МОТИВИ
по проект на Наредба за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози от водачите на моторни превозни средства

1. Причини, които налагат приемането на акта:
Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от създаване на
ред за установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
от водачите на моторни превозни средства, различен от реда по действащата Наредба
№ 30 от 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.),
съобразен със съвременните стандарти, както и да бъдат отстранени констатирани
неточности, пропуски и практически затруднения.
Установяването на употребата на алкохол и/или наркотични вещества и техни
аналози цели превенция и контрол върху способността на водачите за управление на
МПС. Необходимо е да бъдат гарантирани максимално обективни, точни и надеждни
резултати.
Наредба № 30 от 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или
друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства е издадена на
основание чл. 174, ал. 4 от Закона за движението по пътищата от министъра на
здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието. В
редакцията на основанието за издаване на наредбата действаща до 21.01.2017 г. беше
предвидено, че наредбата следва да регламентира реда, по който се установява
употребата на алкохол или друго упойващо вещество. Тази разпоредба е изменена с
измененията и допълненията на Закона за движението по пътищата, обнародвани в
„Държавен вестник“, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., като съгласно
измененото основание, наредбата следва да регламентира ред, по който се установява
употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. Изменението в
основанието също води до необходимост от промяна в действащата регламентация.
2. Цели, които се поставят:
Създаване на ред за установява употребата на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози цели гарантирани на максимално обективни, точни и
надеждни резултати. Цели се също създаване на ефективни механизми за превенция и
контрол върху способността на водачите за управление на МПС.
В проекта са направени допълнения предвид забраната на чл. 5, ал. 3 от Закона
за движението по пътищата, който забранява управлението на МПС не само под
въздействието на алкохол, а и на наркотични вещества или техни аналози с оглед
липсата на регламентиран ред относно установяване на употребата на наркотични
вещества или техни аналози. С проекта се цели създаване на такъв ред.
Цели се и предвиждане на алтернатива на медицинското изследване, чрез
въвеждане на изследване с техническо средство – доказателствен анализатор за
установяване на концентрацията на алкохол в издишания въздух.

Проектът цели създаване на цялостен, всеобхватен ред, който да допринесе за
спазване на забраната на закона за управление на МПС под въздействието на алкохол
и/или наркотични вещества или техни аналози.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Новата уредба предполага осигуряването на необходимите средства за създаване
на необходимите материално-технически условия за прилагането й.
4. Очаквани резултати от прилагането:
В най-голяма степен се очаква предвиждането на ефективен ред за установяване
на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози да доведе до
намаляване на случаите на управление на моторни превозни средства след употреба на
алкохол или наркотични вещества. Очаква се и създаването на ред, който да гарантира
обективни, точни и надеждни резултати да доведе до по-висока ефективност при
реализирането на отговорността спрямо нарушителите.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се въвеждат изисквания, произтичащи от актове на Европейския
съюз, предвид което не е изготвена справка за съответствието.
Предприемането на спешни, решителни мерки за намаляване на пътния
травматизъм и за борба срещу нарушителите на правилата за движение по пътищата е
от изключителна важност с оглед намаляване на инцидентите по пътищата и броя на
пострадалите. По проекта е проведено обществено обсъждане като проектът на акт е
публикуван на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на
Министерството на здравеопазването и на Министерството на вътрешните работи
заедно с мотивите към него и на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок
за предложения и становища. За общественото обсъждане е определен по-кратък, 14девен срок, предвид високата обществена значимост на урежданата материя и нейното
отражение върху пътния травматизъм и нарушенията на Закона за движението по
пътищата, за чието намаляване е необходимо предприемане на спешни действия и
създаване на ред за установяване на употребата на алкохол или наркотични вещества от
водачите на моторни превозно средства, отговарящ на съвременната действителност,
който да гарантира точност и обективност на резултатите от извършваните проверки и
не позволява избягване на предвидените за извършените нарушения наказания. За
намаляване на срока за общественото обсъждане е взета предвид тенденцията за
увеличаване на броя на пътно-транспортните произшествия след употребата на алкохол
през последните месеци.

