ПРОЕКТ !!!
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА
АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГО УПОЙВАЩО ВЕЩЕСТВО
Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда редът, по който се установява
употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на
моторни превозни средства (МПС) и участниците в пътнотранспортни
произшествия (ПТП).
(2) Употребата на алкохол или друго упойващо вещество се
установява чрез използване на съответни технически средства, тестове,
доказателствени анализатори за концентрация на алкохол в издишания
въздух, медицински и лабораторни изследвания.
(3) Техническите средства и доказателствените анализатори за
концентрация на алкохол в издишания въздух, с които се извършва
проверка за употреба на алкохол, се определят със заповед от министъра
на вътрешните работи, след като бъдат одобрени по реда на Закона за
измерванията.
(4) Техническите средства и тестовете, с които се извършва
проверка за употреба на друго упойващо вещество, се определят със
заповед от министъра на вътрешните работи, след като бъдат одобрени от
Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на
здравеопазването.
Чл. 2. (1) При извършване на проверка за установяване
употребата на алкохол или друго упойващо вещество проверяваното лице е
длъжно да изпълнява точно дадените му от длъжностното лице
разпореждания и указания.
(2) Неизпълнението на задължението по ал. 1 от проверяваното
лице се приема за отказ от изследване.
Чл. 3. Употребата на алкохол се установява чрез извършване на
проверка с техническо средство, а наличието на друго упойващо вещество
– чрез техническо средство или тест с изключение на случаите, предвидени
в тази наредба.
Чл. 4. Установяването на употребата на алкохол се извършва с
доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в издишания
въздух или с лабораторно изследване, а на употребата на друго упойващо
вещество – с лабораторно изследване, когато:
1. лицето откаже извършване на проверка с техническо средство
или тест;

