МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
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ПРОЕКТ!

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА УПОТРЕБАТА И ЗЛОУПОТРЕБАТА С
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ТЕХНИ АНАЛОЗИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът, по който се установява на
употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в Министерството на
вътрешните работи (МВР).
(2) При извършването на проверките за употреба и злоупотреба с наркотични вещества
или техни аналози се спазват следните принципи:
1. законност;
2. спазване на основните човешки права и свободи;
3. зачитане на човешкото и професионално достойнство на проверяваните лица;
4. безпристрастност и обективност.
(3) При извършването на проверките за употреба и злоупотреба с наркотични вещества
или техните аналози не се допуска:
1. уронване престижа на МВР и достойнството на проверяваните лица;
2. ограничаване на основни права и свободи на проверяваните лица;
3. създаване на опасност за живота, здравето и собствеността на проверяваните лица.
Чл. 2. На изследвания за употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техните
аналози в МВР подлежат:
1. служители на МВР със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
2. курсантите на Академията на МВР (АМВР);
3. лица, кандидатстващи за постъпване на работа в МВР за длъжности по чл. 142, ал. 1, т.
1 и ал. 3 от ЗМВР;
4. кандидатстващи за курсанти в АМВР;
5. дипломираните курсанти от АМВР;
6. дипломираните курсанти от висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР;
7. служителите на МВР със статут по чл. 92 от ЗМВР;
8. служителите на МВР, осъществяващи дейности съгласно чл. 140а от ЗМВР.
Чл. 3. (1) Проверките за употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техни
аналози се извършват:
1. за лицата по чл. 2, т. 4, след класирането им;
2. за лицата по чл. 2, т. 3, т. 5 и 6, преди назначаване на държавна служба в МВР;
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3. за лицата по чл. 2, т. 1, т. 2, 7 и 8:
а) при наличие на външни признаци, поведение или реакции, описани в приложение № 1;
б) по сигнал;
4. за лицата по чл. 2, т. 1, т. 7 и 8 – в хода на проверка по чл. 205, ал. 2 от ЗМВР или на
дисциплинарно производство провеждани по данни за извършени нарушения на изискванията
на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
(2) Проверките се извършват:
1. по ал. 1, т. 1 и 2 – при медицинското освидетелстване от Медицинския институт на
МВР (МИ-МВР);
2. по ал. 1, т. 3, б. „а“ – по заповед на министъра на вътрешните работи, главния секретар
на МВР, ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР и ръководителите на териториалните
звена на главните дирекции;
3. по ал. 1, т. 3, б. „б“ и т. 4 – по заповед на министъра на вътрешните работи, главния
секретар на МВР и ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР.
(3) Проверяваното лице се запознава със заповедта по ал. 2, т. 2 и 3, срещу подпис и
отбелязване на дата и час.
(4) При отказ на проверяваното лице да се запознае със заповедта за проверката се
съставя протокол, който се подписва и от двама свидетели.
Чл. 4. (1) Органи за установяване на употреба и злоупотреба с наркотични вещества или
техни аналози в МВР са:
1. за лицата по чл. 2, т. 3-6 – постоянно действаща комисия в МИ-МВР, определена със
заповед на директора на МИ-МВР;
2. за лицата по чл. 2, т. 2 – комисия с участие на служители от АМВР и лекар от МИМВР, определена със заповед на ректора на АМВР;
3. за лицата по чл. 2, т. 1, 7 и 8 – комисия определена със заповедите по чл. 3, ал. 2, т. 2 и
т. 3.
(2) В комисията по ал. 1, т. 3 се включват:
1. служители, преминали специализирано обучение за работа с техническо средство
и/или тест за проверка, което обстоятелство изрично се отбелязва в заповедта;
2. медицинско лице от медицинската служба към съответната структура;
(3) Обучението по ал. 2, т. 1 се урежда със заповед на министъра на вътрешните работи.
(4) За осъществяване на организация, контрол, анализ, отчет и други дейности по
