С П Р А В К А- Т А Б Л И Ц А
за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба
за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в Министерството на вътрешните
работи
Приети/
№
Подател
Бележки
Мотиви
неприети
Синдикална федерация на 1. В чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б” не е описан какъв е 1. Не се приема.
1. В случаите, в които сигнал за употреба на
служителите в МВР – редът за подаване на сигнала, от кого може се
наркотици от служител на МВР със статут по чл.
изразено е становище № подава, до кого да е отправен и други
142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството
812100-7519/28.05.2021 г., подробности. Считаме, че неяснотата не
на вътрешните работи (ЗМВР) съдържа данни за
което е изпратено на гарантира от злоупотреби с тази възможност и
извършено дисциплинарно нарушение по чл. 203,
електронната поща на допуска подаване на сигнали породени от
ал. 1, т. 15 или т. 16 от ЗМВР „злоупотреба с
дирекция
„Правно- субективно
отношение
към
служител,
наркотични вещества или техните аналози“ или
нормативна дейност“ на следствие от служебни или лични ситуации и
„явяване на работа или изпълнение на служебните
27.05.2021 г.
взаимоотношения. Със същите аргументи
задължения след употреба на наркотични вещества
категорично сме против това да се случва с
или техни аналози“, тяхното изясняване се
анонимни сигнали.
осъществява само по реда на чл. 205, ал. 2 от
ЗМВР.
Съгласно
чл.
107,
ал.
2
от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), по
отношение на този сигнал не са приложими
разпоредбите на Глава осма от АПК. В чл. 205, ал.
2 от ЗМВР е предвидено изключение от забраната
в АПК за проверка на анонимни сигнали, в
случаите, в които в тях се съдържат достатъчно
данни относно времето, мястото и деянието, от
които може да се направи обоснован извод, че
служител на МВР е извършил дисциплинарно
нарушение. Редът за подаване на сигнала е
разписан в Инструкция № 8121з-470/27.04.2015 г.
за организацията на дейността по установяване на
дисциплинарни нарушения и налагане на
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дисциплинарни
наказания,
събирането
и
обработката на информация за състоянието на
дисциплината и дисциплинарната практика в МВР.
В случаите, в които сигналът съдържа данни,
сочещи на основание за приложение на чл. 226, ал.
1, т. 18 от ЗМВР, тяхната проверка следва да се
осъществи по предвидения ред в Глава осма от
АПК и Правилата за организация на работата в
МВР по предложенията и сигналите. За анонимни
сигнали с такива данни изцяло е в сила забраната
по чл. 111, ал. 4, пр. 1 от АПК и те не подлежат на
проверка. В АПК и Правилата е посочен реда за
подаване на сигналите, както и в чл. 109 от АПК е
изключена възможността да се предвижда
определяне на кръга на лицата, които могат да ги
подават.
Нормите в ЗМВР и в АПК са приложими за всички
сигнали, като от тях не са изключени тези за
употреба и злоупотреба с наркотични вещества или
техните аналози. Те са достатъчна гаранция за
недопускане на субективизъм.
2. Считаме, че в хипотезата на чл. 5, ал. 2 отказ 2. Не се приема.
на проверявано лице да даде проба от косата
си, категорично не означава, че лицето
възпрепятства извършването на проверката.
Приемаме подробно описаната в чл. 12
процедура за вземане на проби от коса за
насилие спрямо служителя, посредством което
той е възможно да бъде обезобразен и по този
TABL

2. В чл. 12 подробно е описана процедурата по
вземане на проба коса, като е отразено, че същата
се отрязва възможно най-близо до скалпа. При така
проведена процедура не се причинява болка,
респективно не се упражнява „насилие“ върху
изследвания. Отрязването на коса не се счита и за
телесна повреда съгласно Наказателния кодекс, а
за такава се счита единствено нейното отскубване,
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начин да бъде засегнато неговото достойнство.
Категорично
считаме,
след
извършена
консултация със специалисти и литературна
справка по темата, че изследването на слюнка
и урина е напълно достатъчно за нуждите на
настоящата Наредба. Наличието на наркотични
вещества или техни аналози в слюнката би
било доказателство, че лицето е под
въздействие в момента на изследването, а
наличието им (или на техни метаболити) в
урината би било доказателство, че лицето е
употребило такива вещества около седмица
назад във времето. Изследването на кръв е
безсмислено, предвид времето, което ще
измине от стартиране на проверката и
реалното пробовземане, за което време
търсените вещества ще са напуснали кръвта.
Изследването на проби от коса, най-често се
използват за криминалистични нужди, при
разследването на престъпления.