2. лицето не приема показанията на техническото средство или
теста;
3. извършената проба с техническо средство или тест е
некачествена или невалидна;
4. физическото състояние на лицето не позволява извършване на
проверка с техническо средство или тест.
Чл. 5. (1) В случаите, когато контролните органи по Закона за
движението по пътищата (ЗДвП) задължително посещават на място ПТП,
се извършва проверка за употреба на алкохол на водачите на пътни
превозни средства, а на останалите участници в произшествието – при
необходимост.
(2) При невъзможност да се извърши проверка с техническо
средство или тест на място, от лицата по ал. 1 се взимат проби от лекар в
лечебното заведение, в което са транспортирани за помощ или са
настанени за лечение.
(3) В случаите по ал. 2 длъжностното лице от съответната служба
за контрол незабавно предприема мерки за установяване на участниците в
ПТП, настанени в лечебно заведение, като посочва на кои от тях да бъде
взета проба. В срок до 24 часа от настъпването на произшествието
длъжностното лице попълва и изпраща до лечебното заведение талон за
изследване (Приложение №1).
Чл. 6. (1) При наличие на външни признаци, поведение или
реакции на водачите на МПС за употреба на друго упойващо вещество
задължително се извършва проверка с техническо средство или тест.
(2) Резултатът от проверката за употреба на друго упойващо
вещество с техническо средство или тест се попълва в протокол за
извършване на проверка за употреба на упойващи вещества, изготвен в
един екземпляр (Приложение №2).
Чл. 7. (1) При установяване на концентрация на алкохол над 0,5
на хиляда или друго упойващо вещество се съставя акт за установяване на
административно нарушение (АУАН).
(2) При съставянето на АУАН по ал. 1 длъжностното лице от
съответната служба за контрол по ЗДвП попълва и талон за изследване в
три екземпляра – първият екземпляр – за водача, вторият – за прилагане
към акта, а третият остава за отчет.
(3) В съставения АУАН за констатиране концентрация на
алкохол над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество актосъставителят
вписва часа и начина на извършване на проверката, вида, модела,
фабричния номер и показанията на техническото средство или теста и
номера на талона за изследване. Показанията на техническото средство по
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чл. 1, ал. 3 се вписват в АУАН и в талона за изследване до втория знак след
десетичната запетая включително. Екземпляр от акта се връчва на водача
на МПС по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(4) За изследване употребата на алкохол и на друго упойващо
вещество се издават два отделни талона за изследване.
(5) В случаите по ал. 2 лицето собственоръчно вписва в талона за
изследване дали приема показанията на техническото средство или теста.
Изследване с доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в
издишания въздух, медицинско и лабораторно изследване не се извършва,
когато лицето приема показанията на техническото средство или теста, а
на лицето не се връчва екземпляр от талона за изследване.
(6) В случай, че не приема показанията на техническото средство
за установяване употребата на алкохол, лицето избира дали да бъде
изследвано чрез доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в
издишания въздух, или чрез медицинско и лабораторно изследване. При
отказ на лицето да избере един от двата начина на изследване, се приемат
отчетените показания от техническото средство.
(7) Контролният орган отразява в талона за изследване
обстоятелствата по чл. 4, т. 1, 3 и 4, а обстоятелствата по чл. 4, т. 2 се
отразяват от лицето.
(8) Длъжностното лице от службите за контрол връчва на лицето
срещу подпис талона за изследване, като вписва:
1. мястото, където да се извърши изследване;
2. срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е
извършено на територията на населено място, в което се намира мястото за
изследване, и до 90 минути – в останалите случаи.
(9) Крайният срок за явяване на лицето за изследване се определя
от длъжностното лице от службите за контрол в зависимост от
отдалечеността на мястото за изследване и възможността за ползване на
обществен или друг превоз за отиване до него.
(10) Отказът на лицето да попълни, подпише или да получи талон
за изследване, се установява с подписа на един свидетел.
(11) При отказ на лицето да получи талон за изследване, при
неявяване в определения срок на посоченото място или при отказ за
изследване, употребата на алкохол и/или друго упойващо вещество се
установява въз основа на показанията на техническото средство или теста.
Чл. 8. (1) Когато с техническо средство е установена
концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда или лицето откаже проба за
установяване наличието на алкохол с техническо средство, длъжностното
лице от службата за контрол съпровожда лицето до мястото за извършване
на изследване.
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(2) Редът по ал. 1 се прилага и в случаите, когато с техническо
средство или тест е установено наличие на друго упойващо вещество,
както и в случаите на отказ на лицето да му бъде извършена такава проба.
Чл. 9. (1) Изследванията с доказателствен анализатор за
концентрация на алкохол в издишания въздух се извършва от служители
на Министерство на вътрешните работи (МВР), преминали
специализирано обучение.
(2) Служителите по ал. 1 извършват изследването и се уверяват в
самоличността на изследваното лице.
(3) В структурите на МВР се води дневник, в който при явяване
на лицето за изследване се вписват датата и часът на явяване, номерът и
датата на издаване на талона за изследване и часът на извършване на