прилагането на наредбата министърът на вътрешните работи, съгласувано с главния секретар на
МВР, ежегодно до 20 декември на текущата година, определя постоянна комисия за следващата
календарна година.
(5) Постоянната комисия по ал. 3 е с председател заместник главния секретар на МВР и
членове представители на МИ-МВР, дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС), дирекция
„Инспекторат“, дирекция „Правно-нормативна дейност“, дирекция „Човешки ресурси“,
Института по психология, АМВР, като по решение на министъра на вътрешните работи в
комисията могат да се включват и представители на други структури от МВР.
Чл. 5. (1) При извършване на проверка за установяване на употреба и злоупотреба на
наркотични вещества или техни аналози проверяваното лице е длъжно да изпълнява точно
дадените му от проверяващите го разпореждания и указания, освен ако те налагат
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извършването на очевидно за лицето престъпление или друго нарушение на нормативен акт или
застрашават неговите или на други лица живот или здраве.
(2) Неизпълнението на задължението по ал. 1, с което се възпрепятства извършването на
проверката, се приема за отказ на лицето да му бъде извършена такава.
(3) За неизпълнението по ал. 2 се съставя протокол и се удостоверява с подписите на
двама свидетели.
Чл. 6. Резултатите и събраната от извършените проверки информация по реда на тази
наредба не могат да се използват за други цели освен за целите на държавната служба в МВР и
приема за обучение в АМВР или за такива, изрично уредени със закон.
Раздел II
Ред за установяване на употребата и злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози
Чл. 7. (1) Установяването на употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техни
аналози в МВР на лицата по чл. 2 става посредством провеждането на изследвания, извършвани
по реда на чл. 3. Преди провеждане на изследването проверяваното лице попълва:
1. декларация – информирано съгласие за провеждане на теста (приложение № 2);
2. декларация с информация за всички приемани през последните 14 дни лекарствени
препарати със или без лекарско предписание, както и всички приемани хранителни добавки
(приложение № 3).
(2) Изследванията по ал. 1 се извършват посредством:
1. имуноаналитични тестове за проверка, утвърдени със заповед на министъра на
вътрешните работи, за установяване по имуноаналитичен метод наличието на наркотични
вещества в биологична проба;
2. химико-токсикологично изследване на биологични материали, при което доказването
на наркотични вещества или техни аналози се извършва чрез газова хроматография
масспектрометрия или високоефективна течна хроматография масспектрометрия, като
приложения масспектрален анализ съдържа информация за структурата и количеството на
веществото.
(3) Изследванията по ал. 2, т. 2 се извършват, когато е положителен резултатът от
имуноаналитичния тест за проверка по ал. 2, т. 1.
(4) За изследванията се използват следните биологични проби:
1. слюнка;
2. урина;
3. коса;
4. кръв.
(4) Разходи за извършване на тестовете са:
1. за проверяваните лица по чл. 2, т. 1, 2, 5, 7 и 8:
а) за имуноаналитичните тестове по чл. 7, ал. 2, т. 1 – за сметка на бюджета на МВР;
б) химико-токсикологични изследвания по чл. 7, ал. 3, които потвърдят положителния
резултат, установен с първичния имуноаналитичен метод – за сметка на проверяваното лице и
се заплащат по ценоразпис на токсикологичната лаборатория;
2. за проверяваните лица чл. 2, т. 3, 4 и 6 – за сметка на проверяваното лице по стойност,
обявена със заповед на министъра на МВР.
Чл. 8. (1) Проверките се извършват чрез изследване на проби от:
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1. слюнка – за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а“;
2. урина:
а) за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, б. „б“ и т. 4;
б) за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а“, в случаите по чл. 7, ал. 3 и чл. 11, ал. 3, 4 и 6.
3. коса – за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б“ и т. 4;
