
Корупционният натисК и незаКонният пазар на 
тютюневи изделия – движещи фаКтори и тенденции

основни изводи

→	 От	началото	на	1990-те	е	налице	интензивно	
използване	 на	 различни	 корупционни	 прак-
тики	при	всички	нива	на	незаконна	търговия	
с	тютюневи	изделия.

→	 Делът	на	незаконни	цигари	малко	след	вли-
зането	в	ЕС	достига	над	1/3	благодарение	и	
на	политическата	протекция	върху	определе-
ни	участници	в	незаконния	пазар.

→	 Три	фактора	допринасят	 за	ограничаване	на	
корупцията	 и	 рязкото	 свиване	 на	 нивото	 на	
незаконни	 цигари	 в	 периода	 между	 2014	 и	
2019	г.:
•	 Въвличането	на	повече от една институ-

ция при контрола и противодействието 
на незаконната търговия,	 което	 ограни-
чава	възможностите	за	корупционна	про-
текция.

•	 Въвеждането	 на	 по-прецизни отчетно-
контролни механизми	 за	 работата	 на	
областните	дирекции	на	МВР	и	територи-
алните	 дирекции	 на	 Агенция	 „Митници”,	
което	дава	възможност	да	се	търси	пряка	
отговорност	от	техните	ръководители.

•	 Превръщането	 на	изследването на праз-
ните опаковки	в	политически	инструмент	
и	обективен	измерител	на	ефективността	
на	работата	на	регионалните	структури	на	
МВР	и	Агенция	„Митници”,	което	подтик-
ва	ръководителите	да	търсят	администра-
тивни	механизми	за	намаляване	на	коруп-
цията	сред	техните	служители.
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След	разпадането	на	Съветския	блок	през	1989	г.	
България	 е	 разглеждана	 като	 една	 от	 страните,	
засегнати	най-силно	от	организираната	престъп-
ност	на	Балканите.	Контрабандата,	производство-
то	и	разпространението	на	тютюневи	изделия	са	
определяни	като	ключови	в	нейната	криминална	
специализация.	Причините	са	във	вековната	тра-
диция	 в	 отглеждането	 на	 тютюн	 и	 превръщане-
то	 на	 страната	 след	 средата	 на	 60-те	 години	 на	
ХХ	век	в	един	от	най-големите	производители	и	
износители	на	цигари	в	света.	В	преходния	пери-
од	от	планова	към	пазарна	икономика	през	90-те	
години	експертизата	в	производството	на	 тютю-
неви	 изделия	 е	 превърната	 от	 организираната	
престъпност	във	важен	актив.	Това	става	не	само	
вътре	 в	 страната,	 където	 незаконният	 пазар	 на	
цигари	достига	до	50%,	но	и	чрез	контрабанден	
износ	 за	държави	от	Източна	Европа	и	Европей-
ския	съюз.	Парадоксално	е,	че	през	2009	–	2010	г.,	
малко	след	влизането	на	България	в	Европейския	
съюз,	 незаконната	 продажба	 на	 цигари	 отново	
достига	рекордните	35	–	45%,	което	поставя	стра-
ната	на	второ	място	в	Общността.	След	2014	г.	не-
очаквано	започва	рязко	свиване	при	незаконното	
разпространяване	на	цигари,	като	през	2019	г.	то	
достига	3,3	–	3,4%1.

	 Настоящата публикация е финансирана от PMI IMPACT, инициатива на Philip Morris International (PMI). При осъществя-
ването на изследването си, Центърът за изследване на демокрацията е напълно независим от PMI. Гледните точки и 
мненията, както и отговорността за достоверността на информацията, изразени в този документ, са тези на Цен-
търа и не отразяват непременно позицията на PMI. Нито PMI, нито някой от неговите филиали, нито лице, действащо 
от тяхно име, могат да бъдат държани отговорни за действие, което може да произтече от съдържащата се тук 
информация.

1	 Данните	 са	 от	 изследванията	 на	 празните	 опаковки	
(ИПО),	които	започват	да	се	провеждат	в	България	от	
2007	г.	–	след	влизането	на	страната	в	ЕС.
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2	 Тук	 няма	 да	 бъдат	 разглеждани	 други	 важни	 фактори,	 като	 икономически,	 демографски,	 външни	 и	 вътрешни	
криминални	предпоставки,	стоящи	зад	тази	радикална	промяна	в	криминалния	пазар	на	цигари.

3	 Вж.	CSD,	Financing of Organised Crime,	2015,	p.	208.	Предлаганата	типология	е	в	резултат	от	изследването	на	българския	
криминален	пазар	на	тютюневи	изделия	през	периода	2012	–	2015	г.

Въпросът	 е	 как	 страна	 с	 традиционно	 много	 го-
лям	 и	 устойчив	 криминален	 пазар	 на	 тютюневи	
изделия	 стига	 до	 едно	 от	 най-ниските	 равнища	
на	незаконни	цигари	в	ЕС.	Настоящият	анализ	се	
фокусира	 върху	 два	 от	 най-важните	 фактори2	–	
промяната	 на	 полицейската	 активност	 и	 рязкото	
ограничаване	на	полицейската	 корупция	при	не-
законния	пазар	на	тютюневи	изделия	през	перио-
да	2014	–	2019	г.

организацията на незаконния 
пазар на тютюневи изделия

За	да	може	да	се	опише	и	оцени	промяната	в	по-
лицейската	 активност	 и	 полицейската	 корупция	
спрямо	пазара	на	незаконни	тютюневи	изделия,	
е	 необходимо	 кратко	 описание	 на	 организация-

та	и	участниците	в	незаконния	пазар	за	тютюневи	
изделия.	Трябва	да	се	има	предвид,	че	тази	слож-
на	 система	 от	 криминални	 мрежи	 и	 участници	
постоянно	се	адаптира	към	средата	и	съответно	
се	променя	във	времето.	За	разлика	от	90-те	 го-
дини,	 когато	 има	 големи	 йерархични	 структури,	
след	 2001	г.	 се	 наблюдават	малки	мрежи,	 които	
работят	на	„пазарен	принцип”,	като	участниците	
в	по-ниските	слоеве	следват	своя	интерес	и	не	се	
подчиняват	на	по-силните	и	влиятелни	актьори	и	
съответно	не	се	грижат	за	протекцията	на	клиен-
тите	 си.	Основните	 принципи	 са	 по-добри	цени,	
редовни	доставки	и	доверие	между	криминални-
те	партньори.	Предлаганата	 типология	 класифи-
цира	условно	криминалните	участници	в	четири	
слоя:	високо	ниво,	средно	ниво	–	висок	сегмент,	
средно	 ниво	–	 нисък	 сегмент	 и	 ниско	 ниво	 (вж.	
Таблица	1)3.

Високо ниво
Национални	вносители Няколко	големи	национални	и	международни	вносители,	които	осигуряват	

незаконни	цигари	от	международните	нелегални	канали	и	ги	доставят
до	склад	в	България.

