пазари и в Италия, и в Румъния. Някои други, по-малко разпространени, марки имат присъствие в повече от една от разглежданите държави, като
например OME, PRESIDENT и ASSOS (България и Гърция), BUSINESS ROYAL и
ROYAL (България, Италия и Гърция), MARBLE (България, Румъния и Италия).
България
Данните от ИПО за периода 2012 – 2017 г. сочат 243 марки цигари, търгувани на нелегалния пазар. През петгодишния период единствената марка,
която винаги присъства в топ 10-те на непредназначените за местния пазар
цигари е KARELIA, която е собственост на гръцката фирма Karelia Tobacco
Company Inc. Други популярни търговски марки, които често попадат в
топ 10 на непредназначените за местния пазар в периода 2013 – 2017 г. са
EVA, MERYLIN, DIVA и ASSOS (Фигура 7). EVA е марка на българския производител Булгартабак, докато DIVA и MERYLIN са собственост на втория по
големина български производител – Кингс Табако80. ASSOS е марка на Philip
Morris International.

Фигура 7.	Дял от общото незаконно потребление
на топ 5-те непредназначени за местния пазар
марки, България
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Източник: Данни от ИПО.

Анализът на тенденциите от данните от ИПО сочи, че през първата половина на 2012 г. делът на незаконните цигари достига 15,3%. Има увеличение
между втората половина на 2012 и втората половина на 2014 г., когато не80

KPMG. (2014). Project Sun. A study of the illicit cigarette market in the European Union, Norway and
Switzerland. 2013 Results.
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предназначените за българския пазар цигари достигат 20%81. Тенденцията за
покачване свършва през 2015 г., когато властите в България затягат мерките
срещу незаконната търговия с тютюневи изделия. През следващите години
нивото на потребление на непредназначени за местния пазар цигари ефективно спада до 4% през 2018 г.82
Като цяло незаконните марки цигари, регистрирани от ИПО в България,
могат да се класифицират в четири основни групи. Първата група е тази
на цигарите illicit whites, която допринася най-много за рязкото увеличение
на незаконни цигари в страната преди 2012 г. Тези цигари влизат в България предимно през Гърция и в по-малка степен през Турция. Те са законно
произведени в страни от Близкия изток (предимно Дубай) и бивши Съветски
републики. Най-популярна от тях е марката RAQUEL. Втората група цигари,
непредназначени за българския пазар, са легално разпространявани марки в
съседни на България страни (напр. TROKADERO) като Северна Македония и
Сърбия. Една част от тези цигари се внася законно, докато друга се внася
контрабандно в малки количества от населението, живеещо от двете страни
на границите. Някои български марки като EVA се търгуват законно в съседни
държави и се връщат в страната чрез контрабанда.
Третата група цигари, непредназначени за българския пазар, е свързана
с безмитната търговия. Налични данни от ИПО сочат, че основният източник на цигари в тази група са безмитните магазини по границата с Турция83
поради факта, че от 2012 г. останалите съседни държави нямат такива магазини по своите граници. Въпреки това обаче, според експертни оценки на
полицаи и митничари, специализирани в противодействието на незаконна
търговия с тютюневи изделия, някои от най-разпространените нелегални
марки в страната с етикет за безмитна търговия са с различен произход84.
Първият голям проблемен източник на цигари с етикет за безмитна търговия
е свързан с гръцката марка KARELIA. Балканските престъпни структури85
успяват да се сдобият с големи количества от тази марка цигари директно
от производителя. Съответно голям дял от тези цигари се внася в България,
без да преминава през турските безмитни магазини. Вторият голям източник
на цигари с етикет за безмитна търговия са нелегални фабрики за производство в България и Гърция, фалшифициращи различни световни и български
марки цигари.
Четвъртата група незаконни цигари е свързана със законен български
производител, който през 2011 г. започва незаконно разпространение на
някои марки цигари86. Данните от ИПО сочат голямо количество марки
цигари, които не се продават официално на българския пазар, но са легал81

Данни от ИПО за България, ноември 2014 г.
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ИПО данни за България, 2018.
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Според данни от ИПО съществуват опаковки с произход от Молдова и някои други бивши
Съветски републики.
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Информация, получена от структурирани дълбочинни интервюта.
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Наред с български, има участие и на гръцки, румънски, сръбски и други криминални
структури от Западните Балкани.
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ИПО отчита 0,9% и през 2010 г.
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но регистрирани от фирми, косвено свързани с въпросния производител.
Използваната стратегия е подобна на модела за illicit whites. Голям брой
неизвестни марки, законно произвеждани в страната за чуждестранни пазари, впоследствие се разпространяват нелегално в България. Макар че
цигарените опаковки носят етикет за безмитна търговия, на практика това
е нова група незаконни цигари, която може най-общо да се класифицира
като местни illicit whites. Tази нова група на местни illicit whites, наред с
нелегалните цигари марка KARELIA, са основните източници, захранващи
незаконния пазар на цигари на нива от 20% през 2013 и 2014 г. (Фигура 8). През 2013 г. общият дял на марки от групата на местни illicit whites
заедно с KARELIA достигат до 56-57% от незаконния пазар на цигари в
България. Най-често употребяваната незаконна марка цигари през тази година е KARELIA с 11,4%. Българският законен производител покрива 45% от
пазара на нелегални цигари, а неговите местни illicit whites марки MY WAY,
CORSAIR, MERILYN и PALLADIUM са съответно на второ, трето, четвърто и
пето място сред най-често продаваните марки незаконни цигари. Тенденцията на покачване на дела на цигари от местния тип illicit whites продължава
през 2014 г. и марките на българския производител достигат 53-54%, а през
второто шестмесечие – 60,5%. Според данни от ИПО наред с цигарите
марка KARELIA те са съответно 64,6% и 74,3% от незаконния пазар на цигари. Въпреки това обаче, за първи път марка на български производител
(DON), е водеща марка на нелегалния пазар.

Фигура 8.	Общ обем на незаконния пазар на цигари и
относителен дял на местните “Illicit whites” цигари
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Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията на базата на данни от ИПО и данни за акциза
от Агенция „Митници”.
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През 2015 г. българските власти въвеждат строги мерки срещу местните
illicit whites цигари, като в резултат на това пазарът на незаконни цигари се
свива значително. През първата половина на годината нивото на употреба
на незаконни цигари пада до 13,4%, а през втората – до 8,3%87 oт общото
потребление на цигари в страната.
По отношение на марките, пазарният дял на местните illicit whites цигари
спада до 24%, а на феномена български законен производител на незаконни
цигари и лидер на нелегалния пазар е сложен край. През 2016 г. делът на
местните illicit whites намалява до 11,5% от общото потребление, но при три
пъти по-малък незаконен пазар на цигари. Развитието между 2015 и 2018 г.
показва, че делът на местните illicit whites и на марката KARELIA остава относително непроменен – на нива от 20-25% от незаконния пазар (Фигура 8).
Делът на тези цигари намалява драстично, защото като цяло обемът на незаконният пазар се свива от 8% на 4%88.
През същия период групата на незаконни цигари с етикет за безмитна
търговия бележат значително увеличение на своя дял от нелегалния пазар.
Техният произход се свързва с появата на нов източник на незаконни цигари в
края на 2016 г. – нелегални фабрики в България и Гърция. В данните на ИПО
се появява и втора група марки на незаконни безмитни цигари – MURATTI,
BUSINESS ROYALS, ROYAL, ROYALE, GOLDEN и COMPLIMENT, които започват
да се разпространяват в значителни количества през 2017 г. Понастоящем
източникът на тези марки незаконни цигари все още е неизвестен и според
някои експертни мнения те също се произвеждат в нелегални фабрики.
Престъпните мрежи, ръководещи тези нелегални фабрики, се адаптират
към повишеното внимание, което институциите започват да обръщат на специфичните марки незаконни цигари. Нелегалните производители следват стратегията на българския законен производител, участващ в производството на
местни illicit whites, като подобно на него не произвежда големи количества
от една единствена марка, за да не привличат вниманието на институциите.
Те се насочват към марки на малко известни легални производители или производители на цигари от типа illicit white.
Италия
Изследванията на празните опаковки регистрират 291 марки, непредназначени за местния пазар цигари, в Италия през периода 2013 – 2017 г. Tри от
тези марки доминират в списъка с топ 10 непредназначени за местния пазар
цигари, консумирани през целия период, и това са MARLBORO, CHESTERFIELD
и WINSTON. Първите две са търговски марки на Philip Morris International и
са обект на контрабанда от Украйна и Русия. MARLBORO се отчита и като
най-често фалшифицираната марка в Италия89. WINSTON е запазена търговска марка на Japan Tobacco International и също е сред марките, които често
87

Съгласно данни от двуетапно ИПО, проведено през 2015 г. в България.
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Данни от ИПО за България, 2015, 2018.
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KPMG. (2017). Project Sun. A study of the illicit cigarette market in the European Union, Norway and
Switzerland. 2016 Results.
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се внасят контрабандно от Беларус, Украйна и Русия. Значителни количества
от тези три марки се внасят легално и от преминаващи границата пътници
от Словения. Други марки с присъствие през поне три години в рамките
на изследвания период са AMERICAN LEGEND и REGINA (Фигура 9). Първата е марка на Karelia Tobacco и е в топ 10-те непредназначени за местния
пазар марки през 2013 – 2015 г., докато втората марка е на China Tobacco
International Europe и доминира пазара на непредназначените за местния пазар цигари в периода 2014 – 2017 г. И двете марки са установени в страната
с етикети за безмитна търговия и могат да бъдат класифицирани като illicit
whites с неизвестен произход.

Фигура 9.	Дял от общото незаконно потребление
на топ 5 от непредназначените за местния пазар
марки, Италия
 
 
 
 
 
 
 






-!2,"/2/

7).34/.

!-%2)#!.ß,%'%.$

2%').!




#(%34%2&)%,$

Източник: Данни от ИПО.

Гърция
В Гърция ИПО установява 238 марки, непредназначени за местния пазар цигари, през периода 2013 – 2017 г., като девет от тези марки доминират на пазар – KARELIA, COOPER, GR, MARLBORO, GOLD MOUNT, RGD,
PRESIDENT, RAQUEL и ROYAL (Таблица 4). През 2013 г. на тези девет марки
се падат 70% от незаконния пазар, макар че през 2017 г. техният съвкупен
пазарен дял намалява до 59% от нелегалния пазар.
KARELIA, COOPER и GR са марки, собственост на два гръцки производителя – първата на Karelia Tobacco Company, а другите две на SEKAP S.A.
GOLD MOUNT, марка на Kaane American International Tobacco Company, която е базирана в Дубай. RGD е марка на производителя China Tobacco Hubei
Industrial, а RAQUEL – на намиращата се в Кипър Explosal Ltd. PRESIDENT е
търговска марка на European Tobacco A.S. – водещ производител в Турция,
докато ROYAL е марка на Fabrika Duhana Sarajevo в Босна. GOLD MOUNT,
RGD, RAQUEL, PRESIDENT и ROYAL са illicit white марки, докато MARLBORO
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Таблица 4.	Дял от общото незаконно потребление на топ 5-те
най-разпространените непредназначени
за местния пазар /НВМ/ марки, Гърция

Дял в общия пазар на НВМ

Марка НВМ

2013

2014

2015

2016

2017

MARLBORO

3%

3%

8%

10%

15%

KARELIA

5%

6%

3%

4%

9%

COOPER

3%

5%

7%

12%

9%

ROYAL

4%

13%

11%

9%

7%

PRESIDENT

4%

1%

3%

4%

7%

GR

8%

8%

8%

10%

6%

GOLD MOUNT

15%

13%

8%

7%

3%

RAQUEL

11%

5%

5%

4%

2%

RGD

16%

6%

7%

3%

2%

Източник: Данни от ИПО.

е сред най-често фалшифицираните марки цигари в Гърция90, но също така
и сред най-често законно внасяните цигари при преминаване на граница или
при пътувания на туристи. KARELIA, GR и COOPER са местни марки, от които
при ИПО са установени опаковки без бандероли и с неопределени етикети
и неизвестен произход.
Румъния
Изследване на Novel Research установява 138 марки, непредназначени
за местния пазар, в Румъния през периода 2013 – 2017 г., но само на осем
от тях се падат над 90% от нелегалния пазар през 2017 г. Tези марки са
MARBLE, ASHIMA, JIN LING, WINSTON, ROTHMANS, RITM, KENT и PLUGARUL.
ROTHMANS и KENT са марки на BAT, докато WINSTON е на JTI. RITM и
PLUGARUL са молдовски марки (International Tobacco Orhei and Tutun CTC),
а собственик на търговските марки ASHIMA и MARBLE е Hongta Tobacco
(Group) Co., Ltd (Китай)91. JIN LING е марка на Baltic Tobacco Company.
Петте най-търгувани марки като относителен дял от нелегалния пазар бележат интересна еволюция за периода 2013 – 2017 г. (Фигура 10). MARBLE
има най-забележително развитие във времето – от близо 6,5% от общата не90

KPMG. (2017). Project Sun. A study of the illicit cigarette market in the European Union, Norway and
Switzerland. 2016 Results.
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Zauba Corp. Trademarks of Hongta Tobacco (group) Co.ltd, https://www.zaubacorp.com/trademarks/
proprietorid/1142125.
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законна търговия през 2013 г. достига до 33% през 2017 г. Всички тези марки
се търгуват нелегално и през 2013 г., но съставляват само 22% oт нелегалния
пазар по това време в сравнение с 82% през 2017 г.

Фигура 10.	Дял от общото незаконно потребление
на топ 5-те непредназначени за местния пазар
марки, Румъния
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Източник: Данни от ИПО.

През последните години незаконният пазар в Румъния се доминира от малко на брой марки. Ако през 2013 г. на 22 марки се дължи 90% от незаконния
пазар, то през 2017 г. същият пазарен дял се дължи само на осем марки.
Наличните данни навеждат на мисълта, че през посочения период незаконният пазар се консолидира по отношение на доставчиците, чрез постигане на
дългосрочните договорки от участниците в основни мрежи. Резултатността от
действията на правоохранителните органи като цяло остава ниска, тъй като
годишно се изземват само 2-3% от незаконните цигари в страната.