4. кръв – за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б“ и т. 4.
(2) Пробите за изследване се взимат:
1. по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 в сградата на МИ-МВР от медицинско лице, което е член на
комисията по чл. 4, ал. 1, т. 1;
2. по чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а“ в структурата по чл. 37 от ЗМВР, в която работи
проверявания служител, от медицинско лице или от служител, преминал специализирано
обучение за работа с техническо средство и/или тест за проверка, които са членове на
комисията по чл. 4, ал. 1, т. 3;
3. по чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б“ и т. 4 в медицинската служба към структурата по чл. 37 от
ЗМВР, в която работи проверявания, от медицинско лице, което е член на комисията по чл. 4,
ал. 1, т. 3.
(3) В случаите по чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 3 пробите от урина, коса и кръв за химикотоксикологично изследване се взимат по реда на ал. 2, т. 2.
(4) Резултатите от изследването се изпращат от комисията по чл. 4, ал. 1, т. 1 на
Регионалната експертна лекарска комисия по ал. 3.
(5) Преди взимане на всяка проба, вземащият пробата:
а) извършва идентификация на проверяваното лице;
б) поставя еднократни ръкавици пред проверяваното лице.
Чл. 9. (1) Изследването на пробата от слюнка се извършва по реда на чл. 8, ал. 1, т. 1, при
спазване на изискванията на производителя на теста.
(2) Изследването на биологичните проби от урина, коса и кръв се извършва в
специализирана лаборатория в МИ-МВР, Научния институт по криминалистика в МВР (НИКМВР) или Военномедицинска академия (ВМА).
Чл. 10. Пробите от слюнка по чл. 8, ал. 1, т. 2 се взимат по следния начин:
1. проверяваното лице избира запечатан комплект за пробовземане на слюнка, който се
отваря пред него;
2. преди пробовземането, вземащият пробата проверява устната кухина на
проверяваното лице за наличие на предмети, които биха могли да възпрепятстват или да
попречат на събирането на проба (бонбони, дъвка, храна, тютюн, фиксатор за зъби и др.);
3. при липса на предметите по т. 2, пробовземането се извършва след 10 минути;
4. в случай на установени предмети в устната кухина и употреба на тютюн, чувство на
„сухота в устата“, проверяваното лице изплаква устата си с вода (до 100 ml) и пробовземането
се извършва след 10 минути;
5. проверяваното лице поставя устройството за събиране на пробата слюнка в устната
кухина, съгласно инструкциите на производителя на теста;
6. количеството слюнка и времето за колекцията й следва да бъде съгласно инструкциите
на производителя на теста.
Чл. 11. Пробите от урина по чл. 8, ал. 1, т. 3 се взимат по следния начин:
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1. пробата от урина се дава в тоалетно помещение за уриниране, в което няма вещества,
които биха могли да се използват за фалшифициране и заместване на пробата;
2. член на комисията проверява зоните от помещението (первази, съдове за боклук,
държачи за хартиени кърпи, зони под мивка и други), които могат да прикрива замърсители;
3. в казанчето на тоалетната се поставя оцветител със син цвят;
4. проверяваното лице дава пробата урина след като е оставил куфарче/дамска чанта,
свалил е сако или яке и е изпразнил джобовете си от съдържанието им;
5. на проверяваното лице се предоставя възможност да избере запечатан в плик
контейнер за събиране на урина;
6. проверяваното лице следва да напълни контейнера с урина в количество не по-малко
от 60 мл.
7. проверяваното лице предоставя контейнера по т. 6 на комисията;
8. пробовземащият разделя пробата от контейнера по т. 6 в контейнери А и В (контролна
проба), като в контейнер В съдържанието е не по-малко от 15 мл;
9. контейнерите се запечатват в присъствието на проверяваното лице и върху тях се
поставят лепенки с името, ЕГН, подпис на проверяваното лице, дата и час на вземане на
пробата.
Чл. 12. (1) Пробите от коса по чл. 8, ал. 1, т. 3 се взимат по следния начин:
1. проверяваното лице избира запечатан комплект за пробовземане на коса, който се
отваря пред него;