TABL

което причинява болка.
Обезобразяването представлява такова увреждане,
при което се причиняват значителни изменения на
лицето, тялото и крайниците и те обективно
загрозяват вида на човека. Обезобразяването е
такова загрозяване, при което лицето и тялото не
само се изменят съществено, но тези изменения
имат траен или постоянен характер.
Вземането на проба косми от главата не
кореспондира с описаното по отношение на
термина обезобразяване, поради което не може да
приемем, че отрязването на коса в количеството
описано в чл.12 може да бъде определено, като
обезобразяване.
Методиката за вземане на проба коса е такава, че
не води до промяна във външния вид на
изследваното лице. Щадяща (по отношение на
естетичния вид на косата след вземането на
пробата) техника е когато същата не се реже като
сноп от най-горния слой на косата в теменнотилната област, оставяйки „оголено петно“ от
скалпа (вероятност при лица с по-къса коса), а се
осъществява след отмятане на по-горно лежащия
слой на косата и пробата се взима като един-два
реда косми на по-голяма площ, като при по-рядка
коса може да се вземе от няколко места, за да се
получи необходимото количество (фигури 1-3).
След което по-горните слоеве на косата се връщат
на място и зоната, от която е взето не се вижда.
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Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3
Общо известен факт е, че косата расте средно с
около 1 см на месец (т.е нейното отрязване не е с
траен или постоянен характер), а също така и че
всеки ден човек губи между 60-100 косъма, като
това остава незабелязано за по-голяма част от
хората. Респективно вземането на две проби по
100-120 косъма, необходими за провеждане на
изследването за злоупотреба с наркотични
TABL
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вещества и запазване на контролна проба, при
правилно проведено пробовземане, както е
описано по-горе, не следва да се отрази на
естетични вид на лицето.
Вземането на проби слюнка и урина е достатъчно
при скрининговите методи на изследване и
повечето литературни данни описват именно такъв
тип изследвания, но не и при провеждане на
проверка по сигнал, когато същият може да
обхване и период по-голям от 1-2 седмици между
него и употребата на наркотичното вещество - в
тези случй подходяща проба за изследване би била
проба от косата, където може да се обхване период
между 2-3 и повече месеци (в зависимост от
дължимата на косата) назад във времето.
Пробата кръв при изследване за психоактивни
вещества се счита за най-надеждната за определяне
дали един човек е под въздействие на дадено
психоактивно вещество, тъй като проба слюнка,
независимо от по-лесното й взимане, много полесно може да бъде манипулирана, а и не всеки
човек може да даде проба, особено при състояния
свързани с сухота в устната кухина.
Преценката дали да се вземе проба кръв или не
зависи от данните от сигнала кога дадено лице
вероятно е употребило
наркотик, вида на
психоактивната субстанция, както и колко бързо е
възможно се организира комисията по проверка.
Когато се извършва проверка по сигнал, резултатът
от изследването следва да покаже наличието или
TABL
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отсъствието на упоменатото в сигнала наркотично
вещество/а и той трябва да бъде категоричен и
сигурно потвърден.
Безспорно, проби коса се използват най-често за
криминалистични цели, при разследването на
престъпления, но използването на тази биологична
проба за употреба на наркотични вещества намира
приложение в съдебните системи на САЩ,
Беликобритания, Канада и други страни в света и
са разработени гайдлайни за процедурите по
пробовземане.
3. По разпоредбата на чл. 7:
3.1. По ал. 1, т. 2:
3.1. Не се приема.
Абсурдно е да се подписва декларация с
исканата в случая информация. Няма нормален
човек, който автоматично да възпроизведе
какви лекарства, с и/или без лекарско
предписание, е вземал през последните 14 дни.
При едно главоболие например, се вземат
лекарства без лекарско предписание, като след
три дни лицето вече е забравило за този прием.
Никой не е длъжен да си записва всяко прието
хапче/лекарство или хранителна добавка,
защото потенциално може да се окаже
проверявано лице по настоящата Наредба.
3.2. В ал. 2, т. 1 не става ясно 3.2. Не се приема.
имуноаналитичните тестове на какъв тип
проба ще се правят? Написаното като понятие
„биологична проба“ е широко и включва
изброените в ал. 4 биологични проби – слюнка,
TABL