2.	Оценка на уязвимостите и заплахите
на регионално ниво

2.1.	Значение и проблеми на оценката
Засиленото внимание на институциите към необходимостта от политики,
основани на доказателства, е показателно за продължаващото влияние на
модернистичната школа на мисълта и застъпвания от нея напредък чрез
опиране на обективните факти. Макар този рационалистичен подход за съз
даването на политики, основаващи се на доказателства, да се оспорва от
някои академични кръгове, стремежът разработването на политики да се
свърже с обективни данни относно това кои мерки реално работят и носят
резултати, запазва своето значение и важност92. Съвременните разбирания
за добро държавно управление все по-често изискват оценките на въвежданите нови политики и мерки да играят ключова роля при вземането на
решение. Събирането и предоставянето на информация относно резултатите
и ефективността на дадена политика играе важна роля с оглед повишаване
отчетността и контрола върху институциите. Оценките също така предоставят
обективна информация относно това кои мерки постигат набелязаните резултати, както и подпомагат процеса на учене от грешките и усъвършенстване
на съществуващите политики93.
Съществуват два ключови, основани на доказателствата подхода, които
обикновено се прилагат с оглед подобряване ефективността на действията
на държавното управление. Първият е свързан с насърчаване отчетността по
отношение на резултатите или с други думи представяне на доказателства, че
правителството работи ефективно. Вторият подход се състои в демонстриране доколко добре работят конкретни политики и програми при различни
обстоятелства. Тези два подхода разчитат на различен тип данни. Първият
използва преди всичко обективни данни за конкретни аспекти от работата
на дадена институция и е пряко свързан с растящото значение на управлението на ефективността в органите на държавното управление – в това
число все по-широка употреба на индикатори за ефективност на работата
и залагане на обективно измерими цели в различните държавни институции. Вторият подход насочва вниманието върху въпроса как прилагането
на дадена политика води до промяна в социалните системи. В основата на
този подход е разбирането, че надеждните факти и данни и разбирането за
това как работят политиките в действителност са в основа на ефективните
действия94.
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Sanders, I. (2002). Оценка, изучаване на политиката и разработване на основани на доказателства политики, Публична Администрация том 80, No. 1, Blackwell Publishers, Oxford, p. 2.
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Тъй като повечето нелегални изделия не отговарят на установените стандарти за качество и опазване на здравето, разпространението им представлява не само финансов проблем, но и опасност за общественото здраве.
Поради това, противодействието на незаконната търговия с тютюневи изделия
е приоритет в политиките на ЕС и държавите членки95. Измерването на обхвата и мащаба на това явление обаче се оказва голямо предизвикателство,
затова подобен анализ е важна първа крачка и за оценката на въздействието
от политиките и действията на институциите срещу този престъпен пазар.
Мониторингът на нелегалния пазар на цигари бележи значителен напредък
през последното десетилетие. Приемането на Рамковата конвенция за контрол
на тютюна на СЗО 96 и новата Директива за тютюневите изделия доведоха
до строго регулиране на пазара и строг надзор върху веригата на доставки
от фабриките за производство до точките на продажби. Внедряването на
Европейската система за установяване и проследяване на цигари и фино
нарязан тютюн ще даде възможност за още по-прецизен мониторинг на
всички законно произвеждани тютюневи изделия и тяхното движение във
всички държави – членки на ЕС. Въпреки това обаче, тези мерки сами по
себе си не предлагат достатъчна основа за оценка на рисковете от търговия
с незаконни тютюневи изделия, нито пък за оценка на ефективността на
публичната администрация в противодействието на този нелегален пазар.
Типичните индикатори, използвани от правоохранителните органи за оценка на резултатността от работата им, свързана с борбата с нелегалния пазар
на цигари, са брой на регистрирани престъпления и брой на разследвани
извършители, както и количество иззети нелегални цигари. Тези индикатори
дават добра представа относно това какви са действията и приоритетите на
правоохранителните органи, но не са в състояние да дадат информация за
цялостния ефект на тези действия върху нелегалния пазар на тютюневи изделия. Тютюневата индустрия налага свои собствени инструменти, като например изследването на празните опаковки ИПО97, като опосредстван индикатор
за въздействието от работата на институциите върху нелегалната търговия с
тютюневи изделия на национално и регионално ниво. Въпреки това обаче
данните от ИПО са обект на много критики както от академичните среди,
така и от работещите в правоохранителните органи98,99.
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Настоящият доклад съдържа подробности относно разработването и резултата от пилотното приложение на инструмент, който е предназначен за
преодоляване на тези пропуски. Анализът се основава на пилотното прилагане
на този инструмент в България, Италия, Гърция и Румъния с оглед оценяване
на ефективността на действията на правоохранителните органи на регионално
ниво и по-прецизно определяне на уязвимостите и заплахите, произтичащи
от незаконната търговия с цигари. Той спомага за измерване ефективността
от действията на полицията, местния институционален капацитет и основните
фактори, влияещи върху относителния дял на незаконните цигари на регионално ниво.

2.2.	Уязвимости и заплахи в четирите държави
Макар че България, Италия, Гърция и Румъния се сблъскват с различни предизвикателства, свързани с незаконната търговия с тютюневи изделия, и четирите държави са изправени пред общи заплахи и уязвимости. Тези уязвимости
и заплахи могат да бъдат обобщени в три основни категории: произтичащи от
общата институционална и правна рамка във всяка държава; касаещи законния
тютюнев отрасъл; и свързани с криминалния контекст във всяка държава.
Институционална и правна рамка
Анализът на правната и институционалната рамка в четирите държави,
обобщена в раздели 1.1. и 1.2. по-горе, сочи, че с изключение на Италия,
където институциите и нормативната уредба за борба с нелегалната търговия
с тютюневи изделия изглежда ефективна, противодействието на властите в
Гърция, Румъния и България се счита за слабо. Правната рамка в тези три
държави допуска тълкуване на нормите, което води до снизходително отношение и непоследователно прилагане на наказанията. Правоохранителните
и митническите власти често не разполагат с административен и технически
капацитет (напр. недостатъчен брой сканиращи устройства, лоша ИТ инфраструктура, липса на техническо ноу-хау), а служителите са с ниска мотивация.
Основен фактор на уязвимост, особено в България, Гърция и Румъния, е
широко разпространената корупция. В много случаи представителите на правохранителните и митническите органи са част от самите престъпни мрежи.
Важен фактор на уязвимост е и лошото трансгранично сътрудничество между
правосъдните, полицейските и данъчните власти на Балканските държави, от
което се възползват балканските престъпни мрежи.
Друга обща уязвимост, която имат България, Гърция и Румъния, е политическата намеса в работата на приходните и правоохранителните органи.
Смяната на правителство обикновено е последвана от смяна на ръководствата на правоохранителните и на приходните власти. Така всяка политическа
нестабилност най-често води до разцвет на незаконния пазар на тютюневи
изделия. Тази тенденция се наблюдава неколкократно в България, например
след президентски или парламентарни избори. Смяната на управляващата коалиция в Румъния през 2017 г. също води до активно лобиране за възстановяване на безмитните магазини по външните граници на страната. Единствено в
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Италия има относително стабилна правна рамка и институции, които остават
незасегнати от политическите промени в страната.
Определени външни фактори също оказват значително влияние върху политическите и институционалните приоритети в четирите страни. Така растящите миграционни потоци към страни като Гърция и Италия, но също и
България през 2014 – 2015 г., водят до приоритизиране на този проблем, за
сметка на заплахите от организираната престъпност, включително незаконната
търговия с тютюневи изделия. Това до голяма степен се дължи на факта, че
правоохранителните органи са под натиск за пренасочване на значителни финансови и човешки ресурси за справяне с миграционната криза.
Законният пазар на цигари
Хармонизирането на ставките на акцизите в целия ЕС води до подкопаване на потребителската база на законните пазари в някои от страните, обект
на настоящия анализ. Предварително заложените минимални акцизни ставки
не отчитат значителните различия в ценовата достъпност на тютюневите изделия в различните държави. Така например, цената на опаковка цигари в
България достигна 26,1% от дневния разполагаем доход в страната в резултат
на рязкото увеличение на акциза през 2010 г. и е основна причина за увеличението на нелегалната търговия с тютюневи изделия през периода. Макар
това съотношение да се подобрява след 2010 г., цената на опаковка цигари
все още представлява 16,7% от дневния разполагаем доход. През периода
2010 – 2017 г. ценовата достъпност в Гърция, Италия и Румъния също се
влошава. Към 2018 г. Румъния е държавата с най-лоша ценова достъпност в
ЕС – 20,3% от дневния разполагаем доход. Увеличеното данъчно облагане,
наред с намалената ценова достъпност на тютюневите изделия, се посочват
от редица интервюирани експерти като фактори на уязвимост, допринасящи
за разширяването на нелегалната търговия с тютюневи изделия в Румъния
и Гърция. В България подобряващата се ценова достъпност през периода
2012 – 2017 г. е един от основните факторите, свързан със свиването на пазара за незаконна търговия с тютюневи изделия.
Друга важна уязвимост, свързана със законния пазар, е присъствието на
определени фирми – за производство или продажби на дребно, които наред
със законния си бизнес, периодично се занимават и с незаконна дейност.
Така например, в България един от основните местни производители в определен период активно работи с високорискови търговци, свързвани със схеми
за избягване на данъчно облагане, и чрез тях осигурява нелегално разпространение на свои цигари без дължимия по закон акциз. Подобни случаи се
докладват за някои местни гръцки производители на тютюневи изделия. В
Румъния клон на голям азиатски производител също се занимава с подобна
дейност, наред с многобройни търговци на дребно на ниско ниво, за които
има сведения, че продават незаконни тютюневи изделия.
Криминален контекст
Третата важна категория заплахи и уязвимости, свързани с незаконната
търговия с тютюневи изделия, е свързана със съществуването на добре ус-
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тановени маршрути за незаконен трафик (т.нар. Балкански маршрут), както
и историческото присъствие на местна организирана престъпност в четирите
държави. Организираната престъпност в четирите държави успява в различна
степен да инфилтрира правоохранителните органи, местните власти и администрацията в стратегически райони и пристанища, като използва това за
незаконно производство или контрабанда на незаконни тютюневи изделия.
Подобен важен фактор на уязвимост в тази категория е и високата социална
приемливост на търговията на черния пазар и потреблението на незаконни
изделия. Така на лицата, занимаващи се с незаконна търговия с тютюневи
изделия, не се гледа като на заплаха за обществото, както на извършителите
на други видове престъпления. Често организираните престъпни групи ангажират цели мрежи от дистрибутори на ниско ниво сред маргинализираните
обществени прослойки – хора в неравностойно положение, бедни, безработни и пр. Общо взето и в четирите държави провинциалните, страдащи от
икономически проблеми райони, изглежда са засегнати повече от незаконната
търговия, отколкото градовете.
Анализът на структурата и начина на действие на ОПГ, занимаващи се
с незаконна търговия на тютюневи изделия в четирите държави сочи, че
могат да бъдат различени два типа престъпни организации. Първият тип организации са специализирани в разпространението на незаконни тютюневи
изделия на местния пазар. Вторият тип се специализират в трансграничния
трафик и пренасят контрабандно незаконни тютюневи изделия за основните
пазари в Западна Европа. Вторият тип организации често си сътрудничат с
престъпни елементи от всички четири държави, обект на настоящия анализ,
и са транснационални. Те се възползват от свободата на придвижване на
хора и стоки в рамките на ЕС, както и от правните ограничения и слабостите на сътрудничеството между правосъдните и правоохранителните органи
в Европа.
Както е видно от анализа, посочените рискове и уязвимости на тютюневия сектор в четирите държави са твърде многообразни и произтичат от
различни причинни фактори – от общата институционална и правна среда,
до спецификата на тютюневия отрасъл и присъствието на организирана
престъпност.
Наред с това, повечето от тези фактори са в постоянна и сложна взаимна
зависимост. Внимателната и цялостна оценка на тези фактори е необходима
предпоставка за съставяне на подходяща стратегия за справяне с незаконната търговия с тютюневи изделия на национално и регионално ниво, тъй
като единствено цялостен подход може да гарантира ясни и устойчиви резултати. В този смисъл от особена важност е наличието на хомогенни данни
за пазара. Институционалните рамки следва да бъдат изградени така, че да
позволяват събиране на данни на всички равнища (производство, транспорт,
търговия на дребно), което да позволява надлежно да се анализира и прогнозира потенциална незаконна дейност.
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2.3.	Модел за оценка на пазара на незаконни цигари
Незаконната търговия с цигари се влияе до голяма степен от регионални
специфики. Ролята на контрабандата през граница, трудностите за поддържане на национални мрежи за разпространение при незаконните изделия,
разликите в местното търсене и покупателната способност, въздействието на
туризма и много на брой други фактори допринасят за съществуването на
различия на този нелегален пазар не само между отделните държави, но и
между отделни региони в една и съща държава.
Между правоохранителните органи, тютюневата промишленост и експертите се води непрекъснат дебат относно най-подходящите индикатори на
ефективността от действията на полицията на регионално ниво. Представеният подход за оценката на незаконната търговия с цигари и ефективността
на регионалните полицейски служби в противодействието на незаконните
цигари е принос към този дългогодишен дебат. Предварителният преглед на
съществуващите изследвания и данни очертава общо 25 различни фактора,
които имат отношение към незаконната търговия. Тяхното въздействие върху
дела на непредназначените за местния пазар цигари100 на регионално ниво
е проверено по статистически път върху събрани данни от България, Гърция,
Италия и Румъния. Шест от тестваните променливи показават значим ефект
върху нивото на незаконните цигари. Те са групирани в 4 индекса за конструиране на цялостен модел за оценка на незаконния пазар на цигари на
регионално ниво101 (Фигура 11)102.
Моделът групира факторите в две категории въз основа на тяхното статистически значимо влияние върху нивото на незаконните цигари в региона.
Първата категория обхваща всички фактори с негативно въздействие върху
незаконната търговия (бариери), а втората категория включва факторите,
които я улесняват (катализатори). Двата основни фактора, възпрепятстващи
незаконната търговия, са пряко свързани с дейността и капацитета на регио
налните полицейски дирекции. Те са включени под индексите „Полицейска ефективност при залавянето на незаконни цигари” и „Численост на
полицейските сили”. Колкото по-голяма е стойността на тези два индекса,
толкова по-малък е делът на незаконни цигари в областта. Другите два
фактора, възпрепятстващи незаконния пазар, са чисто икономически. Те се
групират под индекса „Икономическо развитие и туризъм в региона”. Те
не се влияят от действията на правоохранителните органи и включват две
променливи: средни доходи на населението за региона и брой нощувки на
100

Непредназначените за местния пазар марки цигари са основен индикатор, измерван от
ИПО. Индикаторът непредназначени за местния пазар цигари включва нелегално произведени (фалшификати) и нелегално търгувани цигари, както и цигари, легално закупени
в чужбина, които са внесени в страната от чужди граждани. Тъй като единствено ИПО
предлага данни за потребление на нелегални цигари на регионално ниво, непредназначените за местния пазар цигари в настоящия анализ служат за косвен индикатор за нивото
на незаконни цигари. Поради тази причина на много места в доклада незаконни цигари и
непредназначени за местния пазар цигари са използвани като синоними.