Собственици	на	незаконни	
фабрики	–	„фабриканти”

Притежават	„мобилни”	незаконни	фабрики,	които	установяват	някъде
в	България	или	в	Европа	за	кратък	период,	а	след	това	ги	местят.

Законни	производители Български	или	гръцки	законни	производители,	които	продават	част
от	продукцията	си	на	криминални	мрежи	без	акциз	и	ДДС.

Средно ниво – висок сегмент
Регионални	търговци
и	вносители	на	едро

Купуват	големи	количества	цигари	от	законни	производители	без	акцизи
и	ДДС,	от	незаконни	производители	и	от	вносители	на	едро.	При	намиране
на	тютюневи	изделия	под	цените	на	доставчиците	на	едро	внасят	и	сами.

По-малки	регионални	
търговци

Купуват	от	големите	регионални	търговци	и	са	част	от	техните	мрежи
за	доставка.	При	получаване	на	предложения	от	производители
и	вносители	могат	да	прескочат	регионални	търговци	на	едро	и	дори
да	купуват	извън	страната.

Средно ниво – нисък сегмент
„Зареждачи”	и	
„разносвачи”

Зареждат	мрежите	на	дребно.	Може	да	имат	собствени	малки	складове
и	да	осигуряват	връзката	между	търговци	на	едро	и	продавачи	на	дребно.
В	някои	случаи	пренасят	стоката	до	търговските	обекти.

Независими	вносители	
през	„границата”	и	
зареждащи	независимо	
продавачи	на	дребно	–	
„шанаджии”

Имат	собствена	мрежа	от	„куфарни	търговци”	(мравчена	контрабанда)
или	внасят	през	зелената	граница	по-големи	количества
(чрез	високопроходими	камиони	и	джипове).	Схемата	може	да	продължава
в	страната,	като	тютюневи	продукти	се	продават	през	собствени	мрежи
за	търговия	на	дребно.

таблица 1. структура на незаконния пазар на тютюневи изделия в България
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Ниско ниво
Продавачи	на	дребно Собственици	на	малки	търговски	обекти	–	магазини,	будки,	кафета,

улични	продавачи,	консултанти	в	супермаркети,	продавачи	в	павилиони.
„Наети” Специалисти,	изработващи	рецептите	за	смесване	на	незаконно	

произвежданите	цигари	и	техници,	настройващи	машините	за	цигари
в	незаконните	„мобилни	фабрики”.	лица,	работещи	за	криминалните
мрежи,	занимаващи	се	с	транспортиране	и	охраняване	на	цигари,
както	и	собственици	на	малки	складове.

улични	продавачи Набират	се	най-вече	сред	етническите	малцинства	и	работят	на	открити	
пазари.	лица	с	много	ниски	доходи	и	социално	слаби	(безработни,	
пенсионери	и	пр.)	Хора,	продаващи	по	телефона	и	доставящи	на	място.	
Всякакъв	вид	служители,	които	продават	цигари	на	работното	си	място	–
от	почистващ	персонал	в	офиси	до	таксиметрови	шофьори.

„Мравки” лица,	пренасящи	малки	количества	нелегални	тютюневи	изделия	през	
граница.	Живеят	в	региони	в	близост	до	границите	със	Сърбия,	Турция
и	Северна	Македония.	Възползват	се	от	безмитните	магазини	в	Турция
или	от	по-ниската	цена	на	цигарите	в	съседните	страни	(по-ниските	акцизи
в	Сърбия	и	Северна	Македония).	Преминават	границата	всекидневно,	
доставят	цигари	до	определени	„пунктове	за	изкупуване”	близо
до	границата,	където	ги	продават	и	поемат	за	следващ	курс.

Тютюнопроизводители	
и	доставчици	на	рязан	
тютюн

Обработващи	и	продаващи	готов	тютюн	за	пушене	или	ръчно	свити	цигари.
Потребители	на	тази	група	тютюневи	изделия	са	хората	с	най-ниски
доходи	–	предимно	селско	население,	пенсионери	и	маргинализирани
групи	от	градовете.

Работници
в	незаконни	фабрики

Работници	в	незаконни	фабрики	за	цигари,	които	са	готови	да	живеят	
от	няколко	седмици	до	няколко	месеца	в	изолация,	при	10	до	14	часа	
всекидневен	труд	и	с	ограничени	почивни	дни.

Корупционни полицейски 
практики в незаконния пазар 
на тютюневи изделия

Изследванията	от	последните	20	години	на	орга-
низираната	 престъпност,	 свързана	 с	 незаконния	
пазар	на	тютюневи	изделия	в	България4,	показват	
изключително	интензивно	използване	на	различ-
ни	корупционни	практики	при	всички	четири	нива	
на	незаконна	търговия.

При	 най-високото ниво,	 осигуряващо	 основните	
количества	 незаконни	 цигари	 за	 българския	 па-
зар5,	изключително	важен	фактор	е	политическата 
корупция на национално ниво.	Оценките	показват,	
че	през	периода	2000	–	2015	г.	участниците	от	това	
ниво	 са	 осигурявали	 годишно	между	 2	 и	 6	млрд.	

къса	цигари,	или	между	200	и	600	контейнера.	Без	
тези	устойчиви	и	огромни	за	мащабите	на	страната	
потоци,	криминалният	пазар	на	цигари	трудно	би	
могъл	да	достига	рекордните	нива	от	0,5%	до	1%	
от	 БВП	 на	 страната.	 Ключови	 за	 успеха	 при	 това	
ниво	са	различните	форми	на	политически	клиен-
телизъм	и	протекция.	участници	са	както	политици	
в	правителствата,	така	и	политици	със	силно	влия-
ние	в	своите	партии.	Различни	източници,	участва-
ли	в	политическите	процеси	на	най-високо	ниво6	в	
периода	2000	–	2015	г.,	споделят,	че	политическата	
протекция	 над	 незаконните	 тютюневи	 продукти	
често	 предизвиква	 напрежение	 и	 нестабилност	 в	
правителствата.	Причината	е,	че	след	2002	–	2003	г.	
приходите	от	акциз	и	ДДС	върху	тютюневите	проду-
кти	стават	все	по-съществен	финансов	фактор,	като	
след	2007	г.	осигуряват	около	10%	от	приходите	в	
бюджета.	ярък	пример	на	подобни	напрежения	е	

4	 Виж	повече	в	следните	доклади	на	центъра	за	изследване	на	демокрацията:	Корупция и контрабанда: мониторинг 
и превенция, 2000; Корупция, контрабанда и институционална реформа, 2002; Транспорт, контрабанда и органи-
зирана престъпност,	2004.

5	 Структурите,	свързани	с	износа	на	незаконни	тютюневи	продукти	за	съседните	балкански	страни	и	за	страните	от	
централна	и	Западна	Европа,	макар	и	свързани	с	вътрешния	пазар,	няма	да	бъдат	разглеждани	тук.