3.1. Всеки човек е отговорен за собственото си
здраве и следва да знае какви медикаменти приема
и по какъв повод. Не е задължително да знае в кой
момент тези лекарства са приети, като точна дата и
час.

3.2. Имуноаналитични тестове могат да бъдат
проведени на всяка една от описаните биологични
проби – слюнка, урина, кръв и коса, като
респективно впоследствие на всяка от пробите
може да бъде проведено химико-токсикологично

урина, коса, кръв. В ал. 3 не е уточнен видът на
биологична проба (слюнка, урина, коса или
кръв), която ще се изследва имуноаналитично
и след получен при нея положителен резултат
от теста ще се преминава към химикотехнологично изследване, което ще се
извършва
чрез
газовахроматография
масспектрометрия или високоефективна течна
хроматография масспектрометрия. Не е
упоменато и на какъв вид биологична проба
ще се извършва инструменталния анализ.
3.3. В номерирането на алинеите на чл. 7 има 3.3. Приема се.
допусната техническа грешка като два пъти е
посочена ал. 4. Алинея 4 „(4) Разходи за
извършване на тестовете са…“ трябва да е ал.
5.
4. В чл. 8, ал. 3 е записано „случаите по чл. 7, 4. Приема се.
ал. 2, т. 3 и ал. 3“, но чл. 7 ал. 2 няма т. 3,
„пробите от урина, коса и кръв за химикотоксикологично изследване се вземат по реда
на ал. 2, т. 2“.
4.1. Въпросът е как служител, преминал 4.1 Не се приема.
специализирано обучение за работа с
техническо средство и/или тест за проверка,
който е член на комисията по чл. 4, ал. 1, т. 3 и
който не е медицинско лице ще вземе кръвна
проба? Как проверяваният служител ще трябва
да съдейства, за да не се приеме, че
възпрепятства проверката, върху него да се
упражнява лице без необходимото за
TABL
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потвърдително
изследване
чрез
газовахроматография с масспектрометрия или
високоефективна
течна
хроматография
с
масспектрометрия, когато това е необходимо.

4.1. Във всяка от формираните комисии е
включено по едно медицинско лице и при
необходимост и преценка, че за конкретния случай
трябва да се вземе проба кръв, тя ще бъде взета
именно от това медицинско лице, тъй като е
недопустимо проба кръв да се взема от
немедицинско лице.
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извършване на дейността „вземане на кръв”
образование?
5. В чл. 9, ал. 2 е записано, че „ изследването
на биологичните проби от урина, коса и кръв
се извършва в специализирана лаборатория в ...
Научния институт по криминалистика в МВР
(НИК-МВР) ...“. Обръща се внимание на
следните факти:
5.1. Името на института е Национален 5.1. Приема се.
институт по криминалистика.
5.2. В чл. 3 от Правилника за устройството и 5.2. Приема се.
дейността на Националния институт по
криминалистика не е разписана дейност по
провеждане
на
химико-токсикологическо
изследване на биологични материали с цел
установяване на употреба на наркотични
вещества от служители на МВР.
Необходимо е да се отбележи, че
лабораторията по „Токсикохимия” на НИК е
претоварена от назначени по досъдебни
производства изследвания, а никъде в проекта
на Наредба не е предвидено увеличение на
щата на лабораторията и закупуване на
апаратура за работа по дейностите на
настоящата Наредба. Включването на НИК
при изследването на проби по тази наредба ще
затрудни и попречи в значителна степен на
изпълнението на основната дейност, която
служителите изпълняват, а именно изготвянето
на експертизи по досъдебни и съдебни
TABL
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производства.
6. В чл. 10 е записано „пробите от слюнка по 6. Приема се.
чл. 8, ал. 1, т. 2 се взимат по следния начин“,
но в текста на чл. 8, ал. 1, т. 2 е записано урина,
а не за слюнка!
7. В чл. 11 е записано „пробите от урина по чл. 7. Приема се.
8, ал. 1, т. 3“, но в текста на чл. 8, ал. 1, т. 3 е
записано коса, а не урина!
8. Категорично сме против записания в чл. 12 8. Не се приема.
начин за вземане на проби от коса и нейния
обем. Според нас вземането на два кичура коса
от „теменно-тилната област, възможно найблизо до скалпа, с ширина на кичура 1 см“ е
абсолютна инквизиция, която обезобразява
човека и категорично противоречи на
записаното в чл. 1, ал. 2 , т. 3 от проекта на
Наредба (зачитане на човешкото достойнство
на проверяваните лица) и чл. 1, ал. 3, т. 1 (при
извършването на проверките за употреба и
злоупотреба с наркотични вещества или
техните аналози не се допуска уронване
достойнството на проверяваните лица) и т. 2
(при извършването на проверките за употреба
и злоупотреба с наркотични вещества или
техните аналози не се допуска ограничаване на
основни права и свободи на проверяваните
лица). От друга страна записаният текст на чл.
12, ал. 2, т. 2 „Проби не се вземат когато косата
в теменно-тилната област на главата е по-къса
от 1,5 см“ е дискриминационен, тъй като не
TABL

