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УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, УВАЖАЕМИ ПРОФ. ПЕТРОВ, УВАЖАЕМИ Г-Н
РАДЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н ТОДОРОВ,
В качеството си на един от инициаторите и вносителите на предложението, направено
през 2007 г. и 2011 г., за актуализация на Наредба № 30 от 27 юни 2001 г. за реда за
установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни
превозни средства, считам за необходимо да изразя мнението си относно изготвения и
предоставен за обсъждане “Проект на Наредба за реда за установяване употребата на алкохол
и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства”.
Убедена съм, че подобен документ трябва да бъде добре обмислен, точен, конкретен и
максимално прецизиран, поради което си позволявам да предоставя на вниманието Ви моите
предложения и препоръки.
Предлагам заглавието на наредбата да бъде променено на: “Наредба за реда за
установяване употребата на алкохол и/или други наркотични вещества от водачите на
моторни превозни средства и участниците в пътнотранспортни произшествия“.
Основание:
1. Съгласно Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП),
последно изм. ДВ. бр. 58 от 26 Юли 2016 г. "Наркотично вещество означава всяко упойващо
и психотропно вещество, включено в списъците по Чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3. Наркотично
вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в списъците по Чл. 3,
ал. 2, т. 1, 2 и 3, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или
депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или
нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и
настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм“. Това означава,
че към класическите наркотици законодателят причислява стимулантите, депресантите, т. е.
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вещества със седативно и обезболяващо действие и халюциногените, а също и вещества,
които не спадат към никоя от тези групи, но са забранени по силата на закона, като например
канабиноидите в марихуаната/канабиса, субстанции като екстази и други. Независимо, че и
алкохолът, съгласно определението, е вещество, което може да се причисли към
наркотичните, предлагам по обясними причини да остане отделен от тях.
2. Допълнението „или техни аналози“ трябва да отпадне от наредбата. Защо? Първо,
не става ясно употребата на кои точно аналози ще бъде установявана, респективно как ще
бъде установявана. Второ, имуноаналитичните (имунохроматографските) тестове са
разработени по начин, осигуряващ информация за употреба на конкретно вещество.
Субстанциите, които ще бъдат изследвани се подбират в зависимост от контролираната
целева група, но като цяло повечето тестове покриват всички основни групи контролирани
наркотични вещества към момента. Доколкото ми е известно, използваните у нас скринингтестове са предназначени за установяване наличие на някои основни и най-разпространени
наркотични вещества или техни метаболити (амфетамин, метамфетамин, опиати, кокаин,
марихуана/канабис) в орална течност. При други устройства в тест-панела (тест-касетата)
магат да присъстват и екстази (MDMA), бензодиазепини или фенциклидин, който за нашата
страна не е популярен препарат. Резултатът от теста на орална течност има пресяващ и
насочващ резултат, но потвърждението за присъствие на откритите вещества се извършва с
лабораторно изследване на кръвна проба. Очевидо е, че с тестовете няма как и не могат да се
изследват други наркотични вещества, още по-малко „техни аналози“. Активнодействащи
вещества в някакви аналози на наркотични или други субстанции, при необходимост, могат
да бъдат евентуално идентифицирани с използване на комбинация от хроматографски и
масспектрометрични методи. Промяната следва се отрази във всички текстове на наредбата.
3. В Чл. 1. (1) се казва, че с тази наредба се урежда реда, по който се установява
употребата на алкохол и/или наркотични вещества и от участниците в пътнотранспортни
произшествия (ПТП).
Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда редът, по който се установява употребата на
алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на моторни
превозни средства (МПС) и участници в пътнотранспортни произшествия (ПТП).
Предлагам следната промяна: Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда реда, по който
се установява употребата на алкохол и/или други наркотични вещества от водачите
на моторни превозни средства (МПС) и участниците в пътнотранспортни
произшествия (ПТП).
Чл. 1. (2) Употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
се установява чрез използване на съответни технически средства, тестове, медицински,
химически или химико-токсикологични изследвания.
Предлагам следната промяна: Чл. 1. (2) Употребата на алкохол и/или други
наркотични вещества се установява с техническо средство и/или доказателствен
анализатор, имуноаналитични тестове, медицински и химико-токсикологични
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изследвания.
Обосновка: Изследванията за установяване употребата както на алкохол, така и на
други наркотични вещества, по същество са химико-токсикологични. По тази причина не
разбирам разликата и идеята анализа за доказване наличие или отсъствие на алкохол (етилов
алкохол, етанол) да се определя като химическо изследване, а този на наркотични вещества
– като химико-токсикологично. И двете изследвания се квалифицират като химикотоксикологични и не трябва да бъдат разделяни. Промяната следва да бъде отразена във
всички текстове нанаредбата.
Чл. 1. (4) Тестовете, с които се извършва проверка за употреба на наркотични
вещества или техни аналози, се определят със заповед от министъра на вътрешните
работи.
Предлагам следната промяна: Чл. 1. (4) Тестовете, с които се извършва проверка
за употреба на наркотични вещества се определят със заповед от министъра на
вътрешните работи.
Чл. 4. Установяването на употребата на алкохол се извършва с доказателствен
анализатор или с химическо изследване, а на употребата на наркотични вещества или
техни аналози – с химико-токсикологично изследване, когато: .........
Предлагам следната промяна: Чл. 4. Установяване употребата на алкохол се
извършва с доказателствен анализатор или с химико-токсикологично изследване, а
употребата на наркотични вещества – с химико-токсикологично изследване, когато:
..........
Обосновка: Направената обосновка по-горе елиминира аналозите и химическото
изследване.
Чл. 13. (1) Медицинското изследване се извършва от лекар, а при отсъствие на
такъв – от друг медицински специалист, писмено оправомощен от ръководителя на
лечебното заведение.
Предлагам следната промяна: Чл. 13. (1) Медицинското изследване се извършва
от лекар и по изключение от фелдшер, писмено оправомощен от ръководителя на
лечебното заведение.