изследването.
(4) Изследването се извършва в срока за явяване, определен в
талона за изследване. При обективна невъзможност служителят да
извърши изследването в посочения срок, той отразява причините за
забавянето и часа на извършването в протокол за изследване с
доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в издишания
въздух (Приложение №3).
(5) Изследването се извършва с две поредни измервания според
техническите характеристики на техническото средство, а ако няма такива
– с интервал между тях не по-малко от 5 минути. Ако резултатите от
измерванията се различават с повече от 10%, се извършва следващо
измерване.
Чл. 10. (1) Протоколът за изследване с доказателствен анализатор
за концентрация на алкохол в издишания въздух се съставя незабавно след
извършване на изследването в присъствието на изследваното лице, което
подписва протокола.
(2) Резултатите от изследването се вписват с точност до втория
знак след десетичната запетая в протокол за изследване с доказателствен
анализатор за концентрация на алкохол в издишания въздух от служителя,
извършил изследването.
(3) При валидно изследване, когато разликата между двете
измервания е по-малка или равна на 10%, в протокола се записва пониската измерена стойност.
(4) При извършване на трето измерване в протокола се вписва пониската от двете най-близки стойности.
Чл. 11. (1) Отказът на лицето да бъде изследвано с
доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в издишания
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въздух, се отразява от служителя в протокола за изследване, което се
удостоверява с подпис на изследвания.
(2) Отказът на изследваното лице да подпише изготвения
протокол за изследване, се удостоверява с подписа на един свидетел.
Чл. 12. (1) Медицинското изследване и взимането на проба за
лабораторно изследване се извършват в лечебни заведения, определени в
нарочен списък, утвърден от министъра на здравеопазването.
(2) При необходимост министърът на здравеопазването
актуализира списъка по ал. 1.
Чл. 13. (1) Лекарят, който извършва медицинското изследване и
контролира взимането на пробата за лабораторно изследване, е длъжен да
се увери в самоличността на изследваното лице чрез съответен личен
документ.
(2) В случаите, когато лицето не се съпровожда от служители на
МВР и липсва личен документ, медицинско изследване не се извършва и
не се взимат проби за лабораторно изследване.
(3) В случаите по ал. 2 се приемат показанията на техническото
средство, с което е установена употребата на алкохол или друго упойващо
вещество. В протокола за медицинско изследване като причина за
неизвършване на изследването се отразява обстоятелството по ал. 2.
Чл. 14. При явяването на лицето за медицинско и лабораторно
изследване в амбулаторния журнал на лечебното заведение се вписват
датата и часът на явяване, номерът и датата на издаване на талона за
изследване и службата, която го е издала, часът на взимане на пробите за
лабораторно изследване, а след изпращането им в химическата
лаборатория – и датата на изпращането.
Чл. 15. (1) При изследването лекарят описва поведението, общото
психично и соматично състояние на лицето, поведенческите реакции,
степента на съзнанието, ориентацията, паметта, както и абстинентните
прояви, когато има такива.
(2) Резултатът от изследването, събраните анамнестични и
клинико-диагностични данни, доказващи заболявания (диабет, епилепсия и
др.), и приетите от лицето лекарства през последните 24 часа се вписват в
протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго
упойващо вещество (Приложение №4).
Чл. 16. (1) След медицинското изследване се взимат проби за
химическо изследване.
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(2) При изследване за употреба на алкохол се взимат 2 проби по 5
мл кръв.
(3) За изследване на друго упойващо вещество се взимат 2 проби
по 20 мл кръв и 2 проби по 20 мл урина.
(4) Едната от пробите по ал. 2 и 3 се използва за лабораторното
изследване, а втората се съхранява като контролна.
(5) Взимането на кръв и урина за изследване за алкохол и/или
друго упойващо вещество се извършва в срока за явяване, определен в
талона за изследване. При обективна невъзможност лекарят да вземе кръв
или урина за изследване в посочения срок, той отразява причините за
забавянето и часа на взимането.
(6) При неявяване на лицето за изследване в указания в талона
срок медицинско изследване не се извършва и не се взимат кръв и урина за
химическо изследване. В тези случаи се приемат показанията на
техническото средство, с което е установена употребата на алкохол или
друго упойващо вещество. В протокола за медицинско изследване като
причина за неизвършване на изследването се отразяват датата и часът на
явяване на лицето.
(7) Отказът на лицето да бъде изследвано, се отразява от лекаря в
протокола за медицинско изследване и се удостоверява с подписа на
изследвания.
(8) Отказът на изследваното лице да подпише изготвения
протокол за медицинско изследване, се удостоверява с подписа на един
свидетел.
Чл. 17. (1) Кръв за изследване се взима след дезинфекция с
кислородна вода.
(2) Дезинфекция не се извършва с разтвори, съдържащи летливи
вещества, като: спирт, йод, йод-бензин, ацетон, етер, хлороформ и др.
Чл. 18. (1) Пробите кръв се взимат със затворена система.
Използват се пластмасови вакутейнери, фабрично третирани с натриев
флуорид (консервант) и калиев оксалат (антикоагулант). Като
антикоагулант може да се използват и калиеви или натриеви соли на
етилендиаминотетраоцетна киселина (ЕДТА). Ако не са налични
вакутейнери, фабрично обработени с тези вещества, се използват
вакутейнери без такива, като в тях се добавя сухо вещество натриев
