
мотиви 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от  2017 г. за реда за 

установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични 

вещества или техни аналози (обн., ДВ, бр. 61 от 2017 г., изм. и доп. бр. 81 от 2018 г.) 

 

I. Причини, които налагат приемането на проекта: 

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 1 от  2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта 

и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, са обусловени от правния 

статут и функционалната компетентност на Медицинския институт на МВР. 

Съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи 

Медицинският институт на МВР е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за 

лечебните заведения. Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Правилника за устройството и 

дейността на Министерството на вътрешните работи създава възможност в 

Медицинския институт на МВР да се създават лаборатории. Химико-токсилогичната 

лаборатория в ЦКБ при Института попада в обхвата на тази норма. 

Към настоящия момент съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1 от  2017 г. за реда 

за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични 

вещества или техни аналози, е заложено изследването на пробите за наличие на 

наркотични вещества или техни аналози в кръвна проба, включително за техни 

метаболити, доказващи употребата им, да се извършва чрез газова хроматография с 

масспектрална детекция (GC-MS) и/или високоефективна течна хроматография-

масспектрометрия (LC-MS). 

Включването на химико-токсилогичната лаборатория в Медицинския 

институт на МВР сред изброените в нормите на чл. 19 и чл. 20 от Наредба № 1 от  2017 

г. лаборатории ще създаде нормативна предпоставка за извършване на визираните 

изследвания в още една лаборатория. 

II. Цели, които се поставят: 

С предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от  2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата 

на наркотични вещества или техни аналози се цели разширяване кръга на правно 

регламентирани лаборатории, в които може да се правят изследвания за установяване 

концентрацията на алкохол в кръвта и за установяване употребата на наркотични 

вещества или техни аналози. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба: 

Издаването на акта не води до необходимост от допълнителни финансови и 
други 
средства. 

IV. Очаквани резултати от прилагането: 



Предвид уредените в чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от  2017 г. за реда за 

установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични 

вещества или техни аналози райони на компетентност на лабораториите и доколкото в 

чл. 19, ал. 1, т. 2 е предвидено научно-техническите лаборатория при областна дирекция 

на МВР (ОДМВР) да приемат проби за изследване единствено в случай, че разполагат с 

необходимите възможности за изследване на проби кръв за алкохол (каквито към 

момента съществуват само в половината ОДМВР), с предлаганите промени ще се 

постигне по-висока степен на вариативност и създаване на нормативно установена 

възможност за изпращане пробите за химическо или химико-токсикологично 

лабораторно изследване на лаборатория с компетентност на територията на цялата 

страна. 

С включването на химико-токсилогичната лаборатория в ЦКБ при 

Медицинския институт на МВР в нормата на чл. 20, ал. 1 ще се облекчи в значителна 

степен натовареността на Научноизследователския институт по криминалистика при 

МВР, който към настоящия момент се явява една от малкото алтернативи за провеждане 

на визираните изследвания Цели се допълнителното определяне на лаборатория, която 

да може да извършва цитираните изследвания като структура, отговаряща адекватно на 

изискванията за персонал и оборудване и използваща най-съвременните методи за 

токсикохимичен анализ. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С проекта на Наредбата не се предвижда въвеждане на европейско 

законодателство поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското 

право. 

 