Основание: С предложената в проекта формулировка Чл. 13. (1) допуска
медицинското изследване да се извършва или от лекар (при наличност), или от друг
медицински специалист „писмено оправомощен от ръководителя на лечебното заведение“. И
тук възниква въпроса какъв друг ще е този оправомощен „медицински специалист“ –
фелдшер, медицинска сестра, акушерка, лекар (дентален, ветеринарен)? Независимо от това,
че медицинското изследване е под форма на анкета на практика се явява своеобразен
медицински преглед (изследване на нистагъм).
Чл. 13. (2) Лицето по ал. 1, което извършва медицинското изследване и
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контролира взимането на пробата за химическо или химико-токсикологично
изследване, е длъжно да се увери в самоличността на изследваното лице чрез документ
за самоличност.
Предлагам следната промяна: Чл. 13. (2) Лицето по ал. 1, което извършва
медицинското изследване и контролира вземането на пробите за химикотоксикологично изследване, е длъжно да се увери в самоличността на изследваното лице
чрез документ за самоличност.
Предлагам в наредбата „взимат/взима/взимането“ да се замени с „вземат/взема/
вземането“.
Основание: Обсъжда се официален документ, който освен, че трябва да бъде
грамотно съставен, трябва да бъде и грамотно написан.
Чл. 15. (2) Резултатът от изследването, събраните анамнестични данни за
налични 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 и/или наркотични вещества или техни аналози (Приложение № 4).
Предлагам следната промяна: Чл. 15. (2) Резултатът от медицинското
изследване, събраните анамнестични и клинико-диагностични данни, доказващи
заболявания (диабет, епилепсия и др.), както и приетите от лицето лекарства през
последните 24 часа се вписват в Протокол за медицинско изследване за употреба на
алкохол и/или други наркотични вещества (Приложение № 4). Протоколът се подписва
от лицето по Чл 13. (1), извършило медицинското изследване.
Чл. 16. (1) След медицинското изследване се взимат проби за химическо или
химико-токсикологично изследване.
Предлагам следната промяна: Чл. 16. (1) След медицинското изследване се
вземат проби за химико-токсикологично изследване. Пробите кръв и урина се вземат от
или под контрол на лицето по Чл 13. (1), извършило медицинското изследване, което
носи отговорност, както за правилното пробовземане, така също и за спазване на
изискванията за етикетирането, запечатването и кодирането на пробите.
Обосновка: По принцип, пробовземнето е първият и най-важен етап от всеки анализ.
Неправилно взетата проба води до получаване на погрешни и неточни резултати – с
положителен или отрицателен знак, както и до невъзможност за извършване на самата
експертиза.
Във връзка с това възниква въпроса, как ще се гарантира осигуряването на достоверна
и защитена от манипулиране (например разредена с вода) проба урина? В случая, даването
на уринна проба представлява индиректно пробовземане, изискващо съдействие и
осъществявано от самия уличен, без участие на външно лице. Нещо повече, упражняването
на какъвто и да е контрол може да се приеме като нарушение на личната му
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неприкосновеност, респективно нарушаване на човешките му права. Няма две мнения
относно това, че урината се явява изключително информативен и важен за целите на
изследването биологичен материал. Но веднага следва и въпроса, доколко ще бъде обективен
и надежден резултата от подобно изследване и за какво ще служи? Мисля, че това е казус,
който следва внимателно да се обсъди от работната група.
Чл. 16. (2) При изследване за употреба на алкохол се взимат две проби в
предназначена за целта вакуумна епруветка, всяка от които с обем, не по- малък от 4
мл.
Предлагам следната промяна: Чл. 16. (2) При изследване за употреба на алкохол
се вземат две проби кръв в предназначени за целта вакуумни епруветки, всяка от които
с обем, не по- малък от 4 мл.
Обосновка: В документа всичко трябва да бъде точно формулирано, поради което
предлагам след „две проби“ да се прибави „кръв“, както и „вакуумна епруветка“ да бъде в
множествено число – „вакуумни епруветки“, тъй като ще се вземат две проби кръв.
Чл. 16. (3) За изследване на наркотични вещества или техни аналози се взимат
две проби кръв, всяка от които с обем, не по-малък от 7 мл. Допуска се използване на
няколко вакуумни епруветки за осигуряване на необходимия обем, но от един тип по
отношение на обем, антикоагулант, производител, и една проба урина с препоръчителен
обем, не по-малък от 20 мл.
Предлагам следната промяна: Чл. 16. (3) За изследване на наркотични вещества
се вземат две проби кръв, всяка от които с обем, не по-малък от 7 мл и една проба урина
с препоръчителен обем, не по-малък от 20 мл. За осигуряване на необходимото
количество кръв се допуска използване на няколко вакуумни епруветки от същия тип.
Обосновка: „Аналози“-те вече са коментирани. Мисля, че е редно пробата урина да
бъде добавена след пробите кръв.
Чл. 16. (4) Едната от кръвните проби по ал. 2 и 3 се съхранява като контролна, а
другите кръвни проби и пробата урина се използват за химико-токсикологично
изследване.
Предлагам следната промяна: Чл. 16. (4) Едната от взетите за изследване на
алкохол кръвни проби по ал. 2 и едната от тези, взети за изследване на наркотични
вещества по ал. 3, се съхраняват като контролни. Другите две проби кръв и пробата
урина се използват за химико-токсикологично изследване.
Обосновка: Считам, че предложената формулировка е по-ясна.
Чл. 16. (5) Взимането на кръв и урина за изследване за алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози се извършва в срока за явяване, определен в талона за
изследване. При невъзможност на лицето да предостави проба урина и/или при
обективна невъзможност лицето по чл. 13, ал. 1 да вземе кръв за изследване в посочения
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срок, той отразява причините за забавянето и часа на взимането.