флуорид 100 mg и калиев оксалат 20 mg на 10 ml обем. Вакутейнерите се
запълват до марката. Ако не са налични вакутейнери с посочените в чл. 16,
ал. 2 и 3 обеми, се използват няколко по-малки или един по-голям с
максимално близък обем.
(2) Пробите урина се поставят в пластмасови съдове с подходящ
обем, съдържащи по 300 mg натриев флуорид.
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(3) На етикета на вакутейнера и съда за урина четливо се
написват собственото и фамилно име на изследваното лице, номерът, под
който е записано лицето в амбулаторния журнал, датата и часът на
взимането на пробата, като лекарят, взел пробата, се подписва.
(4) Вакутейнерите и съдовете за урина се запечатват със стикер
със сериен номер. В протокола за медицинско изследване се отбелязва
серийният номер на стикера.
Чл. 19. Пробите от кръв и урина се съхраняват от момента на
взимането до изпращането им в лабораторията при температура от +4°С до
+8°С.
Чл. 20. (1) Пробите от кръв за установяване на алкохол се
изпращат за анализ в специализираните химически лаборатории в
градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора или в научнотехническите лаборатории при Столичната или съответната областна
дирекция на МВР, ведно с талона за изследване и протокола за медицинско
изследване. Пробите се изпращат не по-късно от 72 часа след взимането им
в хладилни чанти с транспорт на лечебните заведения по чл. 12.
(2) Изследванията се извършват в специализирани лаборатории,
както следва:
1. Университетска многопрофилна болница за активно лечение
(УМБАЛ) “Света Анна” АД – София, и Военномедицинска академия
(ВМА) – София – за София – град и областите София, Кюстендил, Перник
и Благоевград;
2. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ)
“Пловдив” АД – Пловдив – за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян,
Кърджали, Хасково;
3. МБАЛ “Света Анна” АД – Варна, и Болнична база за активно
лечение (ББАЛ) – Варна към ВМА – София – за областите Варна, Добрич,
Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново и Русе;
4. Център за спешна медицинска помощ – Плевен – за областите
Плевен, Видин, Враца, Ловеч, Габрово и Монтана;
5. УМБАЛ “Стара Загора” ЕАД за областите Стара Загора,
Сливен, Ямбол и Бургас;
6. Изследвания може да се извършват и в структури по клинична
лаборатория от ІІІ ниво на компетентност в лечебни заведения.
Чл. 21. (1) Пробите от кръв и урина за наличие на упойващи
вещества се изпращат от лечебните заведения по чл. 12 за изследване в
токсико-химическите лаборатории на:
1. УМБАЛ и спешна медицина “Н. И. Пирогов” ЕАД – София, и
ВМА – София – от областите по чл. 20, ал. 2, т. 1 и т. 4;
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2. МБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив – от областите по чл.
20, ал. 2, т. 2;
3. ББАЛ – Варна към ВМА – София – от областите по чл. 20, ал.
2, т. 3;
4. УМБАЛ “Стара Загора” – от областите по чл. 20, ал. 2, т. 5.
(2) Изследвания може да се извършват и в структури по клинична
лаборатория от ІІІ ниво на компетентност в лечебни заведения или в
научно-техническите лаборатории на МВР.
Чл. 22. За наличие на алкохол или друго упойващо вещество се
изследва само едната от представените проби. Другата се съхранява като
контролна при необходимост от повторен анализ.
Чл. 23. (1) Изследването на пробите от кръв за наличие на алкохол
се извършва по газхроматографския метод и/ или по метода на Видмарк.
(2) Изследването на пробите за наличие на други упойващи
вещества се извършва чрез газова хроматография-масспектрометрия или
високоефективна течна хроматография-масспектрометрия.
Чл. 24. (1) Анализите за наличие на алкохол се извършват
двукратно, като резултатите в отчетената крайна концентрация не трябва
да се различават с повече от 10%. При по-голяма разлика изследването се
повтаря.
(2) Ако при установяване на упойващо вещество в пробите от
урина лицето докаже, че упойващото вещество е употребявано по лекарско
предписание, контролният орган възлага изследване на пробата с кръв.
(3) В протокола за химическо изследване за определяне
концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество (Приложение
№5) се отразява по-ниската измерена стойност. Резултатът се записва с
точност до втория знак след десетичната запетая.
Чл. 25. Химическото изследване на пробите и изчисленията на
резултатите се извършват под ръководството на химик. Резултатите от
изследването се отразяват в протокол за химическо изследване.
Чл. 26. Резултатите от химическото изследване се вписват в
лабораторна книга, като се отбелязват:
1. датата и часът на получаване на пробите;
2. броят и видът на пробите;
3. начинът на затваряне и опаковане;
4. количеството и видът на съдържанието;
5. надписът на етикета;
6. кой и откъде изпраща пробите;
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7. датата и часът на химическото изследване;
8. резултатът от химическото изследване и методиката, по която
е проведено;
9. номер на талона за изследване и службата, която го е издала.
Чл. 27. (1) След химическото изследване за алкохол пробите кръв
се съхраняват в химическите лаборатории при температура от +4°С до
+8°С.
(2) След химическо изследване за наличие на упойващи вещества
пробите кръв и урина се съхраняват в химическите лаборатории при
температура не по-висока от минус 15°С.
(3) Контролните проби се съхраняват при условията по ал. 1 и 2.
(4) Пробите по ал. 1, 2 и 3 се съхраняват за срок не по-малко от 3
месеца.
(5) При възлагане на повторен анализ се изследват контролните
проби. Срокът на съхранение на пробата кръв е не по-малък от 3 месеца от
датата на изпращането й за извършване на повторен анализ в друга