6	 Интервюта	проведени	от	центъра	за	изследване	на	демокрацията	в	периода	2010	–	2014	г.
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правителствената	криза	от	лятото	на	2003	г.	–	при	
опита	да	се	закрият	безмитните	магазини	по	сухо-
пътните	граници	на	страната	и	последвалият	ком-
промис	с	лобито	на	техните	оператори7.

За	 да	 бъде	 ефективна	 политическата	 протекция	
за	източниците	на	незаконни	тютюневи	изделия,	
е	 необходимо	осигуряването	и	 на	медийна	под-
крепа.	Това	означава	систематични	разходи	за	ме-
дийни	бюджети.	Основната	функция	на	политиче-
ската	протекция	е	да	не	се	допускат	разследвания	
при	източниците	на	цигари	–	доставките	на	без-
митните	 оператори	 или	 пък	 легалните	 фабрики,	
продаващи	на	българския	пазар	без	акциз	и	ДДС.	
За	да	се	осъществи	тази	линия,	ръководствата	на	
дирекции	в	МВР	и	Агенция	„Митници”	не	позво-
ляват	да	се	предприемат	действия	срещу	най-ви-
соките	нива	на	 криминалния	пазар	на	 тютюневи	
изделия.	 Информацията	 за	 размера	 на	 това	 ко-
рупционно	финансиране	е	доста	фрагментарна	и	
противоречива,	 но	 условно	 се	 оценява	 на	 около	
20-30	млн.	лв.	годишно8.

При	средните слоеве	на	незаконния	цигарен	пазар	
(второ	и	трето	ниво)	отделни	криминални	структу-
ри	могат	да	си	осигуряват	някаква	политическа	за-
щита	за	определени	периоди,	но	като	цяло	крими-
налните	предприемачи	се договарят с по-ниските 
равнища в ръководствата на различни дирекции 
в Мвр и агенция „Митници”.	През	годините	това	
са	преди	всичко	ръководства	на	регионално	ниво	
в	Агенция	„Митници”,	областни	дирекции	и	район-
ни	 управления	 на	 МВР,	 полицейски	 служители	 в	
ГДБОП	и	Гранична	полиция9.	Освен	институции	от	
изпълнителната	власт,	част	от	модела	са	и	местни 
високопоставени магистрати – съдии и прокуро-
ри.	Може	да	се	каже,	че	съществуват	две	основни	
корупционни	форми	при	взаимодействията	между	
участниците	в	криминалните	структури,	свързани	с	
разпространяването	на	тютюневи	изделия,	и	висо-
копоставени	представители	на	институциите	–	ин-

директна	 и	 директна.	 При	 индиректната	 форма	
местният	 магистрат,	 високопоставен	 полицейски	
или	митнически	служител	се	съобразява	с	местни	
политически	 или	 бизнес	 лидери10.	 Тези	 служите-
ли	са	част	от	клиентелистките	кръгове	по	места	и	
знаят,	 че	 кариерата	 и	 благополучието	 на	 семей-
ствата	 им	 зависят	 от	 тяхното	 сътрудничество	 със	
съответните	криминални	структури.	При	директни-
те	форми	на	корупция	обикновено	са	договорени	
определени	 месечни	 плащания	 върху	 контейнер	
или	мастърбокс.	Например	плащането	 за	безпре-
пятственото	 преминаване	 на	 контейнер	 с	 цигари	
през	границата	в	периода	2009	–	2011	г.	е	в	размер	
между	50	000	и	100	000	евро.	В	определени	случаи,	
при	по-едрите	криминални	предприемачи,	се	пла-
ща	за	защита	на	незаконна	фабрика	за	цигари	или	
склад.	При	по-малките	криминални	предприемачи	
може	да	се	плаща	за	право	на	работа	на	определе-
на	територия	(общински	пазар,	малък	град,	квартал	
и	пр.).	Съществуват	също	плащания	при	инцидент	–	
например	проваляне	на	операция	на	друга	служба,	
след	 като	 даден	 камион	 или	 склад	 е	 разкрит,	 за	
избягване	 на	 наказателно	 преследване	 и	 пр.	 При	
различни	интервюта	се	споменават	между	40	000	и	
60	000	евро	за	„спасяване”	на	контейнер.

Освен	 ръководните	 служители,	 корупционни	 от-
ношения	с	участниците	в	криминалната	цигарена	
икономика	 имат	 почти	 всички	 групи	 полицейски	
служители	 на	 средно	 ниво.	 В	 проучванията	 на	
центъра	за	изследване	на	демокрацията	и	от	раз-
следванията	на	Вътрешна	сигурност	на	МВР	през	
годините	могат	да	се	открият	случаи	на	служите-
ли	 на	 различни	 позиции	 в	 икономическата,	 кри-
миналната	 и	 охранителната	 полиция.	 В	 зависи-
мост	от	регионите	интензивността	на	формите	на	
„корупционно	 заразяване”	по	места	 се	променя.	
Започва	 се	 от	 пасивно	поведение,	 при	 което	по-
лицейските	 служители	нямат	 участие	в	 корупци-
онните	сделки,	но	„гледат	в	обратната	посока”,	за	
да	не	засягат	интересите	на	корумпирани	колеги.	

7	 Вж.	Сега,	7	май	2003;	Медиапул,	7	авг.	2003,	https://www.mediapool.bg/milen-velchev-podade-ostavka-zaradi-byudzheta-
bezmitnite-magazini-i-yahteniya-skandal-news22357.html.

8	 Вж.	Financing of Organised Crime,	CSD,	2015.
9	 Интервюта,	проведени	от	центъра	за	изследване	на	демокрацията	в	периода	2010	–	2014	г.
10	 Типични	 са	 случаите	на	 големи	местни	предприемачи	 със	 значим	легален	бизнес,	 които	финансират	и	използват	

криминални	структури	за	разпространяване	на	незаконни	цигари.
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Обикновено	това	се	приема	като	нормална	лоял-
ност	в	полицейската	култура.	Типичните	корупци-
онни	услуги	са	информация	за	подготвяни	опера-
ции,	 отклоняване	 на	 разследвания	 срещу	 „пазе-
ната	 група”,	 предприемане	 на	 активни	 действия	
срещу	 конкурентни	 криминални	 структури	 и	 пр.	
При	 най-активните	 форми	 на	 сътрудничество	 с	
криминалните	 мрежи	 има	 случаи,	 за	 които	 се	
твърди,	че	началници	на	икономическата	полиция	
в	 областна	 дирекция	 на	МВР	 участват	 активно	 в	
управлението	 на	 незаконното	 разпространяване	
на	цигари.	При	активно	участие	в	подпомагане	на	
криминалните	 структури	 плащанията	 са	 перио-
дични	и	се	движат	месечно	от	няколкостотин	до	
три-пет	хиляди	лева.