Предлагам следната промяна: Чл. 16. (5) Вземането на кръв и урина за изследване
на алкохол и/или наркотични вещества се извършва в срока за явяване, определен в
талона за изследване. При невъзможност уличеното лице да предостави проба урина
и/или при обективна невъзможност лицето по Чл.13. (1) да вземе кръв за изследване в
посочения срок, същото отразява причините за забавянето и часа на вземането.
Чл. 17. Кръв за изследване се взима след дезинфекция с кислородна вода (3 %
водороден пероксид) или друг антисептик на водна основа, несъдържащ алкохол и/или
други летливи вещества.
Предлагам следната промяна: Чл. 17. Кръв за изследване се взема след
дезинфекция на мястото на убождане с кислородна вода (3 % водороден пероксид),
риванол или друг антисептик на водна основа, несъдържащ етанол и/или други летливи
вещества.
Чл. 18. (1) Пробите кръв се взимат със затворена система. За изследване на
алкохол се използват вакуумни епруветки, съдържащи натриев флуорид
(стабилизатор) и антикоагулант (калиев оксалат или сол на ЕДТА). Кръвни проби за
наркотични вещества се вземат във вакуумни епруветки с антикоагулант (сол на ЕДТА
или хепарин). Епруветките се запълват до марката.
Предлагам следната промяна: Чл. 18. (1) Пробите кръв се вземат със затворена
система. Пробите за изследване на алкохол се вземат във вакуумни епруветки,
съдържащи стабилизатор (натриев флуорид) и антикоагулант (калиев оксалат) –
маркирани със сива запушалка. Пробите за изследване на наркотични вещества се
вземат във вакуумни епруветки, съдържащи антикоагулант (литиева или натриева сол
на хепарин – маркирани с тъмно зелена запушалка, съответно калиева или натриева сол
на ЕДТА – маркирани с лилава запушалка). Епруветките се запълват до марката.
Обосновка: Считам, че не само за удобство, но и за сигурност е добре да се посочи
цвета на запушалката. Всички вакуумни епруветки, независимо от фирмата - производител,
в зависимост от целта на изследването, се маркират с един и същ цвят запушалки, като се
допуска единствено малка разлика в нюанса. Обръщам специално внимание върху това, че
повечето вакуумни епруветки, с които разполагат здравните заведения (тези с червена, жълта,
светло зелена, светло-синя, тъмно-синя запушалка) не са подходящи за вземане и съхранение
на кръв за анализ на алкохол и други наркотични вещества. Използването им за изпълнение
на наредбата може да доведе до сериозни проблеми и до невъзможност за извършване на
експертизата.
Предлагам промяна на ал. 2 и добавяне на нови алинеи (3) и (4), както следва:
Чл. 18. (2) За гарантиране на максимална чистота и сигурен начин на затваряне,
пробата урина за химико - токсикологично изследване се взема/прехвърля във фабричен
пластмасов контейнер за уринни проби с капак.
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Обосновка: Целта е да не се допуска използването на всевъзможни съдове (шишета,
бурканчета, флакони и други), неподходящо затворени и със съмнителна чистота. Това
изискване е във връзка и с предложената нова алинея (4), с цел осигуряването на подходящи
по размер стикери за маркиране на пробите.
Чл. 18. (3) Върху всеки съд, непосредствено след вземане на биологичните проби,
четливо се записват собственото и фамилното име на изследваното лице; номерът,
под който лицето е записано в амбулаторния журнал; датата и часа на вземане на
пробата; име, фамилия и подпис на лицето, взело пробата.
Обосновка: Такава е световната практика и считам, че тя няма нужда от обосновка.
Чл. 18 (4) Вакуумните епруветки и контейнерите за урина се запечатват със
стикер със сериен номер, по начин непозволяващ манипулиране и/или прехвърляне върху
други съдове. В протокола за медицинско изследване, както и в протокола за химикотоксикологично изследване задължително се вписва серийния номер на стикера.
Обосновка: Освен гарантиране достоверността на пробите, взети и предоставени за
извършване на химико-токсикологично изследване, това ще оправдае в голяма степен иначе
парадоксалното решение контролната проба да се съхранява в лабораторията, извършваща
експертизата. Отсъствието на абсолютно сигурен начин за съхранение на контролната проба
тотално обезсмисля необходимостта от такава, а отсъствието на контролна проба –
обезсмисля наредбата.
Чл. 19. Пробите кръв и урина се съхраняват от момента на взимането до
изпращането им в лабораторията при температура от +4°С до +8°С.
Предлагам следната промяна: Чл. 19. Пробите кръв и урина, от момента на
вземането до изпращането им в лабораторията, се съхраняват в хладилник при
температура от +4°С до +8°С.
Чл. 20. (1) Пробите кръв за установяване на алкохол, се изпращат за изследване
в специализираните химически и химико-токсикологични лаборатории:............
Предлагам следната промяна: Чл. 20. (1) Пробите кръв за изследване на алкохол,
заедно с талона за изследване и протокола за медицинско изследване се изпращат в
специализираните химико-токсикологични лаборатории:...........
Обосновка: Къде ще се съхранява протокола от извършеното медицинско изследване,
докато се извършва химико-токсикологичното? Защо не се изпраща и талона за изследване?
Чл. 20. (2) Пробите се изпращат до 5 дни след взимането им в хладилни чанти.
Предлагам следната промяна: Чл. 20. (2) Пробите се изпращат не по-късно от 72
часа след вземането им в хладилни чанти.
Обосновка: Практиката показва, че в повечето случаи не се изпълняват изискванията
за правилното съхранение на биологичните проби, от момента на вземането им до момента
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на постъпването им в съответната лаборатория. Независимо от положителните промени,
направени по отношение на кръвните проби с въвеждането на надеждните и подходящи за
целите на изследването вакуумирани епруветки, считам, че 72 часа или 3 дена са напълно
достатъчни за придвижването на пробите кръв и урина до мястото, където ще бъдат
анализирани.