101

Освен ако не е посочено друго, заключенията в този раздел са приложими за ниво региони.

102

Пълен списък на тестваните променливи и методическия подход са посочени в Анекс I.
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Фигура 11.	Интегриран модел за оценка на незаконния
пазар на цигари на регионално ниво

Бариери пред незаконната търговия с цигари
Брой заловени от полицията
цигари като дял от общия брой
употребявани цигари в страната

Индекс 1.
Полицейска ефективност
при залавянето
на незаконни цигари

Брой полицаи
на глава от
населението

Брой нощувки
на чуждестранни
туристи

Средна годишна
заплата
в региона

Индекс 2.

Индекс 3.

Численост на полицейските
сили по региони

Икономическо развитие/
туризъм в региона

Ниво на незаконни цигари по региони
(Дял на непредназначени за местния пазар цигари,
установени при ИПО)

Регистрирани
престъпления
против собствеността

Индекс 4.
Незаконна активност
в региона

Наказателни постановления,
издадени от митническите
власти в региона

Фактори, улесняващи незаконната търговия с цигари

чуждестранни граждани, посетили региона. Факторите, улесняващи незаконния пазар на цигари, са обединени под индекса „Незаконна активност в
региона”103, който се изчислява на базата на престъпленията срещу собствеността, отчетени от МВР, както и наложените от митническите власти санкции за административни нарушения, свързани с тютюневи изделия. Колкото
по-висок е този индекс за даден регион, толкова по-голям е относителният
дял на незаконни цигари в него.
Липсата на регионални данни не дава възможност и четирите индекса
да бъдат изчислени за всички анализирани държави. Единственият индекс,
изчислен за четирите държави, е „Полицейска ефективност при залавянето на незаконни цигари”. Индексът „Численост на полицейските сили
в региона” е изчислен за България и Румъния. Индексът „Икономическо
развитие и туризъм” е изчислен за България, Италия и Румъния, а индек
103

Включително конвенционална престъпност, административни нарушения, корупция и пр.
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сът „Незаконна активност” е изчислен за България и Румъния. Четирите
индекса позволяват да се изчисли коефициент от 0 до 100 за всеки регион
в страната.
Индекс 1: Полицейска ефективност при залавяне на незаконни цигари
Първоначалният анализ на влиянието на действията на полицията върху
незаконния пазар на цигари по региони включи тестване на два типа данни – брой разкрити престъпления с акцизни стоки и количество заловени
цигарени късове. Статистическият анализ установовява, че от двата показателя само броят заловени късове цигари има осезаемо влияние върху дела
на незаконните цигари по региони и поради това е включен под Индекс 1.
Индексът позволява да се направи класация на регионалните полицейски
служби по тяхната ефективност за дадена година. Ако резултатите от индекса се сравнят с данните от ИПО за 2016 г. например, би могло да се
определи кои регионални дирекции на полицията се справят най-добре
(Фигура 12).
Индексът позволява по-прецизна оценка на въздействието на полицейските усилия за противодействие на регионалния незаконен пазар, тъй като
поставя резултатите от тях в контекст. По този начин той дава възможност
по-точно да се установи ефективността от работата на регионалните структури, вместо просто да сравнява резултатите от ИПО за нивото на непредназначените за местния пазар цигари по региони, тъй като то очевидно
се влияе и от други външни фактори. Сравнението на дела на непредназначените за местния пазар цигари на регионално ниво с полицейската
ефективност при залавянето на незаконни цигари ясно демонстрира, че
действията на полицията са важен, но не единствен фактор за определяне нивото на потребление на незаконни цигари. Това е особено видно
от данните за Гърция, където двата региона с най-ефективни регионални
полицейски дирекции имат и едни от най-високите нива на потребление
на незаконни цигари
Индекс 2: Численост на полицейските сили по региони
За оценка на полицейската ефикасност бяха потърсени количествени
показатели за измерване на ресурсите и капацитета на ниво регионална
дирекция, включително възможностите им да противодействат на незаконната търговия. В повечето държави обаче необходимите данни за финансовите и техническите ресурси на регионалните служби, които могат
да бъдат подложени на статистически анализ, не са публично достъпни.
Затова бе използван единственият показател, за който могат да бъдат намерени такива публични данни, а именно брой на полицейски служители
съотнесен към населението в региона. Анализът потвърди значимото влияние на този показател върху равнището на незаконната търговия с цигари
(Фигура 13).
Настоящата оценка използва броя полицейски служители на 1 000 жители, който е в основата за индекса „Численост на полицейските сили в
региона”. Публичните данни, налични на регионално ниво, не дават инфор-
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Фигура 12.	Полицейска ефективност при залавяне
на незаконни цигари на регионално ниво
за България, Гърция, Италия и Румъния
(данни за 2016 г.)
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Фигура 13.	Численост на полицейските сили по региони
в България и Румъния (данни за 2016 г.)


`ÙÊÂ¿ÏÇ¾





nÊÍÁÃÇÁ

`Ê¿ÂÍÄÁÂÏ¿Ã

aÄÊÇÉÍßqÙÏÌÍÁÍ

oÒÐÄ

n¿Æ¿ÏÃÅÇÉ

a¿ÏÌ¿

cÍÀÏÇÖ

t¿ÐÉÍÁÍ

qÙÏÂÍÁÇØÄ

o¿ÆÂÏ¿Ã

pÑ¿Ï¿ßf¿ÂÍÏ¿

wÒËÄÌ

oÒËÙÌÇ¾

b¿ÀÏÍÁÍ

pÊÇÁÄÌ

nÊÄÁÄÌ

pÇÊÇÐÑÏ¿

iÙÏÃÅ¿ÊÇ

aÏ¿Õ¿

pÍÓÇ¾ ÂÏ¿Ã


~ËÀÍÊ


`ÒÏÂ¿Ð


kÍÌÑ¿Ì¿


pËÍÊ¾Ì



iÝÐÑÄÌÃÇÊ



jÍÁÄÖ



nÄÏÌÇÉ



aÇÃÇÌ



pÍÓÇ¾ mÀÊ¿ÐÑ












mÀØÇÌ¿ß`ÒÉÒÏÄØ
iÍÁ¿ÐÌ¿
kÄÔÄÃÇÌÕÇ
mÊÑ
p¿Ê¿È
aÙÌÖÄ¿
i¿Ï¿× pÄÁÄÏÇÌ
qÒÊÖ¿
t¿ÏÂÇÕ¿
cÅÝÏÃÅÒ
~ÊÍËÇÕ¿
cÍÊ
_ÏÂÄÐ
`Ï¿×ÍÁ
bÍÏ
qÄÊÄÍÏË¿Ì
`Ï¿ÇÊ¿
_ÊÀ¿
`ÇÔÍÏ
_Ï¿Ã
tÒÌÄÃÍ¿Ï¿
pÇÀÇÒ
a¿ÐÊÒÈ
`ÍÑÍ×¿ÌÇ
`ÇÐÑÏÇÕ¿ l¿Ð¿ÒÃ
gÊÓÍÁ
iÙÊÙÏ¿×
p¿ÑÒßk¿ÏÄ
k¿Ï¿ËÒÏÄ×
lÄ¿ËÑ
b¿Ê¿Õ
aÏ¿ÌÖ¿
iÍÌÐÑ¿ÌÕ¿
nÏ¿ÔÍÁ¿
kÒÏÄ×
qÇËÇ×
`¿ÉÙÒ
pÒÖÄ¿Á¿
iÊÒÅ
cÙËÀÍÁÇÕ¿
`ÒÆ¿Ò
~×








nÏÍÕÄÌÑßÌ¿ßÌÄÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÑÄßÆ¿ßËÄÐÑÌÇ¾ßÎ¿Æ¿ÏßÕÇÂ¿ÏÇßÃ¿ÌÌÇßÍÑßgnm

iÍÄÓÇÕÇÄÌÑßÌ¿ßÇÌÃÄÉÐ¿ßÆ¿ßÖÇÐÊÄÌÍÐÑßÌ¿ßÎÍÊÇÕÄÈÐÉÇÑÄßÐÇÊÇ

мация за дела на служителите, които са пряко ангажирани в противодействието на незаконната търговия с цигари, така че вместо това се използва
общият брой на служителите. Събирането на данни за броя на полицейските служители, участващи в борбата с незаконния пазар на цигари на
регионално ниво и даването на публичен достъп до тях би било стъпка
в посока подобрение на този индекс. Индексът е изчислен единствено за
България и Румъния, тъй като властите в Гърция и Италия не предоставиха
информация за разпределението на полицейските служители на регионал
но ниво.
Индекс 3: Икономическо развитие на региона
Наред с дейността на полицията, разпространението на незаконни цигари в дадена област силно се влияе и от редица икономически фактори,
определящи местното търсене. Основен фактор е уеднаквената цена на
цигарите от една и съща марка на национално ниво. За разлика от алкохола
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и горивата – другите основни акцизни стоки, чиито цени варират в различните области или търговски вериги за продажби на дребно, в зависимост
от покупателната способност на населението по места, при тютюневите изделия ценовите разлики са забранени от закона. В същото време разликите
в ценовата достъпност на законните тютюневи изделия между различните
региони може да достига 200% (например между столиците и регионите с
най-ниски доходи на населението в България или Румъния). Бяха тествани
няколко икономическите променливи, за които се събират данни на регионално ниво от националната статистика, сред които процент на безработица
и БВП на глава от населението104. Както показва анализът, променливата с
най-силно влияние върху дела на непредназначени за местния пазар цигари
е средната годишна заплата.
За разлика от стриктния режим на контрол върху цените на законните
цигари, тези на незаконните тютюневи изделия се отличават с големи различия, даже и в един и същ град, което говори, че те са силно чувствителни
спрямо покупателната способност на населението. В една държава разликите
в доходите между отделните региони могат да достигнат 50-70% в зависимост
от местните икономически условия. Подобни отклонения упражняват все понарастващ ценови натиск върху потребителите и правят незаконните изделия
по-привлекателни.
Редица международни изследвания105 установяват, че трансграничната търговия и потокът от туристи увеличават нивото на непредназначените за местния пазар цигари, допускайки че туристите обикновено внасят цигари за
собствена употреба при влизане в страната.
Статистическият анализ за България обаче показва обратното – влиянието
на туристите (изброени като нощувки в даден регион) намалява, а не увеличава дела на незаконни цигари. Това може да бъде обяснено с факта, че
една добре работеща туристическа индустрия повишава нивото на доходите
в съответния регион. Едновременно с това туристите очевидно предпочитат
да купуват законни цигари, които са и по-евтини отколкото в страните, от
които произхождат те (поне в България и Румъния).
Индексът „Икономическо развитие и туризъм” взема предвид въздействието както на покупателната способност на потребителите, така и туристическите потоци в даден регион (виж Фигура 14). В регионите с по-висока стойност
на този индекс има тенденция на по-малко потребление на незаконни цигари.
Тъй като няма регионални данни за средната годишна заплата в Гърция, индексът не е изчислен за тази държава.

104

Несъответствията с останалите икономически показатели като БВП на глава от населението
могат да бъдат обяснени от адреса по регистрация на фирмите. Първоначалният анализ
на събраните данни сочи, че фирмите по-скоро се регистрират в големите градове, макар
производствените им мощности да са разположени в други части на страната.

105

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;
Gallagher et al. (2019), “Tobacco industry data on illicit tobacco trade: a systematic review of
existing assessments.” Tobacco Control, 28: 334-345.
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Фигура 14.	Икономическо развитие и туристически потоци
по региони в България, Италия и Румъния
(данни от 2016 г.)
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Индекс 4: Незаконна активност на регионално ниво
Предишни изследвания на незаконната търговия с тютюневи изделия сочат,
че разпространението на незаконни цигари в даден регион до голяма степен
разчита на местните престъпни мрежи106. В рамките на статистическия анализ
бяха тествани редица показатели за криминалната активност за потвърждаване на връзката им с нивото на местния пазар на незаконни цигари. Над
80 типа регистрирани престъпления съгласно българския Наказателен кодекс
бяха анализирани относно техния ефект върху възможността за прогнозиране
във връзка с нелегалните цигари във всеки регион. Резултатите показаха, че
повечето от престъпленията на организираната престъпност като търговия
с наркотици, кражби на автомобили и подобни, имат слабо значим прогностичен ефект за мащаба на пазара на незаконни цигари. Резултатите от
статистическия анализ показват, че престъпленията против собствеността са
най-добрият показател за оценка на местната престъпна активност, отразяваща най-пряко обхвата на престъпните мрежи в даден регион.
Броят на наказателните постановления за престъпления, установени с актове за административни нарушения, издадени от митническите власти, е друг
индикатор за нивото на местния пазар на незаконни цигари. Тези актове се
издават за нарушения на акцизния режим и могат да се разглеждат като непряк индикатор за размера на сивия сектор по места.
Индексът за незаконна активност е създаден като претеглена стойност на
тези два показателя. За разлика от другите два индекса, той може да се класифицира като улесняващ нелегалната търговия с тютюневи изделия, като колкото по-голяма е неговата стойност, толкова по-високо е нивото на непредназначените за местния пазар цигари в региона (виж Фигура 15). Тъй като
няма данни за наказателни постановления, издадени от митническите власти
в Италия и Гърция обаче, индексът не е изчислен за тези две държави.
Интегриран индекс за оценка на незаконния пазар цигари
Представеният теоретичен модел и основни фактори дават възможност за
разработване на интегриран индекс, който да послужи като инструмент за
оценка на незаконния пазар на цигари на регионално ниво. Интегрираният
индекс е изчислен като претеглена средна стойност107 от четирите индекса,
посочени по-горе. На базата на стойностите на индекса, регионите получават
коефициент със стойност от 0 (най-малък риск) до 100 (най-голям риск). Статистическият анализ сочи, че индексът има значима корелация с резултатите
от ИПО за непредназначени за местния пазар цигари на регионално ниво.
Интегрираният индекс дава някои предимства в сравнение с резултата
от ИПО за непредназначените за местния пазар цигари, когато се оценява рискът от нелегална търговия с тютюневи изделия на регионално ниво.
106

Център за изследване на демокрацията. Financing of Organised Crime. София, 2015.