2. пробата коса се взима от централната част на теменно-тилната област, възможно найблизо до скалпа, с ширина на кичура 1см.;
3. дължината на пробата коса следва да е не по-малко от 1,5 см.;
4. Количеството коса на проба следва да съответства на най-малко 100 mg/около 120
косъма/косми;
5. пробовземащият взима две проби коса, които обозначава като проба A и проба В
(контролна проба);
6. всяка проба се поставя поотделно във фолио, с ясно обозначаване на кореновия край
на косата;
7. двете проби се поставят в контейнери (пликове), които се запечатват пред
проверяваното лице и върху тях се поставят лепенки с името, ЕГН на проверяваното лице,
датата и часът на вземане на пробата;
8. вземащият пробата коса отбелязва в съответния протокол цвят, дължина на косата и
всички козметични процедури които проверяваното лице посочва, че са му извършвани.
(2) Проби не се взимат:
1. от изкуствена коса;
2. когато косата в теменно-тилната област на главата е по-къса от 1,5 см.
Чл. 13. Пробите от кръв по чл. 8, ал. 1, т. 4 се взимат по следния начин:
1. вземат се две проби кръв, всяка от които с обем не по-малък от 10 мл;
2. едната от пробите по т. 1 се съхранява като контролна, а другата се използва за и
химико-токсикологично изследване;
3. пробите кръв се вземат със затворена система;
4. пробите кръв за изследване за наркотични вещества или техни аналози се вземат във
вакуумни епруветки с антикоагулант (сол на ЕДТА или хепарин);
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5. епруветките по т. 4 се запълват до маркера, с който се определя количеството;
6. за вземане на необходимото количество кръв е възможно използването на няколко
вакуумни епруветки от същия тип по отношение на обем, антикоагулант и производител.
Чл. 14. (1) За извършените действия по проверката се изготвят следните протоколи:
1. в случаите по чл. 8, ал. 3 – протокол за взимане на биологична проба (приложение №
4);
2. протокол за проверка за установяване на наркотични вещества или техни аналози
(приложение № 5).
(2) Протоколите по ал. 1 се изготвят:
1. за лицата по чл. 2, ал. 1 , т. 1, 2, 7 и 8 – в три екземпляра, като първият екземпляр се
предоставя на комисията, инициирала проверката, вторият екземпляр се предоставя на
постоянно действащата комисия към МИ-МВР, а третият екземпляр се връчва на проверяваното
лице;
2. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 3-6 – в един екземпляр, който се съхранява в МИ-МВР за
период от 24 месеца. Заверено копие от протокола може да се предостави на проверяваното
лице в случаите, когато то по съдебен път обжалва решение на ЦЕЛК към МИ-МВР, с което е
обявено като непригодно за заемане на позицията, за която кандидатства или за обучение в
АМВР.
(3) Протоколът по ал. 1, т. 2 съдържа:
1. дата, час, начин на вземане на пробата и видът й;
2. данни за проверяваното лице;
3. начин на опаковане на пробата;
4. отказ на проверяваното лице да му бъде взета проба;
5. отказ на проверяваното лице да подпише или получи екземпляр от протокола, което се
удостоверява с подписа на един свидетел;
6. случаите, в които физическото състояние на лицето не позволява взимането на
биологична проба.
(4) Протоколът по ал. 1, т. 2 съдържа:
1. дата, час, начин на вземане на пробата и видът й;
2. данни за проверяваното лице;
3. дата час и начин на извършване на изследването;
4. вид на използвания тест за проверка;
5. резултат от изследването;
6. някое от следните обстоятелства, ако е приложимо:
а) отказ на проверяваното лице да му бъде взета проба от орална течност (слюнка), и/или
урина, и/или коса за извършване на проверка с тест за проверка;
б) извършената проба с тест за проверка е некачествена или невалидна;
в) физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с тест;
7. отказът на проверяваното лице да подпише или получи екземпляр от протокола, което
се удостоверява с подписа на един свидетел.
(3) Протоколът се подписва от всички членове на комисията, извършила проверката.
(4) За всяка проведена проверка с тест се изготвя отделен протокол, който се регистрира
в структурата на МВР, в която се извършва проверката.