лаборатория.
(6) Повторен анализ може да се изиска еднократно както от
изследваното лице, така и от административнонаказващия орган или
органите на досъдебното производство.
Чл. 28. (1) В тридневен срок от изготвянето резултатът от
химическото изследване се изпраща в структурата на МВР, посочена в
талона за изследване.
(2) В тридневен срок от получаването на резултата от
химическото изследване административнонаказващият орган или органите
на досъдебното производство могат да поискат повторно извършване на
изследването.
(3) В седемдневен срок от връчване на наказателното
постановление или от предявяване на обвинението за престъпление по чл.
343б от Наказателния кодекс изследваното лице може да поиска за своя
сметка повторно извършване на химически анализ, ако не е изтекъл срокът
по чл. 27, ал. 4.
Чл. 29. Разходите за извършване на медицинско и лабораторно
изследване за наличие на алкохол или на друго упойващо вещество са за
сметка на изследваното лице в случаите, когато бъде установена
концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда или употреба на друго
упойващо вещество, по стойност и ред, определен от лечебните заведения
по чл. 12, ал. 1 и от лабораториите по чл. 20.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Друго упойващо вещество” е всяко вещество, включено в
списъците по чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (ЗКНВП), както и всяко друго вещество,
невключено в списъците по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП, което има стимулиращо
или депресивно въздействие върху централната нервна система,
предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция,
мисловната дейност, поведението и възприятията на човека.
2. „Концентрация на алкохол в кръвта, изразена в „на хиляда”,
означава „mg/g”. Лабораториите, използващи методи, определящи
концентрацията на алкохол в кръвта в mg/ml, преизчисляват резултата чрез
делене на 1,055.
3. „Некачествена” е проба, извършена с техническо средство, при
която уредът сочи невъзможност за отчитане на резултат или не сочи
никакъв резултат.
4. „Невалидна” е проба, при която върху теста е отчетено това
обстоятелство.
5. “Доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в
издишания въздух” е уред, измерващ автоматично концентрацията на
алкохол в издишания въздух, одобрен по реда на Закона за измерванията.
Показанията от доказателствения анализатор се използват за доказване
употребата на алкохол.
6. “Тест за проверка за употреба на друго упойващо вещество” е
средство за установяване по химичен или имуноаналитичен път наличието
на упойващо вещество в организма на изследваното лице.
7. „Алкохол” е етилов алкохол (етанол).
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 174, ал. 4 от Закона за
движението по пътищата.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 30 от 27. 06. 2001 г. за реда
за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от
водачите на моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 63 от 2001 г.; изм.,
ДВ, бр. 23 от 2006 г.).
§ 4. Министерството на вътрешните работи създава организация
за снабдяване на длъжностните лица от службите за контрол по Закона за
движението по пътищата с образци на Талон за изследване (Приложение
№ 1), Протокол за извършване на проверка за употребата на друго
упойващо вещество (Приложение № 2), Протокол за изследване с
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доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в издишания
въздух (Приложение № 3), а научно-техническите лаборатории към МВР и
НИКК-МВР – с Протокол за химическо изследване (Приложение № 5).
§ 5. Министерството на здравеопазването създава организация
за снабдяване на медицинските заведения с образци на Протокол за
медицинско изследване (Приложение № 4) и Протокол за химическо
изследване (Приложение № 5).
§ 6. Министърът на здравеопазването утвърждава списъка по чл.
12 и го предоставя на МВР и Министерство на правосъдието в срок до
един месец от обнародването на наредбата.
§ 7. Министърът на вътрешните работи създава организация за
одобряването и въвеждането в екплоатация на доказателствените
анализатори за концентрация на алкохол в издишания въздух и
сертифициране на служителите по чл. 9, ал. 1.
§ 8. Изследванията с доказателствени анализатори за
концентрация на алкохол в издишания въздух започват да се извършват
шест месеца след одобряването на доказателствени анализатори за
концентрация на алкохол в издишания въздух по реда на Закона за
измерванията.
§ 9. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в
„Държавен вестник”.
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Приложение №1 към чл. 5, ал. 3
№ 000000
ТАЛОН ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
Подписаният .............................................................................................,
на длъжност ............................................ при ..... РУ – МВР ................................
при СДВР/ОД – МВР..............................................................., извърших проверка
за употреба на алкохол/упойващо вещество (ненужното се зачертава) на лицето
.........................................................................................................................................,
родено в гр. (с.) .................................., живущо в гр. (с.) ............................................,
ул. .......................................................................... № .........., ЕГН ...............................,
притежаващо личен документ ......................................................................................
(Посочва се видът на личния документ)