8. Мотивите са идентични с тези за неприемането
на предложението по т. 2.
Лицата подложени на проверка по сигнал не могат
да бъдат поставени при еднакви условия, тъй като
пробата, която следва да се вземе ще зависи от
вида на сигнала.

10
поставя при равни условия всички лица, които
ще бъдат тествани по Наредбата. Не бихме
искали да мислим, че авторите на текстовете
поставят в по-неизгодна позиция лицата от
женски пол, които принципно са с дължина на
косите по-голяма от 1,5 см, както пък
преобладаващата част от лицата от мъжки пол
са с дължина на косите по-малка от 1,5 см.
9. В т. 1 на § 1 от Допълнителните разпоредби 9. Не се приема.
(ДР) на Наредбата е записано „Злоупотреба с
наркотични вещества означава употребата на
забранени
наркотични
вещества
или
употребата без лекарско предписание на
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, поставени под контрол“. В смисъла
на този текст употребата на някои
обезболяващи лекарства (например ацефеин и
солпаденин), които свободно се продават в
аптечната мрежа без рецепта, означава, че е
осъществена „злоупотреба с наркотични
вещества“! Това е така, защото в състава и на
двата търговски продукта се съдържа
поставеното под контрол вещество кодеин
(включено в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 2 от
Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и съгласно
разпоредбата т. 2 на § 1 от ДР на Наредбата се
определя като „наркотично вещество“.
10. В т. 3 от мотивите към предложения проект 10. Не се приема.
на Наредбата „Финансови и други средства,
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9. Дадената в проекта на Наредба дефиниция на
термина „злоупотреба с наркотични вещества“ е
идентична с тази § 1, т. 13 от ДР на Закона за
контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите.
При употреба на лекарствено средство съдържащо
например кодеин (като упоменатите ацефеин,
солпадеин), установеното количество при химикотоксикологичното изследване ще бъде малко и ше
е в терапевтичния интервал, ако медикамента се
използва съгласно определната в листовката
дозировка. Излизане извън границите на
терапевтичната доза би могла да покаже
злоупотреба с това вещество, т.е прием по-голям от
терапевтичния, необходим за постигане на
желания ефект.

10. Липсва конкретно предложение.

11
необходими за прилагането на новата уредба“
е записано, че за приемането на Наредбата не
се изисква осигуряване на допълнителни
финансови
средства.
Интересно
е
разминаването на това твърдение със
записаното в чл. 7, ал. 4, т. 1, б. „а“, че разходи
за извършване на тестовете за проверяваните
лица по чл. 2, т. 1, 2, 5, 7 и 8 за
имуноаналитичните тестове по чл. 7, ал. 2, т. 1
са за сметка на бюджета на МВР.
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