107

При изчисляването се взема предвид претеглената средна стойност на този индикатор
спрямо ефекта му върху нивото на нелегални цигари. Подробната методика за статистически анализ е представена в Анекс I.
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Фигура 15. Незаконна активност на регионално ниво
в България и Румъния (2016)
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На първо място, Интегрираният индекс се изчислява от публично достъпни
данни, което е евтина алтернатива на другите познати методи, разчитащи на
изследвания на базата на извадки. На второ място, регионалните данни от
ИПО всъщност се извличат от данни, събрани предимно в областните градове, докато индексът работи с официални статистически данни за региона,
като например среден доход, брой полицейски служители, брой престъп
ления против собствеността. Интегрираният индекс се основава също така
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на четири различни типа фактори, което позволява по-обстойна оценка на
цялостния контекст в даден регион, като по този начин дава по-добра картина на динамиката зад наблюдаваните нива на непредназначени за местния
пазар цигари.
По-добрата полицейска ефективност при залавянето на незаконни цигари, по-големият брой полицейски служители и по-доброто икономическо
развитие биха повишили представянето в класацията на дадена регионална
полицейска дирекция, докато по-високото ниво на незаконна активност би
я свалило надолу в списъка. Индексът „Полицейска ефективност при залавянето на незаконни цигари” измерва резултатността в работата на правоохранителните органи на регионално ниво. Всички регионални дирекции на
правоохранителните органи се оценяват на базата на ефективността им при
залавяне на незаконни цигари. Наред с това, такива движещи фактори като
брой на полицейските служители, икономическо развитие на региона и
ниво на незаконна активност на регионално ниво също определят размера
на пазара за незаконна търговия с тютюневи изделия. Взаимодействието между тези четири типа влияние не е просто и еднопосочно. Например задачата
на полицията в по-слабо развитите икономически региони изглежда по-сложна – населението има по-малки възможности да купува законни цигари и
съответно рискът от незаконна търговия с тютюневи изделия е по-висок. От
друга страна, данните сочат, че има тенденция (поне в България) броят на
полицейските служители да бъде малко по-голям в такива райони, което има
възпиращ ефект върху нивото на незаконни цигари там. И обратно, в полицейските управления в регионите с високи доходи има много незаети щатни
бройки поради изобилието от възможности за по-добре платена работа. Така
в регионите с по-малки доходи на населението броят на полицейските служители донякъде компенсира по-малката възможност хората да си позволят
да купуват законни тютюневи изделия.
Интегрираният индекс за оценка на незаконния пазар на цигари поставя във фокуса на вниманието рисковите региони, като посочва къде са
необходими допълнителни усилия за справяне с незаконния пазар (виж Фигура 16). По този начин интегрираният индекс оценява и до каква степен
местните правоохранителни органи са затруднени от средата, в която работят.
Четирите индекса могат допълнително да помогнат за определяне на типа
мерки, подходящи за даден регион за по-успешно справяне с незаконната
търговия с тютюневи изделия.
Въз основа на средната стойност на всеки индекс, може да бъде взето
решение дали мерките следва да бъдат насочени към вътрешно организационно укрепване с оглед повишаване на ефективността на залавянията или
към увеличаване на броя служители, или пък към затягане на мерките срещу
извършителите на престъпления срещу собствеността.
Макар че интегрираният индекс може да бъде изчислен дори и ако някои
от входящите данни липсват, прогнозната му сила в такива случаи очевидно
би била по-ограничена. Поради това, особено в случая на Гърция и Италия,
резултатите, получени в рамките на предварителното тестване, следва да се
тълкуват внимателно. Освен това първоначалното разработване на модела
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Фигура 16.	Индекс за оценка на незаконния пазар на
цигари на регионално ниво (данни от 2016 г.)
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е на базата на българския набор от данни като най-пълен и изчерпателен,
поради което е възможно в останалите държави да са налице специфични
фактори със значително влияние върху нивата на непредназначените за местния пазар цигари в страната, които не са били взети предвид. Пример в тази
посока е силното присъствие на мафията в Южна Италия, където ИПО сочи
високи нива на незаконни цигари.
Анализът демонстрира потенциала за по-задълбочен анализ на работата
на полицията и ограниченията на модела поради отсъствие или непълнота
на определен тип данни на регионално ниво. Тези непълноти неминуемо се
отразяват и върху първоначалните резултати от модела, така че те трябва
да бъдат тълкувани внимателно. От друга страна, тези първоначални резултати дават възможност за по-нататъшно доразвиване и усъвършенстване на
модела и на интегрирания индекс. Събирането и предоставянето на данни
по региони от правоохранителните органи би повишило надеждността на
оценката.

2.4.	Оценка на уязвимостта от корупция
при правоприлагащите органи
Докато интегрираният индекс, оценяващ незаконния пазар на цигари в
определен регион, работи с публично достъпни статистически данни, съществуват редица други фактори, влияещи върху този пазар, за които не съществуват официални данни. Предвид скритото естество на пазара на незаконни
цигари, капацитетът на престъпните групи трудно може да се оцени, особено
по отношение техните възможности да си гарантират привилегирована позиция на незаконния пазар и имунитет срещу наказателно преследване чрез
използване на корупция.
Все пак, скритите дейности, особено когато засягат големи групи от
хора – в случая множество на брой пушачи, неминуемо оставят редица
следи. Съответно, при наличие на целесъобразен подход и методика могат
да бъдат разпознати и оценени. Регионалните различия при залавянията на
незаконни цигари от полицията са един от показателите, които могат да се
използват за оценка на корупцията в правоохранителните органи на регионално ниво.
Корупцията винаги е била един от основните инструменти, използвани
от организираната престъпност – за достъп до изпреварваща информация,
за придобиване на конкурентно предимство, за избягване на полицейско
разследване и съдебно преследване, за улесняване на различни аспекти на
незаконна дейност и за проникване в легалната икономика108. Незаконната
търговия с тютюневи изделия е типичен пример, тъй като в много случаи
108

Eвропол. (2017). Оценка на заплахите от тежка и организирана престъпност 2017 (SOCTA 2017).
The Hague: European Police Office. Gounev & Ruggiero. (2012). Корупция и организирана престъпност в Европа. Незаконни партньорства. London: Routledge; UNODC. (2010). Глобализация
на престъпността. Оценка на заплахите от транснационалната организирана престъпност.
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престъпните групи и мрежи използват корупцията109 като инструмент за улесняване на тази търговия. Обикновено корупционен натиск се упражнява
върху полицейските и митническите служители, а в Източна Европа – и върху
представители на местната и националната власт. Използването на корупция
при незаконната търговия с тютюневи изделия дава на организираната престъпност възможност да привлече повече клиенти и да осигури протекция на
своите дистрибутори на дребно110.
Един от възможните подходи за разкриване на корупционни практики е да
се използват косвени показатели, като например значителни отклонения при
прилагането от компетентните органи на нормативно възложените им функции, както и индикатори за наличие на участници на пазара със значително
предимство пред останалите. Подобен подход е предложен като начин за
оценка нивата на завладяване на държавата и е в основата на новоразработения инструмент Диагностична оценка за завладяването на държавата111.
Завладяването на държавата е специфичен тип корупция, който включва незаконно участие в процеса на създаване и приемане на правила, което носи
ползи както на законодателя, така и на частните субекти, които осигуряват
ресурсите112.
Предложеният емпиричен модел за оценка на завладяването на държавата
разчита на измерването на косвени индикатори за съществуването на привилегировани участници (в икономиката или в друг сектор) или отклонения
в поведението на публичните институции (от стандартите за добро управление или от очакваните средни стойности за страната/сектора). Тези косвени
индикатори измерват различни аспекти на уязвимостите към завладяване на
държавата, без да дават пряко доказателство за реализирано завладяване113.
Настоящият анализ следва подобен подход и представя нов инструмент –
Индекс на аномалиите при залавянето на марки цигари (ИАЗ). ИАЗ дава възможност да се установи уязвимост към корупция в практиката на правоохранителните органи що се касае до нелегалната търговия с тютюневи изделия
на ранен етап114. Индексът също така позволява да се установят индикации
за наличие на привилегировани участници на незаконния пазар на цигари в
даден регион. Инструментът надгражда Индекса за ефективност на полицията
при залавяне на незаконни цигари, представен в предходния раздел. ИАЗ
109

For example, Joosens & Raw, From cigarette smuggling to illicit tobacco trade. Tobacco Control,
2012; 21: 230-234; ЦИД. (2010). Examining the Links between Organized Crime and Corruption.
Sofia: Center for the Study of Democracy; WB, Confronting Illicit Tobacco Trade: A Global Review
of Country Experiences, 2019.
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София, 2019, стр. 39-40.
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Hellman, J., Jones, G., and Kaufmann, D. 2000. Seize the State, Seize the Day: An Empirical Analysis
of State Capture and Corruption in Transition Economies. World Bank Policy Research Working Paper 2444. Washington D. C.: World Bank.
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Подробно описание на методологията за изчисляване на индекса е дадено в Анекс II.
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сравнява данните за заловените незаконни цигари от правоохранителните и
митническите органи с данните от изследванията на празните опаковки в
България, Гърция и Италия. Единица мярка за анализа е марката на нелегално
търгуваните цигари и предлаганият подход взема предвид както честотата
на залавянията на различни марки (измерена като пропорция от средното за
страната ниво на залавяния), така и регионалното им разпространение в страната. Разликите между данните от ИПО и данните за залавянията открояват
уязвимостите в полицейската ефективност, както и потенциалното присъствие
на привилегировани пазарни участници по марки и региони.
Подробните данни, събрани през последните години за марките на незаконни цигари от публичната администрация и от ИПО дават възможност
да се проследят тенденциите на незаконния пазар на цигари. Анализът обхваща периода между 2012 и 2017 г., тъй като за него са налични данни,
както за залавянията от полицията/митниците, така и от ИПО. Това дава
възможност за оценка на аномалиите, включително индикации за присъствие на привилегировани участници на незаконния пазар на национално и
регионално ниво.
Анализът на данните от ИПО на марките разкрива по-широкия контекст
на пазара и на престъпните мрежи, стоящи зад разпространението на конкретни незаконно търгувани марки и как основните мрежи се адаптират към
противодействието на публичните институции. Подобрените и по-подробни
данни на публичните институции относно залавянията на незаконни тютюневи
изделия за периода 2012 – 2017 г. дават възможност за по-задълбочен анализ
на регионално ниво. Посредством сравнение на събираните публични данни
с данните от ИПО на марките могат да се установят потенциални корупционни практики.
Основното предположение при този анализ е, че структурата на престъпния пазар има пряко отношение към търгуваните незаконните марки
цигари. С други думи различните престъпни мрежи имат достъп до различни
източници на незаконни цигари, поради което обикновено търгуват нелегално
или извършват контрабанда само с определен брой марки. По този начин
незаконните марки цигари могат да се използват като индикатор за идентифициране на конкретна престъпна мрежа, която извършва контрабанда
с тях или ги разпространява. Много малко престъпни мрежи разполагат с
необходимите контакти и връзки на доверие, за да изградят канал за контрабанда на цигари illicit whites, например от Дубай. След като тези цигарите
влязат контрабандно в страната, трафикантите обикновено продават продукта
само на доверени регионални доставчици, които също работят с конкретни
търговци на дребно. Подобни вериги на доставки, основаващи се на доверие,
стоят зад разпространение на повечето незаконни марки. В много случаи
безпроблемното функциониране на тези вериги се улеснява чрез подкупи
на митнически и полицейски служители115. Организираните престъпни групи
използват корупционните плащания, за да намалят риска от залавяне на незаконния продукт и в някои случаи успяват да придобият закрила и конкурентно
предимство на едно или повече нива по незаконната верига на доставки (Фи115

Център за изследване на демокрацията. Financing of Organised Crime. София, 2015.
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Фигура 17.	Модели на закрила от държавни служители
за престъпни мрежи и привилегировани
участници на незаконния пазар на цигари

ʞʑʢʜʚɢ#

ʞʑʢʜʚɢ#

ʞʑʢʜʚ$%
ʞʑʢʜʚ&'
ʞʑʢʜʚ& ' ( )

ʞʑʢʜʑ)

Източник: Център за изследване на демокрацията.

