


Голяма част от пътно-транспортните произшествия и 

смъртните случаи по пътищата в Европа се причиняват 

от водачи, чиято способност за шофиране е нарушена 

вследствие употреба на психоактивно вещество. 

Проучванията на въздействието на тези вещества върху 

поведението при шофиране показват, че както наркотици, 

така и психоактивните  лекарства могат да повлияят на 

шофирането. Ефектите им и степента на въздействие 

може да се различават съществено в зависимост от         

употребеното вещество.  

 

 

 
 Забавени или 

неадекватни 

реакции 

Агресивно и 

безотговорно 
поведение 

Липса или 

затруднена 

концентрация 

 

Халюцинации 

Панически 

атаки 

Треперене 

Параноя 

Замайване, 

умора, 

сънливост 



Дори и след преминаване на 

въздействието на веществото, то 

продължава да влияе на фината 

координация на движенията, на 

концентрацията и 

физиологичните качества на 

човек, като се наблюдават 

чувство за отпадналост, умора, 

депресивност… 

         