серия ...... № ........................., издаден на ........................ от .......................................,
водач на ........................................................................, рег. №.....................................
Извършената предварителна качествена проба с ..................................
..........................................................................................................................................
(Посочва се видът на техническото средство или теста или едно от следните
обстоятелства: лицето отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство или
тест; извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна;
физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо
средство или тест)

показва положителен резултат .....................................................................................
(За алкохол резултатът се посочва в "на хиляда", а за упойващо вещество – вида му)

Протоколът
за
медицинско
изследване/ протоколът за
химическо изследване/ протоколът за изследване с доказателствен анализатор
(ненужното се зачертава) да се изпратят на ....................................................................
(Структура на МВР)

Подпис:.....................................................
(Име и фамилия на служителя)

......................................................................................... показанията на
(От проверяваното лице се попълва “приемам” или “не приемам”)

техническото средство/теста.
Подпис на провереното лице: .................
(В случай, че лицето приеме показанията на техническото средство или теста,
останалата част от талона за изследване не се попълва и на лицето не се връчва екземпляр от
него)
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Избирам да бъда изследван/а за употреба на алкохол чрез :
1. доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в
издишания въздух ..................................... (подпис на провереното лице);
2. медицинско и лабораторно изследване ...................... (подпис на
провереното лице).
Уведомявам Ви, че трябва да се явите в ................................................
.........................................................................................................................................
(Място за извършване на изследването - структура на МВР или лечебно заведение)

до ...................... мин. от връчването на този талон.
Подпис на служителя: ..............................
Подписаният .............................................................................................,
с подписа си удостоверявам, че екземпляр от този талон ми бе връчен в
........................... ч. и ....................... мин. на .................................... 20 ........... г.
Подпис на провереното лице: .................
Подписаният .............................................................................................,
ЕГН ......................................................, адрес: гр./с .....................................................,
ул. ....................................................................................................................№............,
удостоверявам, че проверяваното лице отказва да подпише/получи настоящия
талон за изследване/ отказва да избере един от двата начина на изследване
(ненужното се зачертава).

Подпис на свидетеля: ...........................
Забележка: Заплащането на медицинското и лабораторно изследване при
показание на техническото средство над 0,5 на хиляда е за сметка на изследваното лице.