гура 17)116. Tака в определено населено място привилегированите участници
могат да станат доминиращи, тъй като полицейските или митнически власти
насочват вниманието си към техните конкуренти. В крайна сметка това води
до намаляване броя на заловените незаконни цигари от конкретни марки.
С оглед описаните предположения бе разработен нов инструмент – Индекс на аномалиите при залавянията на марки цигари (ИАЗ) – за да се
оцени риска от потенциални корупционни практики в правоприлагащите и
митнически власти на регионално ниво. Индексът отчита значителни аномалии или отклонения в степента на залавяне на различни марки цигари на
национално и регионално равнище. В този случай отклоненията се отчитат,
116

Център за изследване на демокрацията. Изследване на връзките между организираната престъпност и корупцията. София, 2010.
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когато количеството от една или група незаконни марки, иззети в даден град,
е значително по-ниско от средното национално ниво. За тази цел годишните
данни за нивата на залавяния от полицията в национален мащаб се сравняват с данните от ИПО по региони, което дава възможност за установяване
на проблемни марки със значително по-малко залавяния. Причините за тези
отклонения могат да са различни – значителен брой пътници, преминаващи
границата и законно внасящи популярна марка цигари за собствена употреба; нова престъпна мрежа, навлизаща на пазара; възникване на нов канал за
доставка, или пък наличие на трайни корупционни практики сред правоприлагащите органи в регионалните структури.
Данните за незаконните марки цигари, установени при ИПО за съответната година, се използват като изходна точка за изчисляване на този индекс.
Изчисляването на ИАЗ става на три етапа. Първият етап включва оценка на
годишното потребление на незаконни тютюневи изделия в страната за всяка
марка въз основа на нейния дял според ИПО. Следващият етап е оценка на
средното равнище на полицейските залавяния за всяка марка на национално
ниво. Последният етап се състои в сравняване на стойностите за залавянията
на всяка от марките със средната полицейска ефективност при залавянето на
незаконни цигари за цялата страна. ИАЗ показва отклонението в нивата на
залавянията за всяка от заловените марки в сравнение със средните нива на
залавяния в страната. По този начин се определя степента на корупционен
риск, свързан с всяка марка. ИАЗ дава оценка по скала от 0 до 100 за всяка
марка, регистрирана при изследванията ИПО в страната. В случай, че няма
залавяния от полицията на дадена марка, ИАЗ не може да бъде изчислен117
и поради това се приема за равен на 100. По подобен начин, за резултати
над 100, оценката пак се приравнява на 100. Колкото по-малко се залавя
дадена марка в сравнение с останалите марки в страната, толкова по-висок
резултат получава тя. По този начин ИАЗ дава възможност да се определят
най-високорисковите марки в страната
За изчисление на ИАЗ са използвани данни само за периода 2013 – 2017 г.
поради факта, че за него са налични данни както от ИПО, така и от властите
за заловени незаконни цигари по марки. Двата набора данни за указания
период са налични само за България, Италия и Гърция, докато в Румъния
липсват данни за марките на заловените незаконни цигари.
Високорискови марки и привилегировани участници
на престъпния пазар на регионално ниво
Високорискови марки
ИАЗ отчита значителни отклонения в изпълнението на вменените със закон функции на полицейските и митнически власти за залавяне на незаконно
търгувани цигари. Сравняването на индекса с регионалните данни от ИПО
дава възможност да се определят местата, където тези малко залавяни марки
са най-често употребявани (Фигура 18), както и какъв пазарен дял имат те
по градове.
117

Деление на нула не е валидно математическо действие.
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Фигура 18. Най-често консумирани незаконни марки цигари,
залавяни под средното ниво от полицията
през 2017 г.118
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Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията на базата на данни от ИПО.
118

Посочените марки се залавят над пет пъти по-рядко в сравнение с националните нива и според ИПО в съответния регион са установени 100 или повече къса цигари от същата марка.
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Прилагането на ИАЗ за България установи, че две от посочените високорискови марки BUSINESS ROYALS и ROYAL са предпочитани от потребителите
в 13 от 28 области на страната през 2017 г. Мнения на експерти свързват
тези две марки със задържана организирана престъпна група, чиято незаконна фабрика е разкрита през 2019 г. в близост до Пловдив. Твърди се, че
незаконната фабрика преди това е действала в Гърция. Марката AMERICAN
GOLD EAGLE, която е най-популярна в други четири региона, се смята за
свързана със законен местен производител. По подобен начин в Гърция две
високорискови марки WINSTON и GR доминират в повечето региони, макар
че GR изглежда е съсредоточена предимно в Североизточна Гърция и Атика.
В Италия регионалните различия са много по-големи и нито една от високорисковите марки няма значително присъствие в национален мащаб през
анализирания период.
Привилегировани участници на местните незаконни пазари
Големият пазарен дял на определена, непредназначена за местния пазар,
марка може да се използва като индикатор за наличие на някакво конкурентно предимство (висока разпознаваемост и предпочитане на дадена марка,
по-добро качество, ниска цена, лесна възможност за закупуване от съседна
страна, или пък добре установена мрежа за незаконно разпространение).
Едновременното наличие на значителни аномалии (отклонения) при залавянията на дадена марка и голям пазарен дял сред незаконните цигари в едно
населено място може да бъде използвано като метод за установяване на привилегировани престъпни предприемачи и по този начин – индиректно – на
потенциални корупционни практики.
Прилагането на ИАЗ установи девет високорискови марки в България
през 2015 г., залавяни над десет пъти по-рядко от средните нива на полицейски залавяния за страната – DIVA, DON, EVE, FAMOUS, MEHR, MURATTI,
TURQUOISE, VELVET и MARSHAL (Таблица 5). Кутии от тези марки са установени чрез ИПО в Благоевград, Габрово, Хасково, Монтана, Пловдив, София,
Свиленград, Варна, Велико Търново и Видин. Съпоставянето на стойностите
на ИАЗ и данните от ИПО показва, че две марки – DIVA и TURQUOISE –
имат най-голям дял от всички незаконни цигари (възлизащ на между 19%
и 33% от пазара) в четири от тези градове – Благоевград, Варна, Велико
Търново и Монтана, като по този начин указва потенциално присъствие на
привилегировани престъпни мрежи там.
Регионалният анализ на риска въз основа на данните за марките незаконни
цигари може да се допълни и чрез експертни оценки относно произхода на
марките. Така например, осем марки illicit white цигари – BOHEMI, DIVA,
DON, FAMOUS, TURQUOIS, MY WAY, MERILYN, PALLADIUM, се предполага,
че са свързани с един от законните български производители. В този смисъл,
когато се взема предвид пазарният дял на незаконните марки в различните
региони, по-правилно е да се отчита пазарният дял на всички марки от една
и съща престъпна мрежа, което би позволило да се установи действителната
пазарна позиция и влияние на дадена престъпна мрежа на незаконния пазар.
Сумирането на пазарните дялове на всички незаконни марки с един и същ
произход дава възможност да се разкрият не само повече региони с приви-
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Таблица 5.	Потенциални местни привилигировани участници
в незаконната търговия с тютюневи изделия в България

Благоевград, 2015

Варна, 2015

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

DIVA

27%

10

TROKADERO

17%

YORK
BENSTON

Топ 5 марки

TURQUOISE

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

TURQUOISE

24%

34

0,3

BOHEMI

18%

6

17%

0,4

MEHR

14%

14

10%

4,9

PALLADIUM

13%

3

6%

34

ROTHMANS

5%

2

Топ 5 марки

Велико Търново, 2015

Монтана, 2015

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

DIVA

19%

10

TURQUOISE

16%

34

MY WAY

16%

2

MARBLE

11%

1

LE BLANC

11%

100

Топ 5 марки

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

RAQUEL

36%

0,2

TURQUOISE

33%

34

LEADER

5%

4

PRESIDENT

3%

0,1

PINE

3%

1

Топ 5 марки

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

легировани пазарни участници, но и показва че във вече установени региони
тези мрежи имат много по-голямо присъствие на пазара (Фигура 19).
Прилагането на ИАЗ в Италия очертава 13 високорискови марки през
2016 г. – BUSINESS ROYALS, CHESTERFIELD, COMPLIMENT, EMAIL, GOLD
MOUNT, L&M, MARK 1, MERIT, ORIS, PALL MALL, PINE, RGD и ROTHMANS.
Всички те не са отчетени сред незаконните марки, заловени от италианските
власти през 2016 г., и поради това са с най-висока стойност на ИАЗ – 100.
Анализът на тяхното регионално разпространение разкрива, че според данните на ИПО значителни количества от тези марки се потребяват в шест
италиански града – Катания, Милано, Неапол, Палермо, Торино и Триест
(Таблица 6). В Катания и Палермо illicit white марката PINE е изцяло доминираща на незаконния пазар. Друга марка illicit white цигари – REGINA –
доминира незаконните пазари в Неапол и Торино. Регионите Сицилия и
Кампания имат дълги традиции в трафика и незаконната търговия с различни видове стоки, както и силно присъствие на организирани престъпни
групи от мафиотски тип. В този смисъл присъствието на привилегировани
криминални предприемачи на незаконния пазар не е изненада в градове
като Катания, Палермо и Неапол. Някои от тези групи имат присъствие и в
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Фигура 19.	Разпространение и дял на осем марки
“illicit white” цигари от цялото потребление
на непредназначени за местния пазар цигари
през 2015 г.
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Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията на базата
на данни от ИПО и МВР залавяния.

Северна Италия. От друга страна, марката с водещ пазарен дял в Милано
и Триест е MARLBORO. Повечето от регистрираните от ИПО опаковки в
Милано сочат Украйна като място на произход, докато тези от Триест – съседна Словения. Това навежда на предположението, че потенциалните привилегировани пазарни субекти в двата града са от криминални мрежи и
групи с източноевропейски произход.
Прилагането на ИАЗ в Гърция очерта пет високорискови марки през
2016 г. – ASSOS, AVALON, GR, PALL MALL и L&M. Всички те имат стойност
на ИАЗ над 10 и са регистрирани в значителни количества в 12 гръцки града: Ахарнес, Атина, Хания, Йоаниа, Ираклион, Корделио-Евосмос, Лариса,
Патрас, Павлос-Мелас, Перистери, Солун и Волос. Единствената непредназначена за местния пазар марка, която има значителен пазарен дял е GR и
то само в три града – Йоаниа, Ираклион и Волос. Това са и трите града, в
които прилагането на ИАЗ сочи потенциално присъствие на привилегировани
участници на незаконния пазар за цигари.
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Таблица 6.	Потенциални местни привилигировани участници
в незаконната търговия с тютюневи изделия в Италия

Катания, 2016

Палермо, 2016

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

47,62%

100

MARLBORO

9,52%

100

AMERICAN
LEGEND

4,76%

ORIS
REGINA

Топ 5 марки
PINE

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

PINE

33,23%

100

ORIS

14,77%

100

∞

EGINA

12,92%

100

4,76%

∞

BUSINESS
ROYALS

7,08%

100

4,76%

∞

MARLBORO

4,00%

100

Топ 5 марки

Неапол, 2016

Милано, 2016

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

REGINA

24,90%

100

MARLBORO

13,15%

MARBLE

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

MARLBORO

36,41%

100

100

WINSTON

11,52%

100

9,31%

100

L&M

7,37%

100

GOLD MOUNT

7,85%

100

CHESTERFIELD

6,91%

100

WINSTON

4,60%

100

REGINA

5,99%

100

Топ 5 марки

Топ 5 марки

Торино, 2016

Триест, 2016
Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

MARLBORO

30,44%

100

100

WINSTON

13,84%

100

11,21%

100

CHESTERFIELD

12,92%

100

CHESTERFIELD

9,49%

100

CAMEL

7,38%

100

MARBLE

5,17%

100

L&M

5,54%

100

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

REGINA

31,05%

100

MARLBORO

18,93%

WINSTON

Топ 5 марки

Топ 5 марки

Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията на базата на данни от ИПО и данни
на Агенция Митници и Монополи относно залавянията.

Разгледаните примери ясно показват, че прилагането на ИАЗ е работещ
метод и може да подпомогне правоохранителните органи при ранното идентифициране на привилегировани участници на местните незаконни пазари и
индиректно – потенциални корупционни практики. Все пак, методът следва
да се прилага внимателно, тъй като има определени ограничения. Първо, въз-
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Таблица 7.	Потенциални местни привилигировани участници
в незаконната търговия с тютюневи изделия в Гърция

ЙОАНИЯ, 2016

ИРАКЛИОН, 2016

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

GR

23,93%

100

COOPER

11,34%

ROYAL

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

GR

17,56%

100

9

MARLBORO

13,25%

2

10,08%

1

COOPER

12,26%

9

MARLBORO

8,82%

2

ROYAL

9,28%

1

BON

3,78%

100

RAQUEL

6,63%

1

Топ 5 марки

Топ 5 марки
Ираклион

Волос, 2016
Топ 5 марки
Волос

Дял от всички
незаконни цигари

ИАЗ

GR

15,63%

100

GOLD MOUNT

11,46%

100

COOPER

9,38%

9

ROYAL

6,25%

1

PRESIDENT

6,25%

1

Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията на базата на ИПО и данни за залавяния
от полицията и митниците.

можно е рискът да бъде надценен, когато популярни законни марки се внасят
в страната по законен начин – например от голям брой често преминаващи
границата пътници или туристи. Това важи особено за региони, граничещи
с държави с по-ниска цена на тютюневите изделия или големи туристически дестинации. При тези случаи е трудно само въз основа на анализа на
данните да се определи дали пазарният дял на дадена марка е резултат от
организирана контрабанда или е просто страничен ефект от предпочитанията
и поведението на потребителите. В този случай анализът задължително трябва
да отчете и произхода на непредназначените за местния пазар марки, регис
трирани от ИПО.
В тази връзка се очаква новият механизъм за установяване и проследяване, въведен с последната Директива на ЕС за тютюневите изделия, да подобри
значително проследимостта на тютюневите изделия.
Второ, предлаганият метод може да подцени присъствието на привилегировани пазарни участници в случаите, когато престъпната мрежа целенасочено диверсифицира незаконно търгуваните марки или ги сменя редовно. Така
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престъпна мрежа може да търгува с две или повече различни марки, които
поотделно нямат значителен пазарен дял, но взети заедно биха доминирали
на местния пазар. Такива примери за непредвидено следствие от усилията на
индустрията и държавните институции за стриктен мониторинг на незаконния
пазар има в България. Мнението на някои български експерти е, че след
широкото разпознаване на резултатите от ИПО, организираните престъпни
групи насочват вниманието си към местата, които не са в обхвата на ИПО,
както и към разнообразяване на незаконните марки. Единственият начин да
се контролира подобно подценяване е съпоставянето на резултатите на ИАЗ
с оперативните данни на полицията и митниците.
Трето, оценката трябва да взема предвид и заловените количества цигари
от дадена марка. Когато процентът на незаконни тютюневи изделия спадне
под 7-8% от общото потребление на тютюн, както след 2016 г. в България,
резултатите от прилагането на ИАЗ, особено за по-малко разпространените
марки, са спорни. Поради това в България методът бе приложен с данни за
2015 г.