При	най-ниското ниво	плащанията	са	съответно	
към	най-нисшите полицейски служители.	Напри-
мер	 „куфарните	 търговци”	 плащат	 на	 гранични	
полицаи	при	преминаване	на	граничния	пункт	на	
дневна,	седмична	и	месечна	база	или	пък	търгов-
ците	 на	 дребно	 плащат	 на	 патрулиращите	 поли-
цаи	от	охранителна	полиция	един	път	дневно	при	
минаване	 през	 обекта	 (сергия,	 магазинче	 и	 пр.)	
Съществува	и	по-активно	участие	на	нисши	поли-
цейски	служители	–	например	транспортиране	на	
незаконни	 тютюневи	 изделия	 (обикновено	 авто-
мобилите	на	полицейски	служители	не	се	прове-
ряват)	и	дори	организиране	на	структури,	търгува-
щи	с	незаконни	цигари.

Контекстът на политическата 
протекция до 2015 г.

Политическата	 протекция	 при	 най-високите	 нива	
на	незаконния	пазар	на	тютюневи	изделия	има	из-
ключително	влияние	от	началото	на	века,	като	пре-
минава	през	няколко	етапа.	През	2001	г.	в	България	
се	 приватизират	 безмитните	 магазини,	 които	 се	
намират	 по	 граничните	 пунктове	 на	 сухоземните	

граници	на	страната.	Тези	търговски	обекти	имат	
дълга	традиция	–	от	началото	на	80-те	години,	като	
в	тях	акцизните	стоки	се	продават	без	акциз	и	ДДС.	
Последиците	обаче	са,	че	се	създава	„легален	ка-
нал”,	 осигуряващ	 големи	 количества	 незаконни	
цигари,	който	замества	разрушените	контрабанд-
ни	канали	от	съседните	страни.	След	серия	опити	
да	бъде	затворен	този	огромен	източник	на	прихо-
ди	 към	организираната	 престъпност,	 през	 2008	г.	
управляващата	коалиция	решава	да	забрани	без-
митните	обекти	по	сухоземните	граници	на	стра-
ната.	 Следва	 рязко	 свиване	 на	 незаконния	 пазар	
на	цигари	–	до	10-12%	според	някои	изследвания.

Икономическата	криза	и	 голямото	вдигане	с	над	
40%	на	акциза	върху	цигарите	през	2009	–	2010	г.	
водят	до	рязко	нарастване	при	търсенето	на	неза-
конни	тютюневи	изделия.	Съответно	българските	
криминални	мрежи	се	възползват	от	интензивно-
то	предлагане	от	Близкия	изток	на	illicit	white	цига-
ри	и	възстановяват	старите	контрабандни	канали	
от	Гърция	(и	в	по-малки	размери	от	Турция).	Спо-
ред	 различни	 източници	 през	 този	 период	 няма	
систематична	политическа	протекция	и	правител-
ството	 се	 опитва	 да	 намали	 загубите	 от	 рязкото	
свиване	на	приходите	от	акциз	и	ДДС	при	тютю-
невите	изделия.	Според	изследването	на	празни-
те	опаковки	(ИПО)	през	този	период	незаконният	
пазар	 на	 цигари	 достига	 споменатите	 рекордни	
нива	от	35-45%.	Проучванията	показват,	че	освен	
възникналият	социално-криминален	феномен	на	
масово	участие	в	разпространяването	на	незакон-
ни	 тютюневи	 изделия11,	 влияние	 оказва	 и	много	
ниският	капацитет	на	институциите	и	ендемична-
та	корупция.

Политическите	усилия	за	създаване	на	капацитет	
и	 ограничаване	на	 корупционните	 практики	през	
следващите	две	години	започват	да	дават	резултат	
и	към	2011	г.	има	свиване	на	незаконните	цигари	
до	23-25%.	През	2011	г.	обаче	за	първи	път	се	ре-

11	 В	края	на	2009	и	началото	на	2010	г.	се	наблюдава	социално-криминален	феномен,	при	който	лица	без	криминален	
опит	масово	се	включват	в	разпространяването	на	незаконни	тютюневи	продукти.	Има	съвпадение	на	фактори,	като	
основните	са,	че	България	е	втора	в	ЕС	като	процент	от	населението,	което	пуши	редовно,	а	и	съотношението	между	
личен	доход	и	цена	на	цигарите	е	също	второто	най-лошо	в	ЕС.	Налице	e	изключително	силен	натиск	върху	потре-
бителите	за	търсене	на	евтини	незаконни	тютюневи	изделия	и	възможност	те	да	се	доставят	от	съседни	балкански	
страни	(на	първо	място	–	Гърция).
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12	 В	случая	загубите	при	ДДС	и	акцизи	са	изчислени	въз	основа	на	данните	от	ИПО,	а	криминалният	пазар	–	на	базата	на	
цената	на	черно	на	кутия	цигари.

13	 В	резултат	на	приватизацията	през	2008	г.	в	страната	възникват	две	нови	частни	компании,	произвеждащи	цигари.	
Като	„вътрешен	Illicit	white”	се	смята,	че	може	да	се	разглежда	продукцията	на	един	легален	производител	на	цигари	
в	Гърция,	който	работи	в	тясно	сътрудничество	с	българска	легална	фабрика.	Вж.	по-подробно	в	докладите	на	цен-
търа	за	изследване	на	демокрацията	–	Financing of Organised Crime,	2015;	Policy	brief	75	Тенденции	и	рискове	пред	
пазара	на	тютюневи	изделия,	2018.

14	 Според	експертни	оценки	последната	незаконна	фабрика	е	разкрита	в	Костинброд	(Софийска	област)	през	2012	г.	и	
до	2016	г.	на	българска	територия	няма	работеща	нелегална	фабрика.

15	 „Идеологията”	е,	че	гръцкият	модел	е	изгоден	за	българската	държава.	Обяснението	е,	че	в	България	нивото	на	неза-
конни	цигари	се	очаква	да	се	запази	високо	заради	балканските	традиции.	Съответно	„икономическите	инструменти”	
биха	били	по-ефективни	от	полицейските	инструменти.	Ако	на	българските	производители	„се	позволи	негласно”	да	
продават	определени	количества	цигари	без	акциз	и	ДДС,	те	ще	могат	да	ограничат	контрабандните	цигари	както	в	
Гърция	(преди	2014	г.).	По	този	начин	ще	се	свие	и	делът	на	контрабандните	цигари,	защото	те	ще	са	по-неконкурен-
тоспособни	заради	по-лошото	им	качество	и	по-високата	им	цена.

фигура 1. Големина на незаконния пазар на цигари в България и на пазарния дял на марките 
от вътрешния “Illicit white”

Източник: Център за изследване на демокрацията12.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

14,2%

267

354

350

460

1,050

616

636

402
514

551

397

168

249

135

201

Оценка на загуби от ДДС и акцизи в милиони лева

Оценка на нелегалния пазар в милиони лева

161

108

17,6% 34,5% 23,3% 16,7% 19,3% 19,8% 10,9% 8,0% 6,5% 5,1%

Дял на незаконни цигари, определен с ИПО

Оценка на пазарния дял на местните “illicit whites” в % 

6,4%
24,6%

359

45,0%

363

55,9% 24,0%
11,5% 16,1%398 312 250 12,7%

гистрира	и	появата	на	„вътрешен	Illicit	white”13	(вж.	
Фигура	1).	Интервютата	от	изследванията	показват,	
че	отново	е	налице	„политическа	протекция”.