6

Чл. 15. При отказ на лицето да даде биологична проба или да му бъде извършена
проверка с имуноаналитични тестове или с химико-токсикологични изследвания комисията по
чл. 4, ал. 1 незабавно уведомяват органа по назначаване или ректора на АМВР.
Чл. 16. (1) При установена употреба или злоупотреба с наркотични вещества или техни
аналози:
1. комисията изпраща материалите от проверката на служителите по чл. 2, т. 1, 2, 7 и 8 на
органа, разпоредил проверката;
2. комисията към МИ-МВР изпраща копие от материалите за лицата по чл. 2, т. 3-6 на
органа по назначаване;
3. заключението от извършеното химико-токсикологично изследване в МИ-МВР, НИКМВР или ВМА се присъединява към материалите от проверката.
(2) За положителните резултати от извършени проверки на лицата по чл. 2, т. 1, 7 и 8
своевременно се уведомява директора на ДВС.
Раздел III
Ред за изпращане за химико-токсикологично изследване на пробите за установяване на
употребата и злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози

Чл. 17. (1) До транспортирането им пробите урина се съхраняват при хладилни условия
при температура от +4 до +8°С за срок до 24 часа след вземането им.
(2) Взетите проби от урина А и В по реда на чл. 10 се транспортират заедно, опаковани
поотделно в запечатващи се пликове и поставени в общ пакет, който се запечатва в
присъствието на комисията и проверяваното лице и се подписва от тях.
(3) Транспортирането на пробите се осъществява в хладилна чанта при температура не
по-висока от +10°С.
(4) В случаите на положителен резултат от изследването, пробата урина се съхранява
при температура не по-малко от -15°С за срок не по-малко от 12 месеца, в МИ-МВР.
Чл. 18. (1) Пробите коса А и В, взети по реда на чл. 12, се съхраняват от момента на
вземането до изпращането им за изследване при стайна температура и защитени от пряка
слънчева светлина.
(2) Пробите се изпращат до токсикохимичната лаборатория в срок от 48 ч.
(3) В случаите на положителен резултат от изследването, пробата коса се съхранява при
условията на ал. 1 в МИ-МВР, за срок от 12 месеца.
Чл. 19. (1) Пробите кръв, взети по реда на чл. 13, се съхраняват от момента на вземането
до изпращането им в лабораторията при температура от +4°С до +8°С.
(2) Пробите се изпращат до токсикохимичната лаборатория в срок от 48 ч.
(3) Транспортирането на пробите се осъществява в хладилна чанта при температура не
по-висока от 10°С.
(4) В случаите на положителен резултат от изследването, пробата урина се съхранява
при температура не по-малко от -15°С за срок не по-малко от 12 месеца, в МИ-МВР.
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Чл. 20. (1) Транспортирането на взетите биологични проби за предаване за изследване в
специализираните лаборатории на МИ-МВР, НИК-МВР или ВМА се организира от комисията,
извършваща проверката.
(2) За всяко предаване и приемане на проби за химико-токсикологично изследване се
съставя протокол (приложение № 6).
(3) Протоколът по ал. 2 се подписва от предалия и приелия пробата в специализирана
лаборатория за изследване в МИ-МВР, НИК-МВР или ВМА.
Чл. 21. Екземпляр от протокола за извършеното изследване се изпраща от
специализираните лаборатории на структурата, назначила проверката и на комисията към МИМВР.
Чл. 22. В случаите на установено наличие на наркотични вещества или техни аналози в
тестваната биологична проба, лабораторията изпраща екземпляр от протокола по чл. 21 и
становище дали някое от веществата, декларирани в декларацията по чл. 7, ал. 1, т. 2 са
възможна причина за потвърдителен резултат.
Раздел IV
Обработване на информацията за извършените проверки за употреба и злоупотреба с
наркотични вещества или техни аналози в МВР
Чл. 23. (1) Медицинският институт на МВР създава и поддържа следните регистри за
извършените проверки за употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози и
резултатите от тях:
1. за лицата по чл. 2, т. 3-6;
2. за лицата по чл. 2 т. 1, 7 и 8.
(2) Регистърът по ал. 1, т. 2 съдържа следните данни:
1. пореден номер;
2. трите имена на лицето;
3. структурата, в която работи;
4. номер на Протокол за проверка за установяване на наркотични вещества или техни
аналози;
5. резултата от проверката;
6. подпис на членовете на комисията, изготвили Протокол за проверка за установяване
на наркотични вещества или техни аналози.
(3) Регистрите са прономеровани и прошнуровани, и се съхраняват в метална каса.
Чл. 24. Ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР предоставят на постоянната
комисия по чл. 4, ал. 2 писмена информация за извършените проверки за употреба и
злоупотреба с наркотични вещества и техни аналози през предходната година до края на месец
януари на текущата година.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
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1. „Злоупотреба с наркотични вещества“ означава употребата на забранени наркотични
вещества или употребата без лекарско предписание на лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, поставени под контрол.
2. „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено
в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите (ЗКНВП).
3. „Аналог“ означава всяко вещество, което не е включено в списъците по чл. 3, ал. 2 от
ЗКНВП, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква
аналогично действие върху човешкия организъм.
4. „Некачествена проба“ е пробата, извършена с техническо средство, при която уредът
сочи невъзможност за отчитане на резултат или не сочи никакъв резултат.
5. „Невалидна проба“ е пробата, при която върху теста за проверка е отчетено това
обстоятелство.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 203, ал. 3 във връзка с чл. 214, ал. 1, т. 4 от
Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР:
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а“
Признаци, показващи, че дадено лице вероятно се намира под въздействието на
наркотични вещества или техни аналози
1. Поведение на проверяваното лице по време на проверката.
1.1. Комисията следи поведението и комуникацията на проверявания служител през
целия период на проверката до окончателното й приключване. Началото на проверката
задължително се отбелязва в Протокол (приложение № 5). За край на проверката при наличие
на положителен тест да се приема часът на получаване на крайния резултат от теста.
1.2. Особено внимание следва да се обръща на начина, по който проверявания служител
действа след връчване на заповедта за извършване на проверката:
а) опит за неподчинение;
б) забавени реакции, суетене с цел да се печели време за скриване на подозрителни
предмети и др.;
в) внезапно настъпила паника, оживени разговори, резки движения и други.
2. Наблюдения по време на проверката.
2.1. Зрение, външен вид:
а) зачервени конюнктиви;
б) изцъклени, воднисти или неспокойни очи;
в) треперещи ръце;
г) некоординирани движения, спазми, трепване;
д) силно изпотяване;
е) рани, контузии, драскотини;
ж) постоянно „бърсане и търкане на носа” (като при хрема), пресъхнала-залепваща уста;
з) съмнително стеснени или разширени зеници, забавена реакция на светлина.
Въздействието на различните видове наркотични вещества или техни аналози и
влиянието на зениците са посочени в следната примерна таблица:
Размер на
Реакция на
Вид наркотик
зениците
зениците
Нормални до
Вещества за смъркане
Почти нормална
разширени
Сънотворни/успокоите
лни
Нормални
Забавена
Канабис

