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До Националния съвет за саморегулация
София, 26 януари 2015

Относно: рекламната кампания на “Булгартабак Холдинг”
АД в партньорство с Министерство на финансите, Агенция
“Митници”, “Национална асоциация на
тютюнопроизводителите 2010” и “Асоциация на
производителите на ориенталски тютюни”.

!
!

ЖАЛБА

От: Магдалина Генова, Борис Рангелов, Георги Илиев,
Йордан Цалов, Иво Божков

Уважаеми госпожи и господа,

!

Сезираме Националния съвет по саморегулация, защото рекламната кампания на
“Булгартабак Холдинг” АД в партньорство с Министерство на финансите,
Агенция “Митници”, “Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010” и
“Асоциация на производителите на ориенталски тютюни” е в грубо нарушение не
само на НАЦИОНАЛНИТЕ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА
КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ още от неговия чл. 1, т. 1.1, който гласи: 1.1.
Всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност
към потребителя и обществото, но и на действащото национално, европейско и
световно законодателство във връзка с тютюнопушенето и вредата от цигарите.
Замаскирана зад привидно благородна цел, а именно борбата с контрабандата,
тази кампания е реално груб опит да се заобиколят всички съществуващи
регулации и представлява директна реклама на единствения производител на
български цигари. Заради монополните си позиции в продължение на
десетилетия името на Булгатабак се е превълнало в синоним на “български
цигари”, макар днес да не е единствения производител на български цигари. Така
Булгартабак е не просто името на произведителя на повечето български цигари,
но и бранд, равен по своето символно значение, на най-силните брандове цигари.
Позиция, извоювана и с помощта на едноименни цигари Булгатабак, които се
произвеждаха и продаваха успешно в различни периоди на съществуването на
Булгартабак. В същото време няма как да не намесим и още един монополист в
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лицето на веригата ЛАФКА, които пък се оказват единствените или почти
единствените вече, от които цигарите на Булгартабак могат да бъдат закупени. Тук
идва мястото и на скандалната роля на държавата, която поощрява тази практика и
се подписва под нея. Казусът предизвика бурна и еднозначна реакция в социалните
мрежи, както и сред водещи журналисти, които публикуваха свои авторски
текстове, в които осъждат кампанията.
Ето и всички наши аргументи за това защо цялата кампания, във всичките й
форми: ТВ-клип, постери, банери, рекламни пана, билбордове и др. е напълно
недопустима.

!

1. Сама по себе си рекламата на цигари изобщо не би трябвало да
присъства в общественото пространство през 2015 година.
Обществените средства и подкрепа, така щедро предоставени за кампанията от
правителството в лицето на Министерство на финансите би трябвало да бъдат
насочени към кампании за непушене, инициативи за здравословен начин на
живот и така силно липсващите съоръжения за любителски спорт в града.
Поради усиления лобизъм и близкитe до всяка власт производители и
дистрибутори България така и не успява да еволюира до степен, в която
рекламите са забранени напълно, а нарушаването на забраните се санкционира.
Да не забравяме също, че една от причините УЕФА да не даде на България
домакинство за Евро 2020 е точно „отношението към цигарите“, за което е
красречива и конкретната кампания.

!

2. Изображения на бебешки колички, майки и загатнати бебета – това по
всякакви критерии е най-скандалното в цялата кампания. Всяка асоциация на
бременност, деца и родителство с цигари и пушене е абсолютно недупостима,
независимо дали на плаката пише нещо за приходи в бюджета за детски градини
или за ползите от разходките на чист въздух. Позитивният образ на
майчинството в кампания за купуване на цигари, за каквото всъщност става
въпрос е повод не само за осъдителната реакция на обществото, което то даде, но
и за незабавното спиране на тази рекламна кампания и дори за съдебни дела.

!

3. Контрабанда и организирана престъпност – внушението, че който пуши
контрабандни цигари подпомага трафика на хора, оръжия и наркотици е
несъстоятелно, не само защото е невярно, тъй като има достатъчно сериозни
данни и разработки от уважвани специалисти в областта, че тези бизнеси се
ползват с политически чадър още от времето на социализма и всяка власт се
възползва от тях по възможно най-добрия за нея начин. Нежеланието и
неспособността на съответните органи и институции да се справят с
организираната престъпност, липсата на върховенство на закона и симбиозата
власт-мафия не може и няма как да са отговорност само на купуващия
контрабандни цигари. Разбира се, няма как потребяващият контрабандни стоки
да бъде извинен (но пък го разбирам), но измиването на ръцете за пореден път от
страна на тези, на които плащаме, за да си вършат работата не може да бъде
основателно оправдание за контра-посланието, което реално се продава с тази
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1. кампания, а именно: “Купувайте само легални цигари на Булгартабак, за да
предотвратите цялото това зло”.

!

2. Събираемостта на всякакви дължими към бюджета суми е огромен проблем в
България, но тук отново се връщаме към неспособността на органите да си
свършат работата. Изтичането от всякакви дупки и схеми на бюджетни средства
също е друг проблем, който остава нерешен от много години. Ако нещо не
работи, то се променя, реформира или закрива, а соченето на виновни е тактика,
която работи в краткосрочен план, но нито печели избори, нито води до
просперитет. Но в случая целта очевидно не е тази. Целта е да води до едно.
Отново остава силния втори план, който се налага като първи - купувайте цигари
от Булгартабак.