През	 следващите	 години	 МВР	 и	 Агенция	 „Мит-
ници”	 успяват	 рязко	 да	 ограничат	 вноса	 на	 Illicit	
white	цигари	и	прекратяват	работата	на	незаконни	
фабрики	за	цигари	в	страната14.	В	резултат	на	това,	
незаконните	 цигари	 произвеждани	 от	 български	
производител,	 започват	 да	 разширяват	 своя	 дял	
на	пазара	и	запълват	опразнената	ниша	на	контра-

бандните	 “illicit	 white”	 цигари.	 През	 следващите	
две	години	(2013	–	2014),	въпреки	че	идва	на	власт	
ново	 правителство,	 а	 политиците,	 протектиращи	
българския	 производител	на	цигари,	 са	 в	 опози-
ция,	тенденцията	се	запазва.	Делът	на	„Illicit	white	
цигари”	 продължава	 да	 нараства,	 като	 достига	
почти	60%	от	незаконните	цигари	в	страната.	С	по-
явата	на	„вътрешния	Illicit	white”	възниква	и	„иде-
ологията”	за	копиране	на	гръцкия модел, като	се	
твърди,	че	по	този	начин	се	ограничава	незакон-
ният	пазар15.
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полицейската корупция 
след края на политическата 
протекция през 2015 г.

Новото	правителство,	дошло	на	власт	 в	 края	на	
2014	г.,	е	мотивирано	да	увеличи	бързо	бюджет-
ните	 приходи	 след	 икономическите	 сътресения	
през	2013	–	2014	г.,	а	една	от	стъпките	е	прекра-
тяването	на	политическата	протекция	за	българ-
ските	производители	на	цигари.	В	края	на	декем-
ври	2014	г.	е	предприета	безпрецедентна	до	този	
момент	стъпка,	като	е	въведен	пълен	физически	
мониторинг	над	всички	фабрики,	произвеждащи	
цигари	на	територията	на	страната.	В	много	отно-
шения	стъпката	напомня	решението	за	закрива-
не	на	безмитните	магазини	и	води	до	премахва-
нето	на	основния	източник	на	незаконни	цигари	
в	страната.	Така	в	рамките	на	няколко	месеца	не-
законният	пазар	на	цигари	 се	 свива	до	13-14%16	
подобно	на	нивата	през	2008	г.	след	закриването	
на	безмитните	магазини.	Но	и	тогава	обаче	бързо	
се	намират	нови	източници	за	незаконни	тютю-

неви	изделия	и	отново	се	повишава	процентът	на	
незаконните	цигари.

В	този	план	очакването	е,	че	цикълът	на	нов	ръст	
при	 незаконните	 цигари	 ще	 се	 повтори.	 През	
есента	 на	 2015	г.	 обаче	 е	 регистрирано	 най-ни-
ското	ниво	на	незаконни	цигари,	откакто	се	осъ-
ществява	 ИПО	 в	 България	 –	 8,3%17.	 През	 2016	г.	
това	 ниво	 се	 запазва,	 като	 достига	 7,8%	 през	
втората	половина	на	годината.	Същевременно	в	
съседните	страни	Румъния	и	Гърция	делът	на	не-
законни	цигари	не	само	че	се	запазва	висок,	но	
и	нараства:	в	Гърция	от	18,8	през	2015	на	19,8%	
през	2016	г.,	а	в	Румъния	–	от	15,6%	на	16,4%.	(вж.	
Фигура	2).

Освен	прекратяване	на	политическата	протекция	
във	високия	слой	на	криминалния	пазар,	българ-
ското	правителство	се	опитва	да	осъществява	на-
тиск	 върху	 незаконното	 разпространение	 на	 тю-
тюневи	продукти	и	на	всички	останали	нива.	Прог-
нозите	 обаче	 са,	 че	 усилията	 на	 правителството	
няма	да	доведат	до	успех,	тъй	като	на	всички	нива	

16	 Преди	изследването	на	празните	опаковки	през	май	2015	г.	да	регистрира	ниво	от	13,4%	незаконни	цигари,	месеч-
ните	ритейл	проучвания	показват	устойчив	растеж	с	3-4%	на	легалните	цигари.

17	 ИПО	започва	да	се	провежда	в	България	след	влизането	на	страната	в	Европейския	съюз	през	2007	г.

фигура 2. незаконният пазар на цигари в България, румъния и Гърция (2008 – 2018)

Източник: Средни годишни данни от ИПО.
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в	 институциите	 е	 налице	 масова	 ендемична	 ко-
рупция.

За	да	се	очертае	интензивността	на	тези	практи-
ки	 в	 началото	 на	 политическата	 промяна	 през	
2015	г.,	може	да	се	използва	т.нар.	Индекс	на	ано-
малиите	при	залавянията	(ИАЗ)18.	Той	изхожда	от	
факта,	че	марките	цигари	са	изключително	добър	
идентификатор	за	произхода	на	незаконните	ци-
гари	 –	 нещо	подобно	на	 „пръстови	отпечатъци”.	
Анализът	показва,	че	криминалните	мрежи	произ-
веждат,	контрабандират	и	разпространяват	опре-
делени	видове	марки	цигари.	ИАЗ	идентифицира	
незаконните	марки	 цигари,	 които	 се	 залавят	 със	
статистически	по-ниска	интензивност	от	институ-
циите,	като	определя	колко	пъти	по-рядко	се	за-
лавя	дадена	марка	от	средното	за	страната19.	При	
прилагането	 на	Индекса	 за	 2015	г.	 се	 приема,	 че	
при	над	6	пъти	по-малкото	задържания	на	опре-
делена	 незаконна	 марка	 цигари	 от	 полицията	 в	
дадена	 област	 спрямо	 регистрираната	 разпрос-

траненост	 на	 марката	 според	 ИПО,	 то	 е	 налице	
аномалия.	Наличието	на	високи	стойности	на	ИАЗ	
за	дадена	незаконна	марка	едновременно	с	висок	
пазарен	дял	на	същата	марка	в	съответната	област	
дава	възможност	да	се	идентифицират	признаци	
за	 присъствие	 на	 привилегировани	 криминални	
мрежи	(вж.	Таблица	2).

В	повечето	случаи	дадена	криминална	мрежа	раз-
пространява	 повече	 от	 една	 незаконна	 марка	 в	
определена	област.	При	случая	с	незаконните	въ-
трешни	“illicit	white”	марки,	които	доминират	бъл-
гарския	 пазар	през	 2015	г.,	може	да	 се	 очаква,	 че	
криминалните	 мрежи	 разпространяват	 едновре-
менно	повече	от	една	от	тези	марки,	имайки	пред-
вид	че	според	събраните	данни	те	са	с	един	и	същ	
производител.	 Ако	 се	 отчете	 съвкупният	 пазарен	
дял	на	всички	марки	от	вътрешни	“illicit	white”	по	
градове,	се	вижда	как	те	на	практика	имат	домини-
раща	пазарна	позиция	в	много	повече	градове	(вж.	
Таблица	3).