Нормални до
разширени

Опиати/опоиди/хероин

Стеснени

Халюциногенни
вещества
Кокаин/дизайнерски
дроги/амфетамини

Нормална до
забавена
Почти няма
реакция

Разширени

Почти нормална

Разширени

Забавена
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Забележка: Проверката на реакцията на зениците с джобно фенерче, следва да се
осъществи така, че проверяващия да има възможност да следи реакцията на зениците.
Проверката се извършва така, че по никакъв начин да не се накърнява достойнството на
проверявания и се извършва без принуда: например при проверка на документите на тъмно за
кратко се осветяват зениците. При лице, което не е употребило упойващи вещества зениците се
свиват много бързо, реагирайки на внезапното осветяване, докато наркотични вещества или
техни аналози забавят процеса на адаптация.
2.2. Слух, поведение:
а) необичайни изказвания, становища, ругатни, псуване;
б) противоречене или отговаряне на въпроси без връзка;
в) неясен, завалян, неразбираем изговор;
г) признаването или енергичното отричане да е употребявал упойващи вещества или
признаването че е употребил само алкохол.
2.3. Обоняние:
а) мирис на хашиш/марихуана;
б) необичайни миризми (например на разтворители, боя).
3. При комуникацията с проверявания служител по време на проверката, следва да се
обръща внимание за признаци, които биха могли да имат отношение към извършваното деяние,
както и за събиране на предварителни данни, които могат да бъдат полезни при последвалото
производство.
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Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1, т. 1

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ДАВАНЕ НА ПРОБИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Информирам се, че във връзка с Наредба №…………………………………..за условията
и реда за установяване на употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози в
Министерството на вътрешните работи, следва да предоставя проби за изследване.
Потвърждавам, че доброволно предоставям пробите за изследване (слюнка, урина, коса,
кръв).
С настоящото давам разрешение дадената/ите от мен проба/и да бъде/ат тествана/и за
наличие на наркотични вещества и техните аналози и за провеждане на тестове за
потвърждаване на валидността на пробата/ите. Освен това разбирам, че резултатите ще бъдат
съобщени поверително на работодателя или на определен представител.
Съгласявам се с гореописаното.
Име и фамилия на служителя: …………………………………………………………………………
Подпис: ......................................
Дата: ...........................................
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Приложение № 3
към чл. 7, ал. 1, т. 2