Чл. 21. (1) Пробите кръв и урина за наличие на наркотични вещества или техни
аналози се изпращат за изследване в специализираните химико-токсикологични
лаборатории на......, ведно с талона за изследване и протокола за медицинско
изследване.
Предлагам следната промяна: Чл. 21. (1) Пробите кръв и урина за изследване на
наркотични вещества, заедно с талона за изследване и протокола за медицинско
изследване, се изпращат в специализираните химико-токсикологични лаборатории:.......
Чл. 21. (2) Пробите се изпращат до 5 дни след взимането им в хладилни чанти.
Предлагам следната промяна: Чл. 21. (2) Пробите се изпращат не по-късно от 72
часа след вземането им в хладилни чанти.
Обосновка: Същата както за Чл. 20. (2) с допълнението, че този срок защитава в поголяма степен пробите урина, при които не се предвижда стабилизиране.
Чл. 22. За наличие на алкохол или наркотични вещества или техни аналози се
изследва едната от представените проби. Другата се съхранява като контролна при
необходимост от повторен анализ. Допуска се използване и на втората проба, когато за
целите на изследването предоставеното количество проба по технически причини е
недостатъчно, като това се отразява в обстоятелствената част на протокола от
изследването.
Предлагам създаване на нови 3 алинеи към Чл. 22.
Чл. 22. (1). За наличие на алкохол и/или други наркотични вещества се изследва
едната от предоставените проби кръв. Другата задължително се съхранява като
контролна и се използва само при необходимост от повторен анализ и/или арбитражно
изследване.
Обосновка: Недопустимо е да се „допуска“, по каквато и да е причина, използването
на контролната проба за извършване на същинското изследване. Това априори предоставя
възможност за злоупотреби. Защото такова допускане се явява много, ама много удобна
„вратичка“ за елиминиране на арбитражното изследване, с аргумента за недостатъчно
количество проба. По този начин, убедена съм, ще бъдат опорочени не малък брой
експертизи, което ще обезсмисли много закъснялата, но така очаквана качествено нова
наредба, целяща справяне с т. нар. „война по пътищата“. Отсъствието на контролна
(арбитражна) проба създава обективна предпоставка за манипулации (подмяна на кръвната
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проба, разреждане на пробата, загряване с цел изпаряване на алкохола и намаляване на
концентрацията, както и други изобретения).
Чл. 22. (2). Химико – токсикологичното изследване за установяване употребата
на алкохол се извършва в тридневен срок, след получаване на пробата в
специализираната лаборатория.
Чл. 22. (3). Химико - токсикологичното изследване за установяване употребата
на наркотични вещества се извършва в седемдневен срок, след получаване на пробите в
специализираната лаборатория.
Обосновка: Както в действащата доскоро, така и в проекта за нова наредба не е
посочен срок за извършване на съответните изследвания. Това означава ли, че изследването
може да се извърши в срок от 2 дена, седмица, 3 седмици, месец, половин година и т. н.?
Предложените срокове са съобразени със спецификата, респективно времетраенето на
съответното изследване и натовареността на лабораториите при нормален режим на работа.
Неспазване на утвърдения в наредбата срок може да се допусне поради възникнали
технически или други обективни причини, което не е проблем да се съгласува с органа,
възложил експертизата.
Чл. 23. (1) Изследването на пробите от кръв за наличие на алкохол се извършва
по газхроматографски метод или по метода на Видмарк.
Предлагам следната промяна: Чл. 23. (1) Изследването на пробите кръв за
наличие на алкохол се извършва с газхроматографски метод.
Обосновка: Векът, в който живеем и през който ще действа тази наредба е XXI.
Въпреки огромния си принос за времето, включеният в наредбата микрометод за анализ на
етилов алкохол, разработен и публикуван през 1922 г. от шведския професор Ерик Видмарк,
притежава някои сериозни недостатъци. По същество той е окислително-редукционен
титриметричен остатъчен метод, при който всички летливи редуциращи вещества в кръвната
проба се определят едновременно и се изразяват сумарно като етилов алкохол. Този е и
основния му недостатък – неспецифичност по отношение на етиловия алкохол, присъстващ
в кръвната матрица. Особено неточни и нещо повече – некоректни могат да бъдат резултатите
от анализа за установяване употребата на алкохол, получени при изследването на лица, в
чиято кръв присъстват други летливи вещества (например след някаква експозиция към
органични разтворители или наличие на ендогенни вещества – ацетон при диабетна кетоацидоза). Методът на Видмарк може да предостави невярна аналитична информация и при
проби, при които поради несъблюдаване на различни процеси, има формиране на вторични
продукти. Друг съществен недостатък е неговата неточност – сравнително голяма
максимално допустима грешка по отношение на етиловия алкохл ± 0.20 г/л, която нараства
при високите концентрации. При този метод винаги съществува риск от получаването на
различни от действителните концентрации поради невъзможност резултата от изследването
да бъде обективизиран. Газовата хроматография се е наложила в световен мащаб като найобективен и точен метод, както поради инструментално-аналитичната си специфика, така и
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заради възможността за идентификация и количествен анализ на най-често срещаните
екзогенни летливи вещества, способни да окажат въздействие върху психиката. Установено
е също така, че резултатите, получени по метода на Видмарк, в повечето случаи са
несъпоставими с резултатите, получени с газхроматографския метод. По тези и други
причини класическият, но вече архаичен метод на Видмарк, който днес има само и
единствено историческа стойност, трябва да отпадне от наредбата и като метод за анализ на
етилов алкохол в кръв да се използва само газхроматографския метод.
Считам, че оборудването на лабораториите, използващи метода на Видмарк, със
съвременна газхроматографска апаратура, едва ли съществено ще се отрази върху
финансовата стойност на изследването, но безапелационно ще обезпечи надеждността на
експертизата и възможността за съпоставимост на междулабораторните резултати.