Благоевград, 2015 варна, 2015

топ 5 марки дял от всички 
незаконни цигари иаз топ 5 марки дял от всички 

незаконни цигари иаз

DIVA 27% 10 TURQUOISE 24% 34
TROKADERO 17% 0.3 BOHEMI 18% 6
YORK 17% 0.4 MEHR 14% 14
BENSTON 10% 4.9 PALLADIUM 13% 3
TURQUOISE 6% 34 ROTHMANS 5% 2

велико търново, 2015 Монтана, 2015

топ 5 марки дял от всички 
незаконни цигари иаз топ 5 марки дял от всички 

незаконни цигари иаз

DIVA 19% 10 RAQUEL 36% 0.2
TURQUOISE 16% 34 TURQUOISE 33% 34
MY	WAY 16% 2 LEADER 5% 4
MARBLE 11% 1 PRESIDENT 3% 0.1
LE	BLANC 11% 100 PINE 3% 1

таблица 2. използване на иаз и ипо за идентифициране на потенциални корупционни 
практики на регионално ниво

Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията.

18	 Вж.	по-подробно	в:	The Illicit Cigarette Trade along the Balkan Route: Measuring Vulnerabilities and Threats,	CSD,	2019.
19	 Виж	методологията	за	изчисляване	и	прилагане	на	оценката	в:	The Illicit Cigarette Trade along the Balkan Route: Measuring 

Vulnerabilities and Threats,	CSD,	2019.
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Източник: Изчисления на Центъра за изследване на демокрацията.

таблица 3. разпределение и дял от незаконните цигари от марките, свързани с вътрешния 
“Illicit white” за 2015 г.

Град

дял на мар-
ките от вът-

решния “illicit 
white” от всич-
ки незаконни 

цигари

дял на петте мар-
ки от вътрешния 
“illicit white” с ви-
сок иаз (иаз > 6) 

от всички незакон-
ни цигари

Град

дял на мар-
ките от вът-

решния “illicit 
white” от всич-
ки незаконни 

цигари

дял на петте мар-
ки от вътрешния 
“illicit white” с ви-
сок иаз (иаз > 6) 

от всички незакон-
ни цигари

Благоевград 35% 35% Пловдив 9% 5%
Бургас 12% 5% Разград 25% 0%
Варна 64% 50% Русе 39% 28%
Велико	Търново 57% 35% Сандански 4% 4%
Видин 25% 25% Свиленград 6% 5%
Габрово 35% 20% Свищов 14% 14%
Добрич 20% 20% Силистра 50% 43%
Кюстендил 1% 1% Сливен 9% 9%
лом 40% 40% София 27% 25%
Монтана 34% 34% Стара	Загора 4% 2%
Пазарджик 3% 3% Хасково 4% 4%
Перник 20% 0% Шумен 25% 25%
Плевен 17% 4% ямбол 0% 0%

Основният	въпрос	е	защо	при	такова	равнище	на	
корупционните	 практики	 и	 нисък	 капацитет	 на	
институциите	няма	връщане	към	по-високи	нива	
на	разпространение	на	незаконни	цигари	през	по-
следните	години?	Защо	не	се	появяват	нови	голе-
ми	източници	на	незаконни	цигари?	И	съответно	
кои	 фактори	 правят	 възможно	 осъществяването	
на	„политическото	решение”	да	се	намалят	драс-
тично	финансовите	щети	от	незаконните	цигари	в	
бюджета	на	страната?

основни фактори за 
намаляване на корупцията 
в правоохранителните 
институции

Анализът	 на	 данните	 и	 интервютата,	 които	 бяха	
направени	в	опит	да	се	отговори	на	тези	въпроси,	
показват	няколко	интересни	специфики	в	развити-
ето	на	корупционните	практики	в	полицията.	Спо-
ред	 статистическите	 данни	 на	 Главна	 дирекция	
„Вътрешна	сигурност”	в	МВР	–	структурата,	която	
разследва	 злоупотреби	и	 корупция	 в	 полицията,	

няма	някаква	рязка	промяна	в	нейния	фокус	след	
2014	(вж.	Фигура	3).

фигура 3. регистрирани сигнали, свързани 
с корупция и злоупотреба със служебно 
положение на полицейски служители, 
имащи връзка с незаконната търговия
с тютюневи изделия (2014 – 2019)
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                   * Данните за 2019 г. са до октомври.
Източник: Главна дирекция „Вътрешна сигурност” в МВР.

Действително	 през	 2015	 и	 2016	г.	 има	 известно	
нарастване	на	разследванията,	но	това	може	да	
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се	 обясни	 с	 по-високата	 активност	 от	 страна	 на	
Дирекцията.	 При	 анализ	 на	 данните	 се	 вижда,	
че	основните	обекти	са	предимно	служители	от	
ниските	 и	 средните	 нива	 на	 МВР.	 Следовател-
но	причината	не	е	някаква	приоритетна	антико-
рупционна	линия	по	отношение	на	служители	на	
МВР	във	връзка	с	незаконния	пазар	на	тютюневи	
изделия.

От	интервюта	със	служители	на	ръководни	пози-
ции	в	МВР	може	да	се	направи	заключението,	че	
промяната	 всъщност	 става	 възможна	по	 няколко	
причини.	на първо място,	при	затварянето	на	ос-
новния	 източник	 на	 незаконни	 цигари	 –	 законно	
произведени,	 но	 разпространявани	 без	 акциз	 и	
ДДС,	не	се	позволява	да	възникнат	нови	механиз-
ми	на	протекция	за	 големите	източници	на	неза-
конни	 тютюневи	 изделия.	Още	 при	 въвеждането	
на	физическия	мониторинг	върху	българските	фа-
брики,	за	да	се	избегне	„корупционно	заразяване”,	
се	 въвежда	 принципът	 за	 едновременно	 участие	
на	поне	две	институции	–	в	случая	Национална	по-
лиция	и	Агенция	„Митници”.	По	същия	начин	при	
контрола	на	външните	граници	(особено	на	гръц-
ката)	участват	Гранична	полиция,	Национална	по-
лиция,	ГДБОП	и	Агенция	„Митници”.	Това	целена-
сочено	припокриване на функциите на правопри-
лагащите органи	силно	ограничава	възможности-
те	 да	 се	 осигури	 корупционна	 протекция	 поради	
по-големия	брой	контролиращи	институции.