Декларация
Информация за всички приемани през последните 14 дни лекарствени препарати със или без
лекарско предписание, както и всички приемани хранителни добавки
Информирам се, че във връзка с Наредба №…………………………………… за условията
и реда за установяване на употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози в
Министерството на вътрешните работи, следва да предоставя проби за изследване.
Декларирам, че пред последните 14 дни:
1. Не съм употребявал лекарствени средства/хранителни добавки
□
2. Съм употребявал следните лекарствени средства и хранителни добавки
□
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Име и фамилия на служителя:…………………..………………………………............................
Подпис: ...............................................................................................................................................
Дата: ....................................................................................................................................................
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Приложение № 4
към чл. 14, ал. 1, т. 1
Рег. № ……………..…………..
………………………………...г.
ПРОТОКОЛ
за вземане на биологична проба за установяване на наркотични вещества, както и за отказ при
постъпване, за курсанти и/или по време на служба в МВР
Подписаният….....................................................................................................................................,
на длъжност ….................................................... при ….....................................................................,
(структура)
в присъствието на член/членове на комисията извърших проверка за употреба на наркотични
вещества или техни аналози на лицето
…...........................................................................................................................................................,
родено в гр. (с.), живущо в гр. (с.) …................................................................................................,
ул. …........................................................................................ № …..., ЕГН …..................................,
притежаващо документ за самоличност л.к. № …................................................, издадена на
…............................ от…............................................ ,
Външни признаци: опит за неподчинение ; забавени реакции ; суетене с цел да се печели
време за скриване на подозрителни предмети
; треперещи ръце
; некоординирани
движения,
; силно изпотяване
; рани, контузии, драскотини
; постоянно „бърсане и
търкане на носа” (като при хрема) , пресъхнала- залепваща уста ; необичайни изказвания,
становища, ругатни, псуване
; противоречене или отговаряне на въпроси без връзка
;
неясен, завалян, неразбираем изговор
; признаването или енергичното отричане да е
употребявал упойващи вещества или признаването че е употребил само алкохол
; мирис на
упойващи вещества ; миризми (например на разтворители, боя) .
Извършената предварителна качествена проба в …............... ч. и …................. мин. на
…...........................................(дд.мм.гггг) с тест/ тест с техническо средство:……………………….
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
(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 наркотични вещества или техни аналози
…................................................................................................................................................................
(посочва се видът на наркотичните вещества)
Протоколът за вземане на проби за установяване на наркотични вещества при постъпване на
държавна служба в МВР, за курсанти и/или по време на служба в МВР да се изпратят на:
…................................................................................................................................................................
(при постъпване на ЦЕЛК – МИ-МВР, по време на служба в съответната структура на МВР
и на ЦЕЛК – МИ-МВР)
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Подпис на проверявания служител:......................................................
(име и фамилия на служителя)
Комисия:
Член: 1…………………………………………….
(име и фамилия на служителя)
Член: 2…………………………………………….
(име и фамилия на служителя)
Член: 3……………………………………………..
(име и фамилия на служителя)
Член: 4……………………………………………..
(име и фамилия на служителя)
Член: 5……………………………………………...
(име и фамилия на служителя)
Член: 6 ………………………………………………
(име и фамилия на служителя)
Член: 7……………………………………………….
(име и фамилия на служителя)
Член: 8……………………………………………….
(име и фамилия на служителя)
…......................................................................................... показанията на…………………………….
(от проверяваното лице се попълва „приемам“ или „не приемам“)
…………………………………………………………………………………………………………….
(вид на техническото средство/теста)

Дата и час:………………………..

Подпис на провереното лице: …......................................
……………………….....
(име и фамилия)

Лицето отказва да подпише изготвения протокол за вземане на проба за установяване
на наркотични вещества!