Чл. 23. (2) Изследванията за наличие на алкохол се извършват двукратно, като
резултатите в отчетената крайна концентрация не трябва да се различават с повече от
0,10 на хиляда при резултати до 1 на хиляда, а при резултати над 1 на хиляда – с 10 %
от стойността. При по-голяма разлика изследването се повтаря.
Предлагам следната промяна: Чл. 23. (2) За осигуряване на статистическа
достоверност и значимост на резултата, изследването се извършва най-малко
трикратно, като концентрацията на алкохола в паралелните проби не трябва да се
различава с повече от 0.1 г/л. При по-голяма разлика изследването се повтаря.
Предлагам създаване на нова алинея (3) към Чл. 23.
Чл. 23. (3) Мерна единица за изразяване на концентрацията на алкохол в кръв е
“г/л”.
Във връзка с Чл. 23., алинеи 2 и 3 предлагам да отпадне т. 6, § 1 от
допълнителните разпоредби: “Концентрация на алкохол в кръвта, изразена в „на
хиляда” означава „милиграм на милилитър”. Лабораториите, използващи методи,
определящи концентрацията на алкохол в кръвта в милиграм на грам преизчисляват
резултата чрез умножение с коефициент 1,055“.
Обосновка: Считам, че е дошло времето да се сложи край на концентрационната
единица за изразяване на количеството етилов алкохол – „на хиляда”, независимо, че този
път в § 1 от допълнителните разпоредби е уточнено, че концентрация на алкохол в кръвта,
изразена в „на хиляда” означава „милиграм на милилитър”. Следва обаче и добавката:
“Лабораториите, използващи методи, определящи концентрацията на алкохол в кръвта в
милиграм на грам преизчисляват резултата чрез умножение с коефициент 1,055“. Кому е
нужно това? Повечето Европейски и национални лаборатории работят в концентрационни
единици г/л (мг/мл) (в система SI – g/l или mg/ml) и това никак не е случайно. Тези мерни
единици са по-удобни при техническото изпълнение на анализа, в частност при серийни
анализи и са значително по-точни. Безумно е да се прави преизчисляване на резултата спрямо
относителното тегло на кръвта (ако и доколкото съм схванала сметката), което варира в
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граници от 1.050 до 1.060 – при абсолютно здрави хора! Какво се случва например с диабетно
болни водачи на МПС, при които напълно логично и обяснимо, относителното тегло може
да е над горната граница?! Очевидно е, че всяко преизчисляване, при това с число, което не
е константна величина, а средно аритметична стойност от две числа (ако 1.055 е средна
стойност между 1.050 и 1.060) може да доведе до груби грешки. От съдебна гледна точка, а
защо не и от човешка, грешките могат да бъдат фатални, а резултатите от експертизата –
оспорвани. По тези причини отново питам, кому е нужно това? Нормалното според мен е
лабораториите, използващи методи, определящи концентрацията на алкохол в кръвта в мг/г
да се съобразят поне с Европейската практика и да променят методите си. В противен случай,
просто няма да им се възлага подобна дейност и ще отпаднат от наредбата.
Може би точно тук е мястото да се коментира пълния хаос, в който се лута контрола
върху употребата най-вече на т. нар. алкохол – голям брой лаборатории, работещи с различни
методики, с различни апарати, с различни консумативи и с различен кадрови потенциал. Част
от тях използват все още историческия, от началото на миналия век, метод на Видмарк, който
вече беше обсъден. И така кой, какво и как измерва – не е ясно. По какъв начин е гарантирана
точността на получения резултат и отговаря ли на действителния – също не е ясно. Кой и
защо подписва протоколите от експертизата – не е важно. В лабораториите за определяне на
алкохол стандарти и правила няма, а такива съществуват извън страната ни. Няма
междулабораторен контрол, няма и съпоставимост между резултатите, което на този етап,
очевидно вълнува само журналистическата гилдия. И резултатите са налице – ежедневно и
ежечасно гинат нечии близки, нечии по-големи или по-малки деца, които никога няма да
порастнат! Всички стискаме палци и чукаме на дърво да не ни споходи трагедията. Това,
което се случва у нас е гражданска война, в която едни граждани – „джигити“, постигайки
независимост (плащат и карат), жестоко, безмилостно и на практика безнаказано убиват
други – мирни граждани.
Чл. 24. (1) За изследване на наркотични вещества или техни аналози се извършва
първоначално изследване на предоставената проба урина. При наличие на наркотични
вещества или техни аналози, употребата им се доказва чрез изследване на кръвната
проба. При липса на проба урина изследването се извършва с проба кръв.
Предлагам следната промяна: Чл. 24. (1) При химико-токсикологичното
изследване на наркотични вещества първо се анализира предоставената проба урина.
При наличие на наркотични вещества и/или техни метаболити, употребата се доказва
чрез изследване на кръвната проба. При липса на проба урина изследването се извършва
само с пробата кръв.
Чл. 24. (2) Изследването на пробите за наличие на наркотични вещества или
техни аналози в кръвна проба, включително на негови метаболити, доказващи
употребата им, се извършва чрез газова хроматография с масспектрална детекция (GCMS), високоефективна течна хроматография- масспектрометрия (LC-MS).
Предлагам следната промяна: Чл. 24. (2) Изследването на пробите кръв и урина
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за наличие на наркотични вещества и/или метаболити, доказващи употребата им, се
извършва чрез газова хроматография с масспектрална детекция (GC-MS) и/или с
високоефективна течна хроматография с масспектрална детекция (LC-MS).
Обосновка: Ще се въздържа да коментирам предложената за национално обсъждане
формулировка на Чл. 24. (2).
Предлагам създаване на нова алинея (3) към Чл. 24.
Чл. 24. (3). Резултат от химико-токсикологичното изследване за установяване
употреба на анализираните с оралния тест наркотични вещества, се приема за
положителен само когато измерената концентрация в кръвната проба е по-висока от
приетата с наредбата прагова стойност.