на второ място	 е	 въвеждането	 на	нови инстру-
менти за контрол над	регионалните	полицейски	
ръководства	на	ниво	областни	дирекции	на	МВР.	
Тази	промяна	има	значително	по-дълбоко	и	важ-
но	 влияние	 в	 системата.	 Данните	 показват,	 че	
новите	инструменти	за	контрол	възникват	още	в	
средата	на	2014	г.,	когато	при	служебното	прави-
телство	 ръководството	 на	 полицията	 започва	 да	
събира	 систематична	информация	 за	 залавяните	
цигари	на	седмична	база20.	Събирането	на	качест-
вени	данни	на	областно	ниво	позволява	ясно	да	се	

види	какъв	е	приносът	и	доколко	са	успешни	раз-
личните	дирекции	на	МВР	и	Агенция	„Митници”.	
Фокусът	 обаче	 е	 преди	 всичко	 върху	 това	 какви	
количества	незаконни	тютюневи	изделия	се	зала-
вят,	а	не	какво	става	по	места	с	незаконния	пазар	
за	 тютюневи	 изделия.	 Това	 дава	 възможност	 на	
криминалните	мрежи	да	 компенсират	щетите	от	
залавянията,	 като	 включат	 загубите	 в	 цените	 на	
продаваните	незаконни	цигари	и	така	да	запазят	
дейността	си.

третата	 радикална	 промяна	 от	 края	 на	 2015	г.	
е	 превръщането на изследването на празните 
опаковки (ипо) в политически инструмент.	При	
представянето	на	данните	от	страна	на	цигарената	
индустрия21,	на	което	присъства	министър-пред-
седателят	 на	 страната	 (заедно	 с	 ръководствата	
на	МВР	и	Агенция	„Митници”),	ИПО	бива	припо-
знато	 за	 своеобразен	 „политически	 радар”,	 кой-
то	показва	 как	 се	 справят	областните	директори	
на	полицията	с	незаконното	разпространение	на	
цигари.	Изпъкват	и	проблемните	областни	дирек-
ции,	 които	 следва	 да	 бъдат	 санкционирани,	 ако	
не	подобрят	ситуацията.	От	този	момент	основни-
ят	критерий	не	е	колко	тютюневи	изделия	са	зало-
вени,	а	колко	голям	е	местният	незаконен	пазар	
на	цигари.	участието	на	министър-председателя	
и	 ръководствата	 на	 МВР,	 Агенция	 „Митници”	 и	
прокуратурата	 и	 в	 следващите	 представяния	 на	
резултатите	от	ИПО	показва,	че	не	става	дума	за	
еднократен	акт,	а	за	дълготрайна	практика.

Последицата	от	 този	нов	подход	е,	 че	областни-
те	директори	на	полицията	започват	да	използват	
наличните	 ресурси,	 за	 да	 променят	 максимално	
бързо	ситуацията	в	районите,	за	които	отговарят.	
От	 интервюта22	 става	 ясно,	 че	 след	 повторното	
представяне	на	данните	от	ИПО	в	присъствието	на	
министър-председателя	и	ръководствата	на	МВР,	
Агенция	„Митници”	и	прокуратурата	през	проле-
тта	на	2016	г.	усилията	стават	интензивни	и	маси-
рани.	Като	пример	се	дава	радикалната	промяна	

20	 Събирането	на	систематична	количествени	данни	за	незаконните	тютюневи	изделия	от	МВР	и	Агенция	„Митници”	всъщ-
ност	показва,	че	институциите	са	подобрили	значително	капацитета	си	в	сравнение	с	периода	преди	влизането	в	ЕС.

21	 Периодичното	представяне	на	данните	се	организира	от	неформалния	Алианс	за	борба	с	незаконната	продажба	на	
цигари.

22	 Интервюта	с	бивши	и	настоящи	служители	на	ръководни	позиции	в	Главна	дирекция	„Националната	полиция”.
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на	най-ниско	ниво.	Обикновено	до	този	момент	е	
традиционна	практиката	на	градски	пазари	и	оп-
ределени	места	 с	 голям	 човекопоток	 да	 се	 про-
дават	почти	открито	незаконни	цигари,	 като	при	
преминаването	 на	 патрулите	 от	 охранителна	 по-
лиция	продавачите	на	незаконни	цигари23	спират	
временно	 продажбите	 или	 да	 се	местят	 в	 други	
части	на	пазарите.	Изискването	вече	е	не	просто	
да	се	патрулира	и	пречи	на	открито	продаващите,	
а	да	няма	изобщо	продажби	на	публични	места.	
Началниците	 на	 охранителната	 полиция	 знаят,	
че	непостигането	на	тази	цел	може	да	доведе	до	
тяхното	 отстраняване	 и	 предприемат	 формални	
и	 неформални	мерки	 спрямо	 своите	 подчинени.	
Преместват,	 заменят	 и	 наказват	 служители.	 Ос-
вен	 това	директорите	на	областните	дирекции	и	
началниците	 на	 районни	 управления	 изпращат	
допълнително	служители	от	криминалната	и	ико-
номическата	полиция.	целта	е	не	само	да	спират	
продажбите	там,	където	патрулиращите	полицаи	
пропускат,	но	и	да	разкриват	източниците	за	снаб-
дяване.	Ако	до	този	момент	практиката	е	при	за-
лавяне	на	продавачите	на	дребно	само	да	се	кон-
фискуват	наличните	кутии	цигари,	 вече	 се	прави	
всичко	възможно	да	им	се	повдигне	обвинение	по	
Наказателния	кодекс24.	целта	е	дори	да	не	може	
да	се	докаже	престъплението,	да	се	обезкуражи	
продавачът	и	той	да	потърси	алтернативни	дохо-
ди.	В	резултат	на	това	градските	открити	пазари,	
които	имат	функцията	на	място,	където	могат	да	
се	намерят	нови	източници	на	незаконни	цигари25,	
престават	да	функционират.

Освен	 на	 най-ниско	 ниво,	 започват	 интензивни	
усилия	да	се	открият	източници	на	цигари,	къде-
то	могат	 да	 се	 заловят	 големи	 количества.	 При-
чината	е,	че	съответната	областна	дирекция	или	

съответното	районно	управление	 трябва	да	има	
сравними	 с	 другите	 дирекции	 нива	 на	 залавяне	
на	цигари.	В	резултат	на	това,	започва	да	се	следи	
активно	 криминалният	 контингент,	 да	 се	 търсят	
информатори,	 да	 се	 правят	 редовни	 претърсва-
ния	на	рискови	обекти,	спирания	на	моторни	пре-
возни	средства	не	 само	от	охранителна,	но	и	от	
пътна	полиция.

На	 средно	 и	 по-високо	 равнище	 при	 служители,	
за	 които	 има	 информация	 или	 предположения,	
че	 са	 свързани	 с	 разпространяването	 на	 неза-
конни	 тютюневи	 изделия,	 се	 предприемат	 обик-
новено	 административни	 мерки,	 като	 най-често	
проблемният	 служител	 се	 премества.	 Заслужава	
да	се	отбележи,	че	традицията	на	структурите	на	
МВР	по	места	е	да	не	се	търсят	специализираните	
структури	като	Вътрешна	сигурност	и	Инспекторат	
на	 МВР.	 Както	 показват	 данните,	 т.нар.	 админи-
стративни	мерки	се	оказват	достатъчни.

