
 

 

 

 

 

Федерация на научно техническите съюзи 

Съюз на икономистите в България  

Коалиция за живот без тютюнев дим 

 

 

Международна научно-практическа конференция 

 

Повишаване акцизите на тютюневите и свързаните с тях 

изделия и ограничаване на незаконната им търговия, 

като част от политиките за подобряване на общественото 

здраве в България 

 

 

С подкрепата на Офиса на Световната здравна организация в България  

 

 

4.12.2019, София, ул. „Георги Раковски“ № 108 

Федерация на научно-техническите съюзи 

 

09:30 - 10:00 ч. Регистрация 

10:00 - 10:15 ч. Откриване 

· Приветствие от Офиса на Световна здравна организация в България 

· Светлана Йорданова - Заместник-министър на здравеопазването (очаква се потвърждение) 

· Проф. д-р Татяна Хубенова - Председател на Съюза на икономистите в България 

· Д-р Гергана Гешанова - Председател на Коалиция за живот без тютюнев дим 

 



 

10:15 - 12:30 Доклади 

● Ефектите от повишаването на акцизите на тютюневите изделия в България - Доц. Огнян 
Буюклиев, Българска академия на науките, Институт за икономически изследвания  

● Данъчните политики относно тютюневите изделия в България през периода 2009-2010 г. – 

голям успех, възприет като неуспех - Д-р. Константин Красовски, консултант на СЗО по 

въпросите на данъчните и акцизни политики относно тютюневите и свързаните с тях 

изделия 

● Повишаване акциза на тютюневите и свързаните с тях изделия - за по-добро здраве на 
гражданите на Европа - Николета Арнаудова, старши експерт на Smoke Free Partnership, 
Брюксел  

● Специфични модели в икономиката на тютюнопушенето в България - Димитър Събев, 
икономист, анализатор  

● Рязкото спадане на незаконната търговия с цигари в България - причини и бъдеще - Проф. 
Кшищоф Пржевозняк, Институт “Мария Склодовска-Кюри”, Варшава  

● Протокол за незаконната търговия - Д-р Маша Гавраилова, старши експерт в Коалиция за 

живот без тютюнев дим, председател на Гражданска инициатива “България без дим”  

 

12:30-13:30 Обсъждане  

13:30 Закриване на конференцията и коктейл 

 

 

 

 

Конференцията се осъществява с финансова подкрепа на Международния 
съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания 

 

 