Обосновка: Скрининг-тестовете показват единствено и само употреба на съответното
контролирано вещество, но не отговарят на въпросите кога е употребено и най-вече дали
лицето е било повлияно към момента на проверката. На практика резултатът от химикотоксикологичното изследване само ще потвърди позитивния резултат, получен от теста, т. е.
също няма да даде отговор за очаквания ефект от употребата. В зависимост от приетите в
дадена страна регулаторни актове и норми, съществуват две практики. При едната, доказан
позитивен резултат от изследването означава употреба на забранена контролирана
субстанция. В този случай обаче е необходимо ясно и много точно да се дефинира
понятието „употреба“. При втората, са регламентирани прагови стойности и когато
концентрацията в кръвта е над определения праг употребата, към момента на управление на
МПС, се приема за безспорно доказана, респективно лицето се смята за повлияно – в една
или друга степен. В България този подход е възприет по отношение на концентрацията на
етилов алкохол в кръв – 0.5 г/л е допустимата норма за управление на МПС. Считам, че в
случая въвеждането на прагови концентрации (гранични стойности) за контролираните чрез
оралния тест наркотични вещества, е изключително важно защото само така положителният
резултат може да се дефинира количествено. Важно е също и това, че целта на наредбата не
е да преследва и санкционира употребата на забранените у нас наркотични вещества. Целта
на наредбата е да не допуска управление на МПС, не поради употреба, а поради въздействие
на дадено вещество върху психиката, водещо до неадекватни реакции по време на шофиране,
респективно рискови ситуации, застрашаващи здравето и живота. Съвременните аналитични
методи позволяват доказване на следи от вещества, в т. ч. наркотични, най-вече в урината, но
също в слюнката и в кръвта, дори дни след употребата им, когато по никакъв начин не могат
да влияят върху поведението и реакциите на водача на МПС. Скрининг - тестовете също са
много чувствителни и реагират на стойности от порядъка на нг/мл. Типичен пример е
марихуаната (канабиса), при която активнодействащото вещество – тетрахидроканабинол
(THC) може да бъде открито в слюнката 30 часа след изпушването на цигара. Въздействието
на THC върху психиката отминава много бързо – от 2 до 3 - 4 часа, а тестът се позитивира
дълго време след това. Основният метаболит на THC – Δ9-THC-СООН се открива до 14 дена
при активни потребители, което показва употреба, но не доказва, че лицето е под
12

въздействие. В тези случаи медицинското освидетелстване също ще потвърди годността на
лицето да управлява МПС. Какво следва да се направи при това положение? На какво
основание човекът ще бъде лишен от правоуправление или нещо още по-лошо – ще получи
присъда. Ами, ако е пил лекарство против главоболие, мигрена, зъбобол (Паракофдал,
Ацефеин, Солпадеин), против кашлица (Кодтерпин) или други, съдържащи кодеин (опиат),
отпускани в аптеките свободно, без рецепта. Следва ли да бъде третиран и осъден като
употребил наркотично вещество по време на управление на МПС?
Предлагам създаване на нова алинея (5) към Чл.24
Чл. 24. (5) Мерната единица за изразяване на концентрацията на наркотични
вещества и активни метаболити в кръв е “мг/л”.
Чл. 25. (1) Изследването на пробите и представянето на резултатите се извършват
от химик.
Предлагам следната промяна: Чл. 25. (1) Изследването на пробите,
изчисляването, интерпретацията и представянето на резултатите от анализа се
извършват от или под ръководството на химик с минимална образователно –
квалификационна степен “магистър ".
Обосновка: В много лаборатории някои рутинни анализи (например анализа на
етилов алкохол) се извършват и от химични лаборанти със средно специално образование. В
случая изследването, калибрирането на апаратурата, изчисляването, интерпретацията и
представянето на получените резултати се явяват специфична експертна дейност, изискваща
висока професионална компетентност. По тези причини експертизните изследвания трябва
да се извършват от или под ръководството на химик с минимална образователно –
квалификационна степен “магистър”.
Чл. 25. (2)
Резултатите от химическото или химико-токсикологичното
изследване по ал. 1 и 2 се отразяват в протокол за химическо или химикотоксикологично изследване за определяне концентрацията на алкохол или употреба на
наркотични вещества или техни аналози, като протоколът съдържа данни относно
имената, длъжността и местоработата на извършилия изследването специалист; имена
и ЕГН на изследваното лице; кога, как и какви проби са постъпили за изследване;
състоянието на пробите при постъпване в лабораторията; кога е извършено
изследването; използваните аналитични методи и получените резултати.
Предлагам следната промяна: Чл. 25. (2) Резултатите от химикотоксикологичното изследване по Чл. 23. (1) и Чл. 24. (2) се отразяват в Протокол за
химико-токсикологично изследване за определяне концентрацията на алкохол и/или
други наркотични вещества, в който се вписват: имената, длъжността и
местоработата на специалиста, извършил изследването; имената, ЕГН и адреса на
изследваното лице от документа за самоличност; кога, как и какви проби са постъпили
за изследване; състоянието на пробите при постъпване в лабораторията; кога е
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извършено изследването; използваните аналитични методи с посочени граница на
откриване (LOD) и граница на количествено определяне (LOQ), и получените
резултати. Протоколът се подписва от извършилия изследването.
Забележка: В предоставения за обсъждане проект, липсва приложен образец на
протокола за химико-токсикологично изследване, вероятно Приложение 5 към Чл. 25. (2).
Чл. 25. (3) Концентрацията на алкохол се отразява с точност до втория знак след
десетичната запетая на средно-аритметичната стойност от извършените измервания.
Предлагам следната промяна: Чл. 25. (3) Концентрацията на алкохола се отчита
с точност до втория знак след десетичната запетая и представлява средноаритметичната стойност от извършените измервания.