Когато	се	коментира	рязката	позитивна	промяна	в	
ограничаването	на	незаконното	разпространение	
на	цигари,	трябва	да	се	отбележи,	че	ситуацията	
не	е	изцяло	положителна	и	необратима.	Показа-
телно	е	развитието	след	2016	г.	Както	става	ясно	
при	разкрития	през	2018	и	2019	г.,	криминалните	
мрежи	си	дават	сметка	в	края	на	2015	г.,	 че	бъл-
гарският	 производител	 –	 основен	 източник	 на	
качествени	цигари	вероятно,	е	 спрял	завинаги,	 а	
влизането	 на	 контрабандни	цигари	през	 българ-
ските	граници	е	силно	затруднено.	Съответно	през	
2016	–	2018	г.	започва	да	се	инвестира	в	малки	не-
законни	фабрики,	като	се	използват	конспиратив-
ни	мерки	за	максимална	сигурност26,	включител-
но	продаване	на	ограничено	количество	цигари	от	
тяхната	продукция	на	вътрешния	български	пазар.	

23	 Обикновено	дребни	търговци	на	сергии	и	социално	слаби	(роми	или	възрастни	хора).
24	 Поради	тази	причина,	продаващите	на	откритите	градски	пазари	имат	тайни	складове	в	близката	околност	малки	

количества	цигари.	целта	е	не	само	намаляване	на	щетите	при	залавяне,	но	и	да	няма	основание	да	им	се	повдига	
обвинение	по	Наказателния	кодекс.

25	 Един	от	най-разпространените	механизми	до	този	момент	е	потребител,	който	е	загубил	източника	си	на	незаконни	
цигари	(продавач	в	магазинче	или	доставчик,	носещ	му	цигари	на	място),	да	отиде	на	местния	открит	пазар	и	да	започне	
да	си	купува	от	продаващите	незаконно	търговци	на	дребно.	При	редовни	по-големи	поръчки	той	обикновено	получава	
предложение	да	му	се	доставят	цигари	на	място,	или	да	започне	да	си	купува	на	много	по-конспиративно	място.

26	 Разкриването	на	пет	фабрики	през	лятото	на	2018	г.	и	една	пред	2019	г.	показва,	че	освен	специални	мерки,	като	клима-
тични	инсталации,	генератори	на	електричество,	камери	за	следене	и	други	сходни	технически	мерки,	се	наемат	работ-
ници	извън	страната	(в	две	от	фабриките),	защото	българските	полицейски	служби	следят	и	рисковите	работници.
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Тази	промяна	и	появата	на	нови	незаконни	цигари	
в	България	са	регистрирани	от	ИАЗ,	което	показва,	
че	въпреки	радикалните	мерки	вътре	в	полицей-
ските	структури,	корупционните	механизми	не	са	
напълно	заличени	(вж.	Фигура	4).

Трябва	да	се	има	предвид	обаче,	че	в	сравнение	
с	2014	г.	продаваните	незаконни	цигари	по	места	
са	 с	 три-четири	 пъти	 по-ниски	 обеми,	 което	 оз-
начава	 (с	 всички	 условности),	 че	 с	 толкова	 са	 се	
свили	 и	 „корупционните	 доходи”	 при	 полицей-
ските	служители.	В	крайна	сметка	тези	големи	из-
точници	на	незаконни	цигари	вътре	в	страната	са	
идентифицирани	 от	 националните	 специализи-
рани	 служби.	След	като	анализът	на	цигарените	
марки	показва,	че	те	не	се	залавят	на	българската	
граница,	започва	търсене	на	незаконни	фабрики.	
Въпреки	 изключителните	 конспиративни	 мерки	
тези	 два	 важни	 източника	 на	 цигари	 за	 българ-
ския	нелегален	пазар	са	разкрити28.

оценка на рисковете 
и тенденциите

Достигнатите	 рекордно	 ниски	 нива	 в	 края	 на	
2019	г.	–	3,3%	 през	 третото	 тримесечие	 според	
ИПО,	 предизвикат	 дискусия	 какви	 са	 реалните	
рискове	 криминалният	 пазар	 на	 незаконни	 тю-
тюневи	изделия	отново	да	се	разрасне.

Аргументите	са,	че	тенденцията	е	да	се	увелича-
ва	акцизът	върху	цигарите	в	ЕС	и	България	също	
трябва	 да	 следва	 тази	 политическа	 линия.	 Екс-
пертните	прогнози	са,	че	ако	няма	изключително	
рязка	 промяна,	 подобна	 на	 тази	 през	 2006	 или	
2009	–	2010	г.,	значими	сътресения	не	могат	да	се	
очакват.

Причината	е,	че	дискутираната	тук	система	от	кри-
минални	мрежи	на	различни	нива	е	почти	напъл-
но	разрушена.	Фрагментираните	остатъци,	които	
все	още	функционират,	нямат	капацитет	за	значи-
мо	разширяване.	Изследванията	показват,	че	има	
и	радикална	промяна	при	българския	потребител,	
който	вече	е	загубил	навиците	си	интензивно	да	
търси	незаконни	тютюневи	изделия.

Източник: Изчисления на Центъра на база ИПО.
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фигура 4. най-често консумирани марки 
незаконни цигари под средното ниво на 
залавяне от полицията през 2017 г.27

27	 Отбелязаните	марки	са	над	пет	пъти	по-рядко	залавяни	от	средното	ниво	за	страната,	а	според	ИПО	са	намерени	
100	или	повече	къса	от	марката	в	съответната	област.

28	 През	лятото	на	2018	г.	е	разкрита	фабриката	в	град	Карнобат,	а	през	юли	2019	г.	–	в	село	Труд.

От	регионалния	анализ	на	ИАЗ	за	2017	г.	се	виж-
дат	няколко	интересни	 групирания	на	марки	по	
области.	Например	правят	впечатление	области-
те,	в	които	две	марки	незаконни	цигари	(BUSINESS	
ROYALS	и	ROYAL)	доминират.	Те	се	произвеждат	от	
българска	криминална	структура,	чиято	фабрика	
е	 разкрита	 едва	 през	 лятото	 на	 2019	г.	 Предпо-
ложението	 за	 тази	 група	 е,	 че	 работи	 в	 Гърция	
и	 впоследствие	 прехвърля	 производството	 си	 в	
България.	За	друга	марка	незаконни	цигари,	ко-
ято	 се	 откроява	 в	 четири	 области	 –	 AMERICAN	
GOLD	EAGLE,	се	смята,	че	е	свързана	с	български	
легален	 производител.	 Трета	 идентифицирана	
криминална	мрежа	е	свързана	с	марките	ASSOS	
и	 EVE,	 които	 се	 пренасят	 през	 граница,	 като	 се	
смята,	 че	 тази	 мрежа	 има	 дълбоки	 традиции	 в	
Хасковска	област.