Препоръки

Заплахите и уязвимостите на тютюневия сектор в четирите държави, са твърде
разнообразни и се дължат на множество причини – от общата правна и институционална среда до спецификите на тютюневия сектор и присъствието на организирана престъпност, като част от тях са в непрекъсната и сложна взаимовръзка.
Внимателната и задълбочена оценка на тези фактори е необходима предпоставка
за изготвянето на надеждна стратегия за противодействие на незаконния пазар
на тютюневи изделия на национално и регионално ниво, тъй като само един
всеобхватен подход би гарантирал постигане на ясни и устойчиви резултати.
Настоящият анализ за първи път прави съпоставка между две големи бази
данни за незаконни тютюневи изделия – данните от ИПО, събирани от
тютюневите компании, и данните за залавянията, събирани от полицейските и
митническите власти. В резултат на сравнението и анализа са разработени два
набора от иновативни инструменти за оценка на ролята на два много важни
фактора – ефективността от работата на полицията и използването на корупция от криминалните предприемачи. Първият набор от инструменти включва:
• Индекс на полицейската ефективност за залавяне на незаконни цигари;
• Интегриран модел за оценка на незаконния пазар на тютюневи изделия.
Тези инструменти имат потенциал за по-всеобхватна оценка на работата
на полицията въпреки ограниченията, налагани от липсата или недостатъчния
обем на различни типове данни на регионално ниво.
Уязвимостта към корупция в правоприлагащите органи и потенциалното
присъствие на привилегировани участници на местните незаконни пазари на
тютюневи изделия може да се установи чрез прилагането на Индекса за аномалии при залавянията (ИАЗ), описан по-горе. ИАЗ насочва вниманието към
потенциални корупционни практики и е добър пример за това как данните за
полицейските залавяния, събрани от предходни години, наред с данните от
ИПО могат да бъдат използвани в процеса на вземане на решение в правоохранителните и приходните органи.
Пилотното прилагане на инструментите в четири страни от ЕС – България,
Гърция, Италия и Румъния – сочи, че тези методи за оценка предлагат нов
набор от възможности за подобряване противодействието на незаконния пазар на цигари и свързаните с него корупционни практики. За ефективното
приложение на новите инструменти е необходима промяна на политиките в
следните направления:
• Въвеждане и системно използване на обективни количествени показатели за оценка на ефективността на правоприлагащите органи срещу незаконната търговия с тютюневи изделия на регионално ниво.
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Използваните понастоящем индикатори за работата на полицията и митниците, като например количество заловени цигари и брой установени нарушители, не дават възможност да се измери действителното им въздействие
върху незаконния пазар на тютюневи изделия на регионално ниво. Въвеждането на индекс на полицейската ефективност при залавянето на незаконни
цигари би довело до обективна оценка на работата на полицията и нейния
ефект върху незаконния пазар на цигари на регионално ниво. Използването
на Индекса в комбинация с Интегрирания модел за оценка на незаконния
пазар на тютюневи изделия би осигурило допълнителна възможност да се
вземе предвид по-широкия контекст и неговото влияние върху резултатите от
противодействието на полицията.
От друга страна, прилагането на Индекса за аномалии при залавянията на
цигари би следвало да служи за индикатор на потенциални уязвимости към
корупция в регионалните полицейски дирекции. Този индекс разкрива риска
от избирателно прилагане на правомощията на правоохранителните органи,
упражнявайки натиск върху определени криминални предприемачи на пазара, докато целенасочено пренебрегват други. Двата нови индекса са добър
пример за това как данните за полицейските залавяния заедно с данните от
ИПО могат да подпомагат вземането на решения в държавните правоохранителни и приходни органи. ИАЗ може да се използва заедно с Индекса за
полицейската ефективност при залавяне на незаконни цигари, за да се очертаят по-ясно приоритетите и да се разпределят по-добре ресурсите между
регионалните дирекции или да се предостави допълнителна подкрепа от централните управления. Освен това методът за идентифициране на потенциално
присъствие на привилегировани участници на местните незаконни пазари
може да се използва за превенция на корупцията в правоохранителните органи и митниците.
• Планиране на всеобхватно противодействие на незаконния пазар на
регионално ниво.
Пилотното прилагане на Индекса за полицейска ефективност и Интегрирания модел сочи, че не е реалистично незаконният пазар на цигари да бъде
овладян единствено с мерки за подобряване на дейността на полицейските
и митническите власти на регионално ниво. Някои от регионалните дирекции
биха имали полза от увеличение на числения състав на служителите в тях
или подобряване на вътрешната им организация. Въпреки това обаче, други
фактори като общото ниво на икономическо развитие, нивото на практиките
в сивата икономика и високото ниво на престъпността – също не бива да
бъдат пренебрегвани. Интегрираният модел може да се използва за определяне на регионите, които трябва да получат по-голям приоритет и към които
националните институции да насочат вниманието си.
• Тютюневите компании следва да започнат да предоставят на публичните институции пълния набор от данни от ИПО по региони за
наличието на непредназначени за местния пазар марки цигари.
Регионалният анализ на данните по марки може да се превърне в допълнителен ефикасен инструмент за определяне на приоритетите и фокуса

Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут

93

на институционалните усилия. Навременният достъп до данните за марките
може значително да спомогне за установяване на активните престъпни групи
във всеки регион и съответно ефективното и навременното разкриване на
незаконните канали за доставки и разпространение, като по този начин подпомогне полицейското разследване. Освен това системното сравняване на
данните от ИПО и полицейските и митническите залавяния дава възможност
да се забележат симптомите на увеличаващо се незаконно производство или
на канали за незаконни тютюневи изделия в или през територията на страната
на ранен етап.
• Събирането на данни за залавянията на незаконни цигари следва да
бъде по-подробно.
Най-същественото затруднение за въвеждането на по-обективна оценка
на работата на институциите в противодействието на незаконните тютюневи
изделия е липсата на сравними и изчерпателни данни за пазара. По-нататъшното усъвършенстване на събирането на данни от държавните институции
на регионална ниво би позволило доразработване и усъвършенстване на
предложените нови инструменти за оценка и би направило тази оценка понадеждна.
За по-нататъшното усъвършенстване и валидиране на инструментите е необходимо да бъдат събирани допълнителни данни на регионално ниво както
от регионалните полицейски дирекции, така и от митническите власти. Регио
налните полицейски дирекции биха могли да събират и предоставят данни
за броя на полицейските служители, занимаващи се с противодействие на
незаконната търговия с тютюневи изделия и за наличното техническо оборудване, с което разполагат. Правоохранителните и приходните органи следва
да предприемат стъпки за по-подробно отчитане на заловените незаконни
цигари, което да съдържа не само количества, но и марките на заловените
цигари, точното време и място на залавянето, както и институцията, отговорна за залавянето.
Данните от неотдавна въведената система за установяване и проследяване следва да бъдат интегрирани в данните от полицейските и митническите
залавяния, за да се даде по-точна информация относно произхода на конфискуваните цигари.

Анекс I.	Методология на Модела за оценка
	на незаконния пазар на тютюневи изделия

Общи методологични бележки
Изследването ИПО119 позволява да се измери делът на т.нар. непредназначени за местния пазар цигари от общото количество цигари, употребявани в дадена страна или регион. Делът на потреблението на непредназначени за местния пазар цигари се използва за индикатор на незаконната
търговия с тютюневи изделия в страната. Нивото на потребление обаче се
влияе от множество фактори, включително и редица социално-икономически. Даже когато резултатите от работата на правоприлагащите органи са
задоволителни, други, несвързани с нея, фактори биха могли да доведат до
увеличаване на потреблението на незаконни тютюневи изделия, отчитано с
помощта на ИПО. За да се направи оценка на въздействието от работата на
правоприлагащите органи върху незаконната търговия с тютюневи изделия, е
необходим по-цялостен модел на факторите, улесняващи незаконния пазар
на тютюневи изделия.

Фигура 20.	Общ подход за разработване на модел
за оценка на незаконния пазар на цигари

Разработване
на предварителен
теоретичен модел

Предварително
тестване
на модела

– Генериране
на хипотези

– Линеен
регресионен
анализ на
събраните данни
от България

– Установяване
на независими
променливи
– Справяне
с наличност
на данни

– Факторен
анализ

119

Създаване на
интегриран индекс за
оценка на незаконния
пазар на цигари
– Тестване на модела
за пълния набор
данни от всички
4 държави
– Изчисляване на
Интегрирания
индекс за оценка
на незаконния
пазар на цигари

Данни от ИПО са налични само за България, Гърция и Италия. В Румъния ИПО се смята
за неподходящ инструмент поради голям процент население извън градовете, което възпрепятства събирането на изхвърлени кутии. Вместо това в Румъния се прилага сходен
метод на изследване, основан на проучване на домакинствата посредством замяна на
пълни срещу празни кутии с цигари.
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Ефектът, който правоприлагащите органи имат върху незаконния пазар на
тютюневи изделия на теория се постига чрез прилагане на различни полицейски мерки. Полицейските мерки спрямо този незаконен пазар включват
две основни действия: разследване и задържане на нарушителите и залавяне
на незаконните цигари. Първото допускане е, че задържайки нарушителите,
правоохранителните органи нарушават веригата на доставки и по този начин
ограничават възможностите на престъпните мрежи да поддържат непрекъснати доставки на незаконни цигари.
Второто допускане е относно залавянето на незаконните изделия – колкото
повече цигари се залавят от властите, толкова по-малко изделия остават в
незаконните вериги на доставки и толкова по-нерентабилно става деянието.
Тази причинно-следствена връзка може да доведе или до свиване на маржовете на печалба, или до увеличение на цената за крайните потребители, което
и в двата случая води до свиване на незаконния пазар.
Освен полицейските мерки, действията на редица други институции, както
и фактори от общия социално-икономически контекст, влияят на обема и
тенденциите в незаконните продажби на тютюневи изделия. За да се направи оценка на разликите в работата на регионалните дирекции, бе замислен,
тестван емпирично и предложен цялостен модел за оценка на незаконната
търговия с тютюневи изделия.
Цялостен модел за оценка на незаконния пазар
на тютюневи изделия
Първоначалният замисъл на модела е с цел тестване на следните хипотези:
–	Хипотеза 1: полицейските мерки (aрестуване на извършители и залавяне
на цигари) имат пряк ограничаващ ефект върху незаконния пазар на цигари.
–	Хипотеза 2: aдминистративният контрол, упражняван от митническите власти чрез проверки, налагане на административни наказания и залавяне на
незаконните цигари ограничава незаконния пазар на тютюневи изделия.
–	Хипотеза 3: високите нива на престъпна активност в даден регион улесняват по-голямото предлагане на незаконни тютюневи изделия (по-голяма
група от потенциални участници, необходими за организиране на незаконен пазар на тютюневи изделия).
–	Хипотеза 3.1: определени видове престъпления (напр. регистрирани престъпления с акцизни стоки) дават по-добра възможност за предвиждане,
отколкото други.
–	Хипотеза 4: по-големият брой туристи в даден регион води до по-голямо
потребление на непредназначени за местния пазар цигари.
–	Хипотеза 5: жизненият стандарт (напр. равнище на заетост, средна заплата
или БВП на глава от населението) се отразява пряко върху покупателната
способност на населението и съответно влияе на потреблението на незаконно търгувани тютюневи изделия.
–	Хипотеза 6: географската близост на даден регион до държава с по-ниски
цени на тютюневите изделия води до по-високи нива на потребление на
непредназначени за местния пазар цигари.
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Източници на данни, първоначални изчисления
и ограничения на модела
Работата по събиране на данни в четирите държави, обект на настоящото
изследване, показа, че най-изчерпателни сведения за първоначално определения набор от индикатори са налични само за България. Предоставен бе
пълният масив от данни за залавянията на незаконни тютюневи изделия от
българската ГДНП за периода 2012 – 2017 г. на ниво NUTS3. Данните за
митническите залавяния също бяха предоставени, обобщени на ниво митническа служба. За проверка на хипотезите бяха използвани и регионални
показатели за социална и икономическа активност, събирани от националните
статистически служби120 в четирите държави, както и допълнителни данни от
правоохранителните органи121.
Изчисляването на ефективността на правоохранителните органи при
залавянето на незаконни цигари включва три стъпки. Първата е да се
установи общият брой цигари, употребявани на годишна база във всяка
държава по региони. За изчислението на този показател бяха използвани
публично достъпни данни от ИПО, демографски и полицейски статистики.
Първата стъпка за оформяне на индекса бе да се преодолеят значителните
различия в демографията и потреблението между отделните региони. За тази
цел бяха използвани данни от националната статистика за населението във
всеки регион. Средногодишният брой употребявани цигари на регионално
ниво бе изчислен на базата на данните от изследването на Евробарометър
за разпространението и интензивността на тютюнопушенето през 2017 г.122
Втората стъпка бе да се направи оценка на броя непредназначени за местния пазар цигари, употребени в продължение на година, за всеки регион.
Бяха използвани данни от ИПО за съответната година, като от общия брой
консумирани цигари бе изваден броят на незаконните цигари. Например в
Румъния, следвайки описаните стъпки за изчисление, на национално ниво
бяха установени средно 4 118 418 пушачи. При средна дневна употреба от
16,6 къса цигари, изчисленията показват общо потребление (на предназначени и непредназначени за местния пазар цигари) от 24 611 662 980 къса
цигари за цялата страна през 2016 г. При наличие на непредназначени за
местния пазар цигари съгласно ИПО от 11,85% през 2016 г., употребата на
незаконни цигари възлиза на 2 917 256 666 къса. Третата и последна стъпка е
да се определи процентът на незаконни цигари, заловени през същата година
от всяка регионална дирекция на полиция/митници като дял от общия брой
употребени незаконни цигари в региона.
Останалите показатели – численост на полицейските служители в регио
на, брой нощувки на чуждестранни туристи, отчетени престъпления против собствеността, наказателни постановления, издадени от митническите
120

Брой нощувки на чужденци по регион, средногодишна заплата за региона/страната.

121

Брой отчетени престъпления по регион, брой полицейски служители по регион в началото
на всяка година, индикатори от наблюдението и контрола на митниците. Гръцките и италиански власти не предоставиха информация за числеността на полицейските/митническите
служители на регионално ниво, тъй като тази информация се счита за класифицирана.