Обосновка: По подразбиране.
Чл. 27. (1) След изследване на пробите за алкохол, същите се съхраняват в
химическите лаборатории при температура от +4°С до +8°С.
Предлагам следната промяна: Чл. 27. (1) След изследване на пробите за наличие
на алкохол, същите се съхраняват в специализираните лаборатории по Чл. 20. (1) в
хладилник при температура от +4°С до +8°С.
Чл. 27. (2) След изследване на пробите за наличие на наркотични вещества или
техни аналози, те се съхраняват в специализираните лаборатории при температура не
по-висока от минус 15°С.
Предлагам следната промяна: Чл. 27. (2) След изследване на пробите за наличие
на наркотични вещества, същите се съхраняват в специализираните лаборатории по
Чл. 21. (1) във фризер при температура не по-висока от минус 15°С.
Чл. 27. (4) Пробите по ал. 1 и ал. 2, както и контролните проби се съхраняват за
срок не по-малък от 3 месеца, а контролните проби се съхраняват за срок не по-малък
от 6 месеца.
Предлагам следната промяна: Чл. 27. (4) Пробите по ал. 1 и ал. 2 се съхраняват
за срок не по-малък от 3 месеца, а контролните проби по ал. 3 – за срок не по-малък от
6 месеца.
Обосновка: В резултат на небрежност и/или недомислие, не става ясно контролните
проби колко месеца се съхраняват – 3 или 6?
Чл. 27. (7) Повторното изследване се извършва в същата лаборатория от други
специалисти или в друга от определените по чл. 20, ал. 1 или чл. 21 лаборатории, като
транспортирането на пробата се осъществява от МВР.
Предлагам следната промяна: Чл. 27. (7) Повторното изследване задължително
се извършва в някоя от другите, определени по Чл. 20 (1) или Чл. 21 (1) специализирани
лаборатории, като транспортирането на пробата се осъществява от МВР.
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Обосновка: Не е логично повторното изследване да се извършва в същата
лаборатория, макар и от други специалисти, още повече като се знае, че лабораториите не
разполагат с огромен брой такива. Вероятността повторното изследване да се извърши от
същите специалисти, а в най-добрия случай – от близки до тях, е много голяма, което
обезсмисля процедурата.
Чл. 28. (1) Резултатът от извършеното изследване се оформя като протокол от
химическо или химико-токсикологично изследване и се изпраща в структурата на
МВР, посочена в талона за изследване.
Предлагам следната промяна: Чл. 28. (1) Протоколите с резултатите от двете
изследвания – медицинското и химико-токсикологичното, заедно с копие от талона за
изследване, се изпращат в тридневен срок от датата на завършване на химикотоксикологичното изследване в структурата на МВР, посочена в талона за изследване.
Обосновка: Протоколът вече е оформен в предходния Чл. 25. (2), който казва:
Резултатите от химико-токсикологичното изследване по Чл. 23. (1) и Чл. 24. (2) се
отразяват в Протокол за химико-токсикологично изследване за определяне
концентрацията на алкохол и/или други наркотични вещества, в който се вписват…..Но
никъде в проекта на наредбата не е определен срок за изпращане на резултатите от
експертизата до съответната структура. Дори в старата наредба, независимо от многото й
слабости, е посочен срок – Чл. 20. (1) Резултатът от химическото изследване се изпраща в
тридневен срок от датата на изготвяне на кръвната проба в поделението на
Министерството на вътрешните работи, посочено в талона за медицинско изследване.
Такъв срок е регламентиран и в проекта на наредбата, изготвен в края на 2011 г. – Чл. 28. (1)
В тридневен срок от изготвянето резултатът от химическото изследване се изпраща в
структурата на МВР, посочена в талона за изследване. Мисля, че протокола от
медицинското изследване също трябва да сигне до структурата на МВР, посочена в талона
за изследване, както и да бъде приложено копие от талона за изследване.
Чл. 29. Разходите за извършване на медицинския преглед и взимането на
биологични проби за химическо или химико-токсикологично изследване за наличие на
алкохол и/или наркотични вещества се заплащат от органът, назначил изследването.
Предлагам следната промяна: Чл. 29. Разходите за извършване на медицинското
изследване и вземането на биологични проби за химико-токсикологично изследване се
заплащат от органа, назначил изследването.
Обосновка: Никъде в наредбата не се споменава понятието „медицински преглед“,
поради което е коректно да се изпише „медицинското изследване“.
Чл. 30. Разходите за извършване на химическо или химико- токсикологично
изследване за наличие на алкохол или наркотични вещества или техни аналози се
заплащат от органът, назначил изследването.
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Предлагам следната промяна: Чл. 30. Разходите за извършване на химикотоксикологичното изследване за наличие на алкохол и/или други наркотични вещества
се заплащат от органа, назначил изследването.
§ 1 Допълнителни разпоредби, т. 4. “Доказателствен анализатор за концентрация
на алкохол в издишания въздух” е техническо средство, което отчита съдържанието на
алкохол в издишания въздух и отчита наличието на остатъчен алкохол в горните
дихателни пътища. Показанията от доказателствения анализатор се използват за
доказване употребата на алкохол.
Предлагам следната промяна: § 1. Допълнителни разпоредби, т. 4.
“Доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в издишания въздух” е
техническо средство, което отчита съдържанието на алкохол в издишания въздух и
наличието на остатъчен алкохол в горните дихателни пътища. Показанията от
доказателствения анализатор се използват за доказване употребата на алкохол.
§ 1 Допълнителни разпоредби, т. 5. „Тест за проверка за употреба на наркотични
вещества или техни аналози“ е средство за установяване по химичен или
имуноаналитичен път наличието на наркотичните вещества или техните аналози в
организма на изследваното лице.