Дата и час…………………

Свидетел: ..…...................................................................
………………………………………………
(три имена на свидетеля по лична карта и
подпис)
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Приложение № 5
към чл. 14, ал. 1, т. 2
Рег. № ……………..…………..
………………………………...г.
ПРОТОКОЛ
за проверка за установяване на наркотични вещества, както и за отказ при постъпване, за
курсанти и/или по време на служба в МВР
Подписаният……………………………………………………………………………….……..…..
на длъжност………………………………………при........................................................................
(структура)
в присъствието на член/членове на комисията извърших проверка за употреба на наркотични
вещества или техни аналози на лицето:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Роден/а в гр. (с.), живущ/а в гр. (с.)…………………………., ул……………………№………, ж.к.
……………………, бл………, вх………..,ет………, ап……..,
притежаващо документ за самоличност л.к. №………………….., издадена на………………….от
................................................................................................................... ,
Взе/ха се проба/и: Слюнка □
Урина □
Коса □
Кръв □
Дата и час на вземане на проба слюнка:
...........................................................................................................
Дата и час на вземане на проба урина:
...........................................................................................................
Дата и час на вземане на проба коса:
...........................................................................................................
Дата и час на вземане на проба урина
………………………………………………………………………..
Начин на вземане на пробата/ите:
.................................................................................................................
Пробата е: Валидна □
Не е валидна □
Забележки..........................................................................
Външни признаци: опит за неподчинение □; забавени реакции □; суетене с цел да се печели
време за скриване на подозрителни предмети □; треперещи ръце □; некоординирани движения,
силно изпотяване □; рани, контузии, драскотини □; постоянно „бърсане и търкане на носа”
(като при хрема) □, пресъхнала- залепваща уста □; необичайни изказвания, становища, ругатни,
псуване □; противоречене или отговаряне на въпроси без връзка □; неясен, завалян,
неразбираем изговор □; признаването или енергичното отричане да е употребявал упойващи
вещества или признаването че е употребил само алкохол □; мирис на упойващи вещества □;
миризми (например на разтворители, боя) □.
Извършената предварителна качествена проба в ……….. ч. и ............. мин. на ….................
(дд.мм.гггг) с имуноаналитичен тест: ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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(посочва се видът на имуноаналитичния тест или едно от следните обстоятелства: лицето
отказва да му бъде извършена проверка с имунологичен тест: извършената проба с
имуноаналитичен тест е некачествена или невалидна; физическото състояние на лицето не
позволява извършване на проверка с имунологичен тест)
показва положителен резултат за наркотични вещества или техни аналози
..................................................................................................................................................................
(посочва се видът на наркотичните вещества)
Протоколът за проверка за установяване на наркотични вещества при постъпване на държавна
служба в МВР, за курсанти и/или по време на служба в МВР да се изпратят на:
............................................................................................................................................................
(при постъпване на ЦЕЛК – МИ-МВР, по време на служба в съответната структура на МВР
и на ЦЕЛК- МИ-МВР)
Подпис на проверявания служител:......................................................
(име и фамилия на служителя)
Комисия:
Член: 1…………………………………………….
(име и фамилия на служителя)
Член: 2…………………………………………….
(име и фамилия на служителя)
Член: 3……………………………………………..
(име и фамилия на служителя)
Член: 4……………………………………………..
(име и фамилия на служителя)
Член: 5……………………………………………...
(име и фамилия на служителя)
Член: 6 ………………………………………………
(име и фамилия на служителя)
Член: 7……………………………………………….
(име и фамилия на служителя)
Член: 8 ………………………………………………
(име и фамилия на служителя)
.......................................................... показанията на ..............................................................................
(от проверяваното лице се попълва „приемам“ или „не приемам“)
....................................................................................................................................................................
(вид на техническото средство/теста)
Дата и час: .............................................. Подпис на проверяваното лице:.......................................
........................................
(име и фамилия)
Лицето отказва да подпише изготвения протокол за извършване на проверка за
установяване на наркотични вещества!
Дата и час: .........................................
Свидетел: ...................................................
...................................................
(три имена на свидетеля по лична карта
и подпис)
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Приложение № 6
към чл. 20, ал. 2
Рег. № ……………..…………..
………………………………...г.
ПРОТОКОЛ
за предаване/приемане на проби за лабораторно изследване на наркотични вещества или
техни аналози
Днес ………………… в…………………….часа и ………………минути
в……………………………………………………………………………………………………
(структурата на МВР взела пробата/ите)
Бяха взети проби: Слюнка □ ………………….
(брой)
Урина □ ………………….
(брой)
Коса □ ………………….
(брой)
Кръв □ ………………….
(брой)
1.……………………………………………………………………………………………
(имена, ЕГН, длъжност,структура)
2.……………………………………………………………………………………………
(имена, ЕГН, длъжност,структура)
Пробата/ите се изпращат за лабораторно изследване на:
………………………………………………………………………………..
(специализирана/и лаборатория/и, лицензирани в Република България)
Предал пробите:
1. ……………………………………………………
(име, фамилия, подпис)
2. ……………………………………………………
(име, фамилия, подпис)
Приел пробите лекар/длъжностно лице от съответната лицензирана лаборатория:
1. ……………………………………………..…..
(име, фамилия, подпис)
2. ………………………………………………....
(име, фамилия, подпис)
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