122

Специален Евробарометър 458: Нагласи на европейците спрямо тютюна и електронните
цигари. 2017 г. ГД SANTE & ГД COMM.
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власти в региона – бяха взети директно от съответните институции (правоохранителни и митнически). След това показателите бяха претеглени спрямо
официалните данни за населението във всеки регион.
Най-голяма пречка за конструиране на модела за оценка на незаконната
търговия с тютюневи изделия, както и за индикатора на ефективността на
правоохранителните органи, се оказа липсата на данни и/или различното им
ниво на обобщаване в четирите държави и в отделните институции, както
и липсата на някои от данните по страни. Например за Гърция липсваха актуални данни за средната заплата на регионално ниво (последните налични
данни бяха за 2014 и 2015 г.). Също така, полицейските власти в Гърция и
Италия отказаха да предоставят информация за броя на полицейските служители на регионално ниво, а митническите власти в Гърция и Румъния нямаха
регионални данни за издадените наказателните постановления за незаконна
търговия с тютюневи изделия. Друг проблем, който възниква във връзка с
недостатъчните и разнородни данни е дисбалансът между държавите по
отношение т.нар. точки за данни123 за всеки от тестваните в модела индикатори. Така българският набор от данни е съставен от 168 точки за данни,
румънският – от 210, гръцкият – от 65, а италианският – от 60. Посочените
затруднения намаляват донякъде възможността моделът да бъде разяснен и
поставят известни ограничения пред валидирането му.
Тъй като в България има най-пълен и изчерпателен набор от потенциални
индикатори, които могат да бъдат въведени и емпирично тествани в модела
за оценка на незаконната търговия с тютюневи изделия, първоначалният статистически анализ бе извършен само с набора от данни за България. Този
подход също има своите слабости. Така специфични за някоя от другите държави фактори с голям ефект върху нивото на непредназначените за местния
пазар цигари, може да не са включени в окончателния модел, тъй като не са
относими за България.
Предварително емпирично тестване на модела в България
Линеен регресионен анализ бе използван за тестване на връзката между
различните фактори (независими променливи) и нивата на незаконни тютюневи изделия, както са регистрирани от ИПО (зависима променлива). Наличните набори данни за България на ниво NUTS3 за периода 2012 – 2017 г. дадоха общо 168 случая (шест години умножено по 28 NUTS3 региона), които
бяха въведени в регресионния анализ. Преди прилагането на регресионния
анализ бе приложена нормализация на данните посредством метода минмакс. Регионалните показатели бяха тествани в няколко регресионни модела.
Поради мултиколинеарност някои променливи впоследствие бяха извадени
от модела (напр. повечето от променливите за престъпност, със силна корелация помежду им), като бяха запазени само променливите с най-голяма
прогностична сила.
123

Тук „точки за данни” се използва като дискретна единица информация (статистически показател), налична на регионално ниво за периода 2012 – 2017 г. Така точките за данни за
България могат да бъдат изчислени като 28 области, умножени по 6 години, което е равно
на 168.
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Таблица 8.	Подробни резултати за всеки тестван
регионален показател

Код

Название

Резултат на регресивния анализ

Включен

Dv

Дял на непредназначените
за местния пазар цигари
от общата извадка
(ИПО, зависима променлива)

Зависима променлива:
Ниво на незаконните тютюневи
изделия НТТИ, %

Да

v1

Заловени от полицията
цигари от общия брой
незаконни цигари на пазара
(съотношение)

Статистически значима обратнопропорционална зависимост (колкото по-голям
дял на заловените цигари в общия брой
незаконни цигари, толкова по-ниско ниво
на незаконни тютюневи изделия (НТТИ)

Да

v3

Полицейски служители
на глава от населението

Статистически значима обратнопропорционална зависимост (колкото повече
служители на глава от населението,
толкова по-ниско НТТИ)

Да

v4

Нощувки на чуждестранни
граждани на глава
от населението

Статистически значима обратнопропорционална зависимост (колкото повече
нощувки, толкова по-ниско НТТИ)

Да

v7

Средногодишни заплати

Статистически значима обратнопропорционална зависимост (колкото по-висока
заплатата, толкова по-ниско НТТИ)

Да

v13

Отчетени престъпления
срещу собствеността
на глава от населението

Статистически значима правопропорционална зависимост (колкото повече
престъпления срещу собствеността,
толкова по-високо НТТИ)

Да

v26

Наказателни постановления
Статистически значима правопропорпо ЗАНН, издадени от митни- ционална зависимост (колкото повече
ците на глава от населението постановления, толкова по-високо НТТИ)

Да

v18

Хулиганство (чл. 325 НК)
на глава от населението

Статистически значима обратнопропорционална зависимост (колкото повече
отчетени случаи на глава от населението,
толкова по-ниско НТТИ)

Не

v21

Отчетени случаи на акцизни
престъпления (чл. 234 НК)
на глава от населението

Статистически незначим: липсват данни
(налични са само за 2017 г.).
Не е статистически значим
(вероятно поради липса на данни)

Не

v19

% приключени дела
по акцизни престъпления
(чл. 234 НК)

Липсват данни
(налични са само за 2017 г.)
Не е статистически значим
(вероятно поради липса на данни)

Не
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Таблица 8.	Подробни резултати за всеки тестван
регионален показател (Продължение)

Код

Название

Резултат на регресивния анализ

Включен

v20

Съотношение на броя
арестувани по чл. 354а
дилъри на наркотици спрямо
експертна оценка за общия
брой дилъри на наркотици

Статистически незначим,
проблеми с мултиколинеарност
(корелация с v19)

Не

v23

Митници: съотношение
наказателни постановления
спрямо проверки

Статистически незначим,
проблеми с мултиколинеарност
(корелация с v25, v26)

Не

v24

Заловени от митниците цигари от общия брой незаконни
цигари (съотношение)

Статистически незначим

Не

v25

Проверки на митниците
на глава от население

Статистически незначим,
проблеми с мултиколинеарност
(корелация с v23, v26)

Не

v10

Общ брой отчетени
престъпления на глава
от населението

Статистически незначим; проблеми
с мултиколинеарност (корелация с други
показатели за брой престъпления)

Не

v11

Престъпления против
личността (Глава втора НК)
на глава от населението

Статистически незначим; проблеми
с мултиколинеарност (корелация с други
показатели за престъпления)

Не

v12

Убийство (чл. 115-127 НК)
на глава от населението

Проблеми с мултиколинеарност
(корелация с други показатели
за престъпления)

Не

v14

Други състави на престъпления (чл. 330-356; 242, 250,
253, 270, 282 НК) на глава
от населението

Статистически незначим: проблеми
с мултиколинеарност (корелация с други
показатели за престъпления)

Не

v15

Кражби на коли на глава
от населението

Статистически незначим: проблеми
с мултиколинеарност (корелация с други
показатели на престъпления)

Не

f16

Престъпления, свързани
с наркотични вещества,
на глава от населението

Незначим; проблеми с мултиколинеарност
(корелация с други показатели
за престъпления)

Не

v17

Умишлен палеж
(чл. 330-333 НК) на глава
от населението

Незначим; проблеми с мултиколинеарност
(корелация с други показатели
за престъпления)

Не

v8

Процент безработица

Незначим

Не
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Таблица 8.	Подробни резултати за всеки тестван
регионален показател (Продължение)

Код

Название

Резултат на регресивния анализ

Включен

v9

БВП на глава
от населението в BGN

Проблеми с мултиколинеарност
(корелация с v7)

Не

v5

Малцинствено
население в риск
(дял от цялото население
на 16 и повече години)

Незначим

Не

v6

Риск от съседна държава
(регион близо до границата
с държави с по-ниски цени
на тютюневи изделия)

Статистически незначим

Не

v2

Рисков регион (експертна
Статистически незначим
оценка на база дали регионът
граничи с държава с по-ниски
цени на цигарите, бинарен)

Не

Резултатите от регресионния анализ демонстрираха следното:
(1) Очакваната обратнопропорционална връзка между полицейските мерки и незаконната търговия с тютюневи изделия се потвърди, но само
по отношения на залавянията на незаконни цигари. Индикаторите,
свързани с разследване и задържане на извършители (v19, v20) нямат
значителен ефект върху нивата на незаконни тютюневи изделия.
(2) Хипотезата за ограничаващото влияние на митническия контрол върху
незаконната търговия с тютюневи изделия бе отхвърлена. Нито броят на проверките, нито заловените незаконни цигари имат значителен
ефект върху нивата на непредназначените за местния пазар цигари в
даден регион. Дори напротив, броят на издадените от митническите
власти наказателни постановления се оказа в силна правопропорционална връзка с високите нива на търговия с незаконни тютюневи
изделия. Вероятно тази променлива по-скоро отразява нивата на недекларирана икономика и избягване плащането на данъци в даден
регион.
(3) Влиянието на отчетената от полицията престъпност върху незаконната
търговия с тютюневи изделия бе отчасти потвърдено. Макар повечето
променливи, свързани с регистрираните случаи на различни видове
престъпления, да нямат значителен ефект върху нивата на незаконната
търговия с тютюневи изделия, някои типове престъпления (отчетени
престъпления против собствеността и хулиганство) са в сравнително
голяма правопропорционална зависимост. Свързаните с хулиганство
престъпления имат слаба, но статистически значима обратнопропор-
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ционална връзка с незаконната търговия с тютюневи изделия, която е
трудно обяснима от теоретична гледна точка, поради това се счете за
артефакт. По този начин в модела бяха запазени само регистрираните
престъпления против собствеността.
(4) Хипотезата за достъпност на цената се потвърди със силна обратнопропорционална връзка – регионите с по-високо икономическо развитие и
съответно по-високи доходи на населението, имат по-ниски нива на не-

Таблица 9.	Окончателен регресионен модел на НТТИ
на база данните за България

Model

R

R Square

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

1

0,601a

0,361

0,338

Change Statistics
R Square
Change

F
Change

df1

df2

Sig. F
Change

0,10

0,361

15,186

6

161

0,000

Standardized
Coefficients

t

Sig.

a. Predictors: (Constant), v26 v13, v1, v3, v7, v4
Unstandardized
Coefficients
B
(Constant)

Std. Error

0,17

0,025

v1 Заловени
от полицията
цигари от общия
брой незаконни
цигари на пазара
(съотношение)

-0,56

0,277

v3 Полицейски
служители на глава
на населението

-0,08

v4 Нощувки от
чужденци на глава
на населението

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

Group of
indicators

6,606

0,000

-0,13

-2,006

0,047

0,913

1,096

Индекс 1

0,034

-0,15

-2,233

0,027

0,864

1,158

Индекс 2

-0,14

0,046

-0,21

-2,957

0,004

0,809

1,237

Индекс 3

v7 Средна
годишна заплата

-0,33

0,054

-0,42

-6,158

0,000

0,847

1,180

v13 Регистрирани
престъпления
срещу собствеността на глава
от населението

0,22

0,042

0,39

5,315

0,000

0,735

1,360

v26 Издадени
наказателни
постановления
от митническите
власти на глава
от населението

0,15

0,036

0,29

4,278

0,000

0,882

1,133

Зависима променлива – дял на непредназначените за местния пазар цигари
от общото количество цигари (данни от ИПО).
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законна търговия с тютюневи изделия – ефект, който отразява по-голямата достъпност на цената на законните цигари (и съответно – по-малко
търсене на по-евтини непредназначени за местния пазар цигари).
(5) Броят на туристите показа статистически значим ефект върху непредназначените за местния пазар цигари на регионално ниво, но
връзката между нощувките на туристите и нивата на незаконната търговия с тютюневи изделия обори първоначалната хипотеза (а именно
колкото повече туристи посещават даден регион, толкова по-голяма
ще бъде употребата на непредназначени за местния пазар цигари).
Обратнопропорционалната зависимост между туризма и незаконната
търговия с тютюневи изделия по-скоро отразява икономическото развитие на региона – популярните туристически дестинации в типичния
случай са по-развити, особено в държава като България, която разчита до голяма степен на туризма (10-12% от БВП през последните
години)124.
(6) Хипотезата за географската близост до страни с по-ниски цени на
цигари (рисков регион) не се потвърди.
Окончателният модел се състои от шест основни променливи, които бяха
подложени допълнително на факторен анализ и накрая групирани в четири
основни фактора.
Въз основа на тези четирите фактора, допълнително бе съставен интегриран индекс на незаконния пазар на тютюневи изделия, който се състои от четирите индекса (виж Фигура 21 за пълния модел). Интегрираният индекс за
оценка на незаконния пазар на цигари представлява комбинирания ефект
на четирите индикатора за даден регион.
В тази връзка, при оценка на работата на регионалните правоохранителни
звена и подредбата им по индекса полицейска ефективност при залавяне
на незаконни цигари, интегрираният индекс може да се взема предвид с
отчитане на по-широкия контекст на регионално ниво.
Тестване на модела върху данните за всички четири държави
Моделът, описан по-горе, бе окончателно тестван върху цялостния набор
данни, съдържащ регионалните данни, събрани от всички четири държави.
Линейният регресионният анализ показа, че всички фактори, с изключение на
един, имат значим ефект върху дела на непредназначените за местния пазар
цигари на регионално ниво. Единствено изключение прави факторът полицейски служители на глава от населението, който не постигна стандартното ниво
на значимост. Въпреки това обаче факторът е запазен в окончателния модел125
с цел теоретична пълнота126, тъй като данни за полицейски служители на глава
124

KНЕema, Bulgaria – Contribution of travel and tourism to GDP as a share of GDP: https:/
kНЕema.com/atlas/Bulgaria/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/
Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP

125

Модел без f3 „полицейски служители на глава от населението” бе тестван и за комбинираните данни от четирите държави, като всички други фактори останаха значими.

126

Факторът имаше много малка тежест от 0.012, което прави неговото влияние незначително.
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Фигура 21. Фактори, влияещи на нивата на незаконни
тютюневи изделия на регионално ниво

Бариери пред незаконната търговия с цигари
Брой заловени от полицията
цигари като дял от общия брой
употребявани цигари в страната

Индекс 1.
Полицейска ефективност
при залавянето
на незаконни цигари

Брой полицаи
на глава от
населението

Брой нощувки
на чуждестранни
туристи

Средна годишна
заплата
в региона

Индекс 2.

Индекс 3.

Численост на полицейските
сили по региони

Икономическо развитие/
туризъм в региона

Ниво на незаконни цигари по региони
(Дял на непредназначени за местния пазар цигари,
установени при ИПО)

Регистрирани
престъпления
против собствеността

Индекс 4.
Незаконна активност
в региона

Наказателни постановления,
издадени от митническите
власти в региона

Фактори, улесняващи незаконната търговия с цигари

от населението бяха налични само за България и Румъния, а различията в
спецификите за отделната страна биха могли да обяснят защо този фактор е
значим за България, но не и за Румъния в този случай.
Изчисляване на четирите индекса и интегрирания индекс
Четирите индекса се изчисляват като претеглена средна стойност, като
теглото отразява относителната важност, получена от стандартизираната бета
(виж Таблица 10). По подобен начин интегрираният индекс за оценка на
незаконния пазар на цигари се изчислява като претеглената средна стойност
на четирите индекса, с тежести, получени от регресионния модел с четирите индекса като независими променливи и дела на непредназначените за
местния пазар цигари от общата извадка като зависима променлива. Всички
индекси и интегрираният индекс определят оценка от 0 до 100 за всеки регион в страната.
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Таблица 10.	Пълен регресионен модел на НТТИ
на база данните от четирите държави

Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

1

0,440a

0,193

0,174

Std. Error
of the
R Square
Estimate
Change
11,10344%

0,193

Change Statistics
F
Change

df1

df2

Sig. F
Change

9,784

6

245

0,000

t

Sig.