Предлагам следната промяна: § 1. Допълнителни разпоредби, т. 5. „Тест за
проверка на употреба на наркотични вещества“ е средство за установяване с
имуноаналитичен метод наличието на наркотични вещества в орална течност
(слюнка), което позволява едновременно изследване в една проба на амфетамин,
метамфетамин, кокаин, опиати и марихуана/канабис, а при възможност – и на други
наркотични вещества (екстази, бензодиазепини или фенциклидин).
Обосновка: Считам за основателно да се регламентира вида на изследваната със
скрининг-теста проба (орална течност/слюнка), тъй като съществуват и тестове, при които
като проба за установяване употребата на наркотични вещества се използва урина. Също така
в т. 4 е посочено, че концентрацията на алкохол се определя в издишан въздух.
Предлагам да отпадне т. 6, § 1 от допълнителните разпоредби: “Концентрация на
алкохол в кръвта, изразена в „на хиляда” означава „милиграм на милилитър”.
Лабораториите, използващи методи, определящи концентрацията на алкохол в кръвта
в милиграм на грам преизчисляват резултата чрез умножение с коефициент 1,055“.
Обосновка: В Чл. 23. (3) е посочена мерната единица за изразяване на концентрацията
на алкохол в кръв (“г/л”).
Изкушавам се да отбележа и някои важни организационни проблеми, свързани с
необходимостта от разработване и прилагане на единна методология за установяване
употребата на етилов алкохол и други наркотични вещества, която да осигурява надеждност
на резултатите и да позволява сравняването им.
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Организацията на химико-токсикологичното изследване се базира на райониране на
страната на няколко области, съобразно наличието на специализирани лаборатории. Пет от
лабораториите, оторизирани за изследване употребата на алкохол са базирани в здравни
заведения (една – в УМБАЛ, четири – в МБАЛ, една – в ЦСМП), една – в Медицински
университет, останалите – в научно-техническите лаборатории към ОДМВР. Две от
лабораториите за изследване на наркотични вещества са базирани в МБАЛ (ВМА), една – в
Научно-изследователския институт по криминалистика при МВР, останалите – в научнотехническите лаборатории към ОДМВР. На практика в експертизата за установяване
употребата на алкохол са ангажирани структури на подчинение на четири различни
министерства – Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи,
Министерство на отбраната и Министерство на образованието. В експертизата за
установяване употребата на наркотични вещества са ангажирани две министерства –
Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. Всичко това
изключително много затруднява създаването на необходимата единна методология за
извършване на изследването. У нас се наблюдава отсъствие на съвпадащи резултати, което
се дължи, както на разлики в процедурите за пробоподготовка и методите за анализ, така и
на разлики в нивото и качеството на оборудването. Реално, всяка лаборатория работи със
собствени методики, които не винаги са аналитично валидирани по общоприетите
аналитични параметри съгласно съвременните препоръки на EURACHEM (точност,
прецизност, селективност, линейност, граница на откриване, граница на количествено
определяне и т. н.). Тези различия, респективно липсата на унифицирани аналитични
стандарти водят до несъпоставимост на резултатите, получени в различните лаборатории.
Всичко това показва необходимостта от разработване и внедряване на единни процедури за
пробоподготовка и анализ, съобразени с оборудването и възможностите на всяка
лаборатория, които да гарантират надеждност на получаваните резултати и да позволяват
тяхното сравняване. Именно с цел съпоставимост на резултатите, получени в лабораториите,
извършващи изследвания за устновяване употребата на наркотични вещества, е необходимо
да бъдат приети съответни гранични стойности за страната или да се възприемат
международни прагови стойности.
Крайно необходимо е въвеждането и на регулярен междулабораторен контрол
(кръгово междулабораторно изпитване), в който задължително трябва да участват всички
оторизирани в страната структури. Това, от една страна, ще гарантира достоверността на
резултатите и от друга – ще спомага за своевременното откриване и отстраняване на
систематични и методични грешки.
Искам да подчертая, че по същество действащата доскоро Наредба № 30 от 27 юни
2001 г. представлява копие на старата Наредба № 9 (ДВ бр. 62/09.08.1980 г., изм. ДВ бр.
22/19.03.1982 г. и ДВ бр. 69/02.11.1983 г.), а промените, направени през 2001 г., са само
„козметични“. Страхувам се, че наредбата, реално изработена през периода 1980 – 1983
година, сега по спешност ще бъде значително осъвременена, което все пак е нещо, но не и
съществено променена.
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Давам си сметка, че повечето от предложените от мен промени, а може би всички,
ще срещнат ожесточената съпротива на огромния брой експерти в областта, предмет на
наредбата. Аргументите ще бъдат сериозни и най-вече ще са свързани с липсата на време за
някои законови промени, с високата обществена значимост и необходимостта от
предприемане на спешни действия за намаляване броя на пътно-транспортните
произшествия, резултат от употребата на алкохол и други наркотични вещества. Като че ли
всичко това е от вчера. Днес, никой няма да отчете загубените най-малко 10 години – по
неизвестни и все още непонятни за мен причини, през които няколко ентусиасти положихме
неистови усилия да се случат поне част от предлаганите сега в проекта промени. Днес,
никой няма да отчете и да умножи по 10 броя на жертвите от войната, в която не е имало и
ден примирие. Въпреки това се надявам някой да се въоръжи с търпение, да загуби малко
време и да прочете това дълго становище. А защо не и да ме подкрепи? Потрудих се,
независимо от това, че вече три години не упражнявам тази експертна дейност, защото
продължавам да мисля, че е крайно време да се излезе от затворения кръг. Крайно време е,
след 34 години, най-после да бъде изработен и приет един качествено нов нормативен
документ – не само по отношение на аналитично - методичната част, но и като
философия. Дори и с цената на законови промени, които при по-добра оперативност не биха
отнели много време.
С уважение, с благодарност за търпението на този, който е стигнал до тук и с голяма
надежда за подкрепа,
доц. инж. хим. Юличка Събева, д. м., МУ – Варна
11.06.2017 г.
гр. Варна
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