!

3. Внушенията, че родителите ни са бедни, защото някой (ние) купува
контрабандни цигари е грозна и цинична манипулация. Родителите ни, а
вероятно и ние няма да получим нито заслужени пенсии, нито адекватно
здравеопазване, нито сигурност заради заемите на управлението на Тодор
Живков, кризата при Виденов, последиците от Тройната коалиция и
всякакво друго умишлено източване, към което днес можем да добавим и това на
октопода КТБ и свързаната с него управленска власт на последната тройна
коалиция, но като цяло - некадърно управление и отказ от реформи. Цинично е,
защото ние освен, че работим, за да плащаме пенсиите на тези преди нас,
помагаме на родителите си и се опитваме да запушим дупките в пенсионната
система без особен успех, саботирани от всички страни.

!

Като обобщение: след масирано промиване на мозъци и удавени в информация
несъмнено накрая трябва да си помислим, че ние сме виновни за това да има
организирана престъпност, да няма детски градини, пенсиите да са ниски и изобщо
– за всичко, което не е наред в България, а потреблението на стоки и услуги от
лафките на мафията са единствения начин нещата да вървят.

!

Ето и някои от реакциите в социалните мрежи по казуса, което е конкретно
доказателство за това как посланието достига до таргет-групата (правописът е
запазен, както е в оригинал):

!

“Гражданино, ти пушиш ли български неконтрабандни цигари за да строим
детски градини?”

!

“Днес който не си купи неконтрабанди цигари произведени от Булгартабак в
близката Лафка за да има средства в бюджета да пазим ПИБ от фалит го
броим за национален предател!”
“*Тази реклама достига до вас благодарение на щедрото спонсорство от
бюджета на спешна Бърза помощ - София. Амин и с нами бок!”

!
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“т.нар. Министерство на финансите и т.нар. Агенция митници рекламират
законните цигари. т.нар. Комисия за защита на потребителите ще ги
санкционира или не?”

!

“Lol с нашите пари се рекламира "законното" тютюнопушене. Предполагам е
съгласувана кампания със здравното министерство.”

!

“Контрабандното пушене убива. Ако искате да се откажете да пушите
контрабандни цигари - обърнете се до най-близкия магазин на Лафка.”

!

“Абсурд след абсурда, майнольо ... Абсурд след абсурда!
Незабавен съд за тези, които са възложили, платили, намислили, реализирали
тази порнография!”

!

“Според мен ще е най-ефективно, ако децата от детската градина бъдат
научени да пушат лицензирани цигари, в тази възраст са най-възприемчиви.”

!

“По света забраняват всякаква реклама на цигари, в България държавата
обгрижва един конкретен тютюнопроизводител от всяка спирка.
Aко лицензираните цигари са толкова полезни за държавата, да лицензираме
например наркотиците. Ще станат супер детски градини.”

!

“Чувствам затруднение и моля за помощ. Понеже не пуша и по тая причина не
потребявам не само контрабандни, а въобще и никакви цигари, трябва ли да
пропуша легални цигари, за да противодействам на престъпността и
респективно да се увеличи пенсията на майка ми, а в детските градини да се
разкрият нови места?”

!

“Според мен ще е най-ефективно, ако децата от детската градина бъдат
научени да пушат лицензирани цигари, в тази възраст са най-възприемчиви.”

!

“Държавата харчи държавни (=наши) пари, не за да отказва хората от
пушенето, а да ги кара да си купуват "легални" цигари. И не, няма никаква
връзка между #КОЙ, цигарите и държавните пари. Никаква.
А ний, ний сме идиоти.”

!

“Нямаше ли някакъв закон или наредба за подвеждаща реклама ? Отнасят глоба
където и да било другаде по белия свят, но тук...цигарите са им скъпи !”

!

“Имам и аз предложение: "Контрабандните цигари не помагат да не хванете
рак".

!

“Идея за разкриване на нови места в детските градини (а защо не и строеж на
нови такива), както и за вдигане на пенсиите на родителите, баби и дядовци.
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Понеже не пуша, стана ясно, че само лежа и чакам държавата да ме хрантути.
Ето защо колежката Denica предложи следния бизнес план за изкупване на греха
ми.
Купувам легални цигари от Lafka за по 4,50 и ги препродавам за по левче на
разпространителите на контрабанда. Така с един куршум пречуквам два заека:
от една страна работя в полза на детските градини и пенсионерите, от друга
намалявам дела на контрабандата. Плюс, че изкупвам и греховете си,
натрупани от десетилетия непушене, заради което държавата е на това
дередже.”

!

Надяваме се на Вашата професионална осъдителна оценка, която ще доведе до
прекратяването на тази порочна практика, каквото предтавлява в своята цялост
тази кампания.

!
!
!

С уважение: Магдалина Генова
Борис Рангелов
Георги Илиев
Йордан Цалов
Иво Божков
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Приложения:

!

ТВ КЛИП (излъчва се в най-гледаното време на всички основни
национални телевизии)

!

https://www.youtube.com/watch?v=myryOapQlLo&feature=youtu.be
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Приложения:

!

Външна реклама
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Приложения:

!

Външна реклама
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