5,091

0,000

a. Predictors: (Constant), v26 v13, v1, v3, v7, v4
Unstandardized
Coefficients
B
(Constant)

Std.
Error

Standardized
Coefficients
Beta

9,883

1,941

-12,619

3,752

-0,202**

-3,363

0,001

v3 Полицейски служители на глава
от населението

-3,145

2,664

-0,071

-1,180

0,239

v4 Нощувки на чужденци на глава
от населението

-10,632

3,540

-0,199**

-3,003

0,003

v7 Средна годишна заплата

-12,638

-0,215**

v13 Регистрирани престъпления срещу
собствеността на глава от населението

16,581

0,308**

8,036

0,197**

v1 Заловени от полицията цигари
от общия брой незаконни цигари на пазара
(съотношение)

v26 Издадени наказателни постановления от
митническите власти на глава от населението

Зависима променлива: Дял на непредназначените за местния пазар цигари от общата извадка (данни от ИПО);
** значима на ниво от p<0.01.

Интегрираният индекс за оценка на незаконния пазар на цигари може
да бъде изчислен дори и ако някои от компонентите липсват. В този случай интегрираният индекс се изчислява като претеглена средна стойност от
останалите индикатори, като делителят127 винаги е един и същ, независимо
дали всички четири компонента са налице или по-малко. Трябва да се има
предвид обаче, че това намалява прогнозната му сила за съответната държава/регион.

127

Делителят е равен на сумата от теглото на четирите индекса, умножена по -1/0.28.
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Таблица 11.	Относително тегло, приложено за 4-те индекса
и за интегрирания индекс

Показател

Тегло

v4 Нощувки на чуждестранни граждани на глава
от населението

-0,20

v7 Средногодишни заплати

-0,22

v13 Регистрирани престъпления против собствеността
на глава от населението

0,31

v26 Издадени наказателни постановления от митниците
на глава от населението

0,20

Индекс 1 Полицейска ефективност при изземване
на незаконни цигари

-0,213

Индекс 2 Численост на полицейските сили
Индекс 3 Икономическо развитие и туризъм в региона
Индекс 4 Престъпна активност на мрежи, свързани
с незаконни цигари

0,012
-0,261
0,185

Ниво на
изчисление
Изчисление
на четирите
индекса

Изчисление на
интегрирания
индекс

Анекс II.	Методология на Индекса за аномалии
при залавянията на марки цигари

Общи положения и обосновка
Приоритетното значение на борбата с незаконната търговия с тютюневи
изделия както на европейско, така и на национално ниво в отделните държави членки през последните години значително увеличи количеството на
наличните данни за този незаконен пазар. И митниците и правоохранителните органи започнаха систематично да събират и анализират информация
за нелегалните канали, броя залавяния, извършители и пр. Предлаганата методология и Индекса за аномалии при залавянията на марки цигари (ИАЗ)
разчитат преди всичко на информацията за марки незаконни цигари, които са
заловени от полицейските и митнически власти. Те предлагат един иновативен
подход за съпоставяне на тази информация с данните за непредназначените
за вътрешния пазар марки, събирани в рамките на ИПО, възлагани редовно
от тютюневата индустрия. Тези набори от данни бяха предоставени от държавните институции, натоварени с противодействие на незаконната търговия
с тютюневи изделия в България, Гърция и Италия, както и от тютюневата
индустрия. Данни за залавянията, разделени по марки, не се събират от румънските правоохранителни органи и затова Румъния не е включена в тази
част на анализа.
Основното допускане при разработването на ИАЗ е, че от полицейските и
митническите власти се очаква да установяват и залавят всички марки незаконни цигари, които се употребяват в дадена държава с приблизително еднакъв успех на осреднена база. Потреблението на конкретни непредназначени
за местния пазар марки, които не се залавят изобщо или се залавят много
по-малко от средното при работата на държавните органи говори за аномалия. Предлаганият метод позволява да се установят несъответствия в залавянето на конкретни марки незаконни цигари от правоохранителните органи и
митниците в конкретни региони на дадена страна. Следователно той може
да послужи като инструмент за установяване на потенциални рискове от корупция сред служителите в регионалните дирекции на правоохранителните
органи, особено ако инструментът се прилага редовно и има възможност да
се проследяват тенденциите.
Изчисляване на ИАЗ
Изчисляването на индекса в общи линии следва пет стъпки (Фигура 22).
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Фигура 22.	Съставни елементи на ИАЗ

Средно годишно потребление на
незаконни цигари (милиона къса)

Средно годишно потребление
на непредназначени за местния
пазар цигари от определена марка
(милиона къса)

Средна полицейска ефективност
за страната за дадена година

Полицейска ефективност при
залавянето на определена марка

Индекс НА АНОМАЛИИТЕ при залавянията

Оценка на средногодишното потребление на незаконни цигари
Първата стъпка е свързана с установяване на средногодишното потребление на незаконни цигари във всяка държава. Общото потребление на цигари (oc) във всяка държава може да се изчисли за населението на възраст 16 и
повече години в дадена държава (P) за определен период, разпространение
на тютюнопушенето (SP) и средната дневна употреба (dc) съгласно данните от
Евробарометър128 (OC = P x SP x DC). Общото потребление на незаконни
цигари (OIC) може да се оцени на базата регистрираните нива на непредназначени за местния пазар цигари (IND)129 и общото годишно потребление на
цигари (OC) в същата държава (OIC = IND x OC). Например, следвайки тези
стъпки в изчисленията, в Румъния са установени средно 4 118 418 пушачи.
Според най-актуалните данни на Евробарометър средната дневна употреба
на гражданите на Румъния е 16,6 къса цигари. На основата на тези изходни
данни изчисленията показват, че средногодишното потребление в страната е
общо 24 611 662 980 къса цигари през 2016 г. При регистрирано ниво на непредназначени за местния пазар цигари, изчислено на база данните от ИПО
на 11,85% за 2016 г., това указва потребление в размер на 2 917 256 666 незаконни цигари в Румъния.
Определяне на средногодишната консумация на непредназначени
за местния пазар цигари от конкретна марка
Втората стъпка е изчисляване на процента на всяка непредназначена за
местния пазар марка (INDn) от общия брой непредназначени за местния
128

Специален Евробарометър 458: Нагласи на европейците към тютюна и електронните цигари. 2017. ГД SANTE & ГД COMM. Оценката се базира на % на пушачите в дадена държава
(данни на Евробарометър) и броя цигари, които те споделят, че пушат на ден.

129

Данни за дела на непредназначените за местния пазар цигари, налични в годишните док
лади SUN Reports, Приложения – резултати от ИПО по държави.
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пазар цигарени опаковки, посочени в данните от ИПО за всяка държава на
годишна база.
Това позволява да се изчисли незаконното потребление на всяка конкретна
непредназначена за местния пазар марка (ICb) в държавата на годишна база
(ICb = INDn x OIC).
Изчисление на средната полицейска/митническа ефективност
за дадена държава в конкретна година
Третата стъпка е изчисляване на средната полицейска ефективност (Eff)
при залавянията на незаконни цигари в конкретна година за същата държава.
Ефективността се изчислява като съотношение между броя на заловените
незаконни цигари (Sz) от полицейските власти през дадена година и вече направената при първата стъпка оценка на общото потребление на незаконни
цигари (OIC). Това позволява да се установи нивото на успешни залавяния от
полицейските/митническите органи в сравнение с общия брой на консумираните непредназначени за местния пазар цигари (Eff = Sz/OIC).

Таблица 12.	Изчисляване на средната полицейска ефективност
при залавяне на нелегални цигари за страната
по години, България

Година
Законни цигари, предназначени
за местния пазар
(брой късове на база ИПО)

2015

2016

2017

209 405

225 234

239 149

Непредназначени за местния пазар
цигари (брой късове на база ИПО)

31 500

20 755

20 770

Обща извадка ИПО (брой късове)

240 905

245 989

259 919

13,1%

8,4%

8,0%

1 739 273 556

999 104 304

948 107 104

Заловени от полицията цигари
от всички марки (брой късове)

70 325 092

83 275 039

22 215 926

Заловени от полицията цигари
от всички марки (outliers)

12 576 724

12 756 656

7 761 620

0,7%

1,3%

0,8%

Дял на непредназначени за местния
пазар цигари в извадката на ИПО, %
Прогнозен брой на цигарите
непредназначени за местния пазар
(брой късове)

Средна полицейска ефективност

Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията на база данни от ИПО за България.
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Изчисляване на полицейската/митническата ефективност
при залавяне на конкретна марка
Четвъртата стъпка е изчисляване на полицейската ефективност при залавяне на конкретна марка. Индикаторът се изчислява като съотношение между
броя цигари от конкретна марка, заловени от полицията (Szn) и вече установената при втората стъпка средна годишна употреба на непредназначени за
местния пазар цигари от същата марка (ICb). Това позволява да се установи
нивото на успешни залавяния от полицията/митниците за конкретна марка в
сравнение с общия брой на употребените непредназначени за местния пазар
цигари (Effn = Szn/ICn).
Индекс на аномалии при залавянията
Последната стъпка е изчисляване на индекса на аномалиите при залавянията на марки цигари (SDIn) за всяка от непредназначените за местния пазар
марки, регистрирани от ИПО на годишна база. Индексът се изчислява като
съотношение между средната полицейска/митническа ефективност (Eff) от
третата стъпка и полицейската/митническата ефективност при залавяне на
конкретна марка (Effn) от четвъртата стъпка. Следователно ИАЗ измерва нивото на успешни залавяния от полицията/митниците по отношение на конкретна
марка спрямо средната им успеваемост през дадена година (SDIn = Eff/Effn).
Ако резултатът е под 1, ефективността на полицията/митниците за тази марка
е по-добра от средната стойност. Ако е над 1 – тя е под средната стойност.
Ако е значително по-голям от 1, тогава ефективността при тази конкретна
марка е подозрително по-ниска от средното. Например, ако ИАЗ е 5, това
означава, че полицейските залавяния на тази конкретна марка са 5 пъти помалко от средното ниво на залавянията за дадена държава и година.
ИАЗ определя оценка по скала от 0 до 100 за всяка марка, регистрирана от ИПО в държавата. В случай че няма залавяния на конкретна марка
от полицията, ИАЗ не може да бъде изчислен130 и поради това се приема
за равен на 100. По подобен начин, всички стойности на ИАЗ, надвишаващи 100, също са приравнени на 100. След като се изчисли ИАЗ за всяка
марка, могат не само да се класират високорисковите марки на национално
и регионално ниво, но и да се разбере дали дадена високорискова марка е
концентрирана в определен регион. Концентрацията на високорискови марки в един регион/град сочи потенциален риск от корупция.
Този анализ на национално ниво помага за идентифициране на марки,
които се залавят много по-малко от средното за страната. Ако тези марки са
концентрирани в един конкретен регион или група региони, това може да
е знак за добре разработен маршрут за контрабандиране на тази конкретна
марка, който остава „под радара” на властите. Когато значително по-ниското
ниво на залавяния на дадена марка (поне 10 пъти под средното) е съчетано
с доминиращ дял на марката на незаконния пазар на цигари в определен
град или регион, то това може да се счита за признак за потенциални корупционни практики.
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Пример
В хипотетичен случай, властите в държава А са залавяли средно 10% от общия брой нелегални
цигари през 2017 г. Изхождайки от тази стойност, можем да сравним полицейската ефективност
при залавяне на всяка от марките със средното ниво за страна А през 2017 г. (10% в този пример).
Ако предположим, че точно 10% от незаконните късове от марка Х са били заловени, това би
било същото ниво каквото е средното за страната. От марка Y са заловени 15% от незаконните
късове – резултат, по-добър от средния за страната. Но ако от марка Z от полицията са заловени
само 1% от незаконните късове, това е 10 пъти (10%/1%) по-малко от средното за страна А
през 2017 г. Това е подозрително ниска ефективност на властите в случая на марка Z. ИАЗ дава
съотношението между ефективността за конкретната марка и общата ефективност за страната или
в последния пример ИАЗ е равен на 10.

Наличие на данни, затруднения и ограничения
Усилията за събиране на данни, положени във всички четири държави,
обект на настоящото изследване, доведоха до заключението, че всички държави, с изключение на Румъния, разполагат с данни за заловени незаконни
цигари с разбивки по марки. Румънските власти очевидно не събират данни
по този показател за заловените на национално ниво незаконни цигари. Пълен
набор данни за залавянията на незаконни цигари е представен от българската ГДНП, италианската Агенция „Митници и монополи” и гръцкия Център
за борба с контрабандата за периода 2012 – 2017 г. Най-голямо затруднение
при съставянето на пилотния индекс бе липсата на данни и/или различията
при обобщаването и систематизирането на данните, събирани в четирите
държави и от различните институции. Така например, данните за залавяния
по марки в Италия и Гърция не разграничават коя институция е извършила
залавянето, а са налични само в обобщен вид за всички институции.
Друго важно затруднение произтича от факта, че ИПО е извадково изследване. Поради това, при работа с много малки количества регистрирани
от ИПО конкретни марки, е възможно силно надценяване, когато тези данни
бъдат преизчислени в реално употребени количества. Така 1 опаковка от
ИПО може да съответства на хиляди опаковки в действителност. Например,
в случая на България през 2015 г. – 1 опаковка цигари, регистрирана от
ИПО, би трябвало да съответства на 2 761 реално употребени опаковки, ако
се вземе предвид общото потребление. Но ако тази 1 опаковка е открита
случайно при ИПО и е изолиран случай, оценката на реалната консумация
би била силно надценена. За тази цел при изчисляване на ИАЗ се вземат
предвид само непредназначени за местния пазар марки, от които са регис
трирани по-голям брой при ИПО. В анализа са включени само марки, при
които са установени най-малко 10 опаковки131, регистрирани в извадката на
ИПО (20 опаковки за Италия). Според експертни оценки, това е минималното
количество, за което е малко вероятно да се дължи на случайно изхвърлена
опаковка цигари.
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