
Регулация на бездимни тютюневи изделия - IQOS 

В последните години на пазара се появиха множество нови изделия, предназначени 

за пушене. 

Едно от тях е IQOS, което представлява бездимно тютюнево изделие.  

Според определението, дадено в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях 

изделия, бездимно тютюнево изделие е тютюнево изделие, чиято консумация не се 

извършва чрез процес на горене. Употребата при него се осъществява чрез система за 

нагряване на тютюн с бързодействащ нагревател, с електронен контрол, който нагрява 

тютюна до определена температура, без да се постига процес на горене.  

Забраната за тютюнопушене от Закона за здравето обхваща всички тютюневи 

изделия, съставени изцяло или частично от тютюн, консумацията на които се осъществява 

чрез пушене или вдишване и в резултат на което се отделят емисии.  

Предвид изложеното продуктът IQOS представлява тютюнево изделие (съдържа 

тютюн), консумира се чрез пушене, при употребата му се отделят тютюневи емисии, в 

следствие на което попада в забраната по чл. 56 от Закона за здравето за забрана на 

тютюнопушене на закрити обществени места. 

Какво знаем за вредата от тютюнопушенето? 

Употребата на тютюневи изделия уврежда директно здравето както на пушача, така 

и на околните. 

Тютюневият дим съдържа над 4000 химически вещества, 40 от които са доказани 

канцерогени.  

Тютюнопушенето е една от водещите причини за заболявания и преждевременна 

смърт от редица хронични незаразни заболявания. Доказано е, че 80-90% от хроничните 

болести на дихателната ситема и 25-43% от случаите на исхемичната болест на сърцето са 

пряко свързани с пушенето. Никотинът води до повишаване на артериалното кръвно 

налягане. Вероятността за съредчно съдов инцидент при мъжете пушачи до 30-годишна 

възраст, които имат високо кръвно налягане е 2 пъти по-голяма в сравнение с непушачите. 

Рискът от настъпване на смърт вследствие на рак на белия дроб е 23 пъти по-висок 

при мъжете и 13 пъти по-висок за жените пушачи и е право пропорционален на броя на 

изпушени цигари.  

Пушенето по време на бременност води до раждане на плод с по-ниско тегло.  

Пушенето оказва негативно влияние и върху имунната система.  

Пушенето има икономически последствия както за индивида, така и здравната 

система и обществото.  