Стикер №ххххххх1

Стикер №ххххххх2

Стикер №ххххххх3

Стикер №ххххххх4

Стикер №ххххххх5

Стикер №ххххххх6

Стикер №ххххххх7

Стикер №ххххххх8

Стикер №ххххххх9

Стикер №ххххххх10

Стикер №ххххххх11

Стикер №ххххххх12
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Приложение №2 към чл. 6, ал. 2
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Приложение №3 към чл. 9, ал. 4
ПРОТОКОЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
С ДОКАЗАТЕЛСТВЕН АНАЛИЗАТОР ЗА
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА АЛКОХОЛ В ИЗДИШАНИЯ ВЪЗДУХ
№ ............../............... 20 ...... г.
Днес, ............................... 20 ................. г., в ..................... ч. и ........... мин.,
в ......................................................................................................................................,
(посочва се мястото на извършване на изследването)

аз, долуподписаният .....................................................................................................,
служител в .....................................................................................................................,
(посочва се структурата на МВР)

притежаващ сертификат №...........................................................................................,
издаден от ......................................................................................................................,
извърших изследване с доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в
издишания въздух на лицето ........................................................................................
.........................................................................................................................................,
ЕГН ................................, живущо гр./с. .................................., общ. .........................,
обл. .............................., бул./ул. ....................................................................... № .......
жк/кв. ............................................................, бл. ...................., вх. ....., ет. ...., ап. ......
Лицето е изпратено за изследване от ..............................................................
с талон за изследване № .............................../................ 20 ...... г.
Лицето се яви на ........................... 20 ......... г., в ......... ч. и ...... мин.
Резултат от предварителна проба за алкохол ............................. 0/00.
Изследването се извърши с доказателствен анализатор за концентрация
на алкохол в издишания въздух:
марка .....................................................; модел ............................................................,
сериен № ........................................., калибриран (преминал проверка за годност)
на ................................ 20 ..... г.
Заключение:
При изследването се установи: доказа се/не се доказа (ненужното се
зачертава) етилов алкохол в концентрация..........................0/00 .
Извършил изследването: ............................
Изследвано лице: ........................................
Изследването не се извърши/ се забави (ненужното се зачертава) по
следните причини: ........................................................................................................
.........................................................................................................................................
Извършил изследването: ............................
Изследвано лице: ........................................
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Отказът на лицето да подпише протокола, се удостовери с подпис на
свидетеля ......................................................................................................................
..................................................................., адрес .......................................................
........................................................................................................................................
Свидетел : ...........................................

Настоящият протокол се изготви в 2 еднообразни екземпляра, от които
екземпляр №1 – за възложителя на изследването, а екземпляр №2 – за
съхранение от извършилия изследването.
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Приложение №4 към чл. 15, ал. 2
ПРОТОКОЛ ЗА МЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГО УПОЙВАЩО ВЕЩЕСТВО
Подписаният д-р ........................................................................................,
лекар в ...................................................................................................................,
днес, ................. 20 ... г., в ...... ч. и ..... мин., взех кръв/ урина (ненужното се
зачертава) от ............................................................................................................,
ЕГН .................................., живущ/а в гр./с. .......................................................,
обл. ...................................................., жк/кв. ......................................................,
бул./ул. ........................................., бл. ................, вх. ........, ет. ........., ап. .........,
притежаващ/а личен документ ...........................................................................,
издаден на ......................................... от ...............................................................
Предварителната констатация за употреба на алкохол или друго
упойващо вещество е извършена на ................ 20 .... г. в ........... ч. и ...... мин.
в ...............................................................................................(посочва се мястото).
І. Алкохол:
1. Резултат от предварителна проба за алкохол ............................. 0/00.
2. Данни от изследвания/та за употреба на алкохол:
2.1. Отрича
2.2 Употребил/а
3. Вид на алкохолната напитка ..........................................................................
4. Количество .......................................................................................................
5. Време на консумацията: дата ................................, час .................................
6. Субективни оплаквания:
6.1. Не съобщава
6.2. Какви ................................................
7. Мирис на алкохол:
7.1. Да
7.2. Не
8. Наличие на абстиненти явления:
8.1. Не се установяват
8.2. Какви .................................................
9. Координация:
9.1. Запазена
9.2. Нарушена
10. Съзнание:
10.1. Ясно
10.2. Нарушено (сомнолентност, сопор, кома)
11. Нистагъм:
11.1. Няма
11.2. Има 11.3. Времетраене ....................................
12. Поведение:
12.1. Адекватно
12.2. Възбудено
12.3. Агресивно
12.4. Психомоторно потиснато
13. Словесен контакт:
13.2. Не се установява
13.1. Установява се:
а) активен
б) пасивен
14. Употребени лекарства през последните 24 часа:
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14.1. Не
14.2. Да:

а) какви ..........................................................................
б) количество ................................................................
в) повод .........................................................................
г) с лекарско предписание
д) без лекарско предписание

15. Заболявания:
15.1. Отрича
15.2. Диабет
15.3. Болести на обмяната
15.4. Чернодробни
15.5. Епилепсия 15.6. Психични
15.7. Прекарани черепно-мозъчни трамви или заболявания
15.8. Други ..................................................................................................
ІІ. Упойващи вещества или други средства, нарушаващи
способността за управление на МПС:
1. Обяснения на изследвания/та за употреба:
1.1. Отрича
1.2. Употребил/а
1.3. Вид на разтворителя:
а)....................................................................................................................
б) колко часа е работил ..............................................................................
в) субективни оплаквания ..........................................................................
2. Упойващо вещество:
2.1. Вид .......................................
2.2. Количество ..............................
2.3. Дата и час ............................
2.4. Повод .......................................
2.5. Заболяване ...........................................................................................
2.6. С лекарско предписание
2.7. Без лекарско предписание
2.8. Предупреден/а ли е да не управлява МПС:
а) Да
б) Не
От лицето .....................................................................................................
са иззети следните проби: ....................................................................................
(За всяка взета проба (кръв/урина) се записва номерът на стикера, с който е
запечатана)

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Изследвано лице: .......................... Лекар: ..............................................
(Подпис)

(Подпис)

Медицинското изследване не се извърши по следните причини:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Лекар ............................................................................................................
Изследвано лице/ свидетел: .......................................................................
(Име, презиме, фамилия и подпис)
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Приложение №5 към чл. 24, ал. 3
ПРОТОКОЛ ЗА ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГО
УПОЙВАЩО ВЕЩЕСТВО
Днес, ................. 20 ... г., в ...... ч. и ..... мин., аз, подписаният
................................................................................................................................,
химик в специализираната химическа лаборатория към ..................................
................................................................................................................................,
извърших химическо изследване за алкохол/друго упойващо вещество
(ненужното се зачертава) на проба кръв/урина (ненужното се зачертава), взето от
лицето ...................................................................................................................,
ЕГН .................................., живущо в гр./с. .......................................................,
обл. ...................................................., жк/кв. ......................................................,
бул./ул. ........................................., бл. ................, вх. ........, ет. ........., ап. .........,
Пробите за химическо изследване се изпращат от .................................
................................................. с писмо № ............................/ ............... 20 ..... г.
Пробите са получени в химическата лаборатория на ................ 20 ... г.
чрез ........................................................................................................................
(Записва се начинът на доставяне на пробата в лабораторията)

Опаковката на пробата/пробите отговаря/не отговаря (ненужното се
зачертава) на изискванията на Наредба №................../ 20 ... г. за реда за
установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество.
Мирис на пробите: ......................................................................................
Материалът е изследван:
1. За етилов алкохол:
а) чрез газхроматографски метод
б) по метода на Видмарк
2. За упойващо вещество:
а) чрез газова хроматография-масспектрометрия
б) чрез високоефективна течна хроматография-масспектрометрия
Заключение:
В изследваните проби кръв, взети от лицето
.................................................................................................................................
се доказа/не се доказа (ненужното се зачертава) етилов алкохол в количество
........................................0/00.
В изследваните проби кръв/урина, взети от лицето
.................................................................................................................................
се доказа/не се доказа (ненужното се зачертава) наличие на друго упойващо
вещество ................................................................................................................
Извършил изследването: ............................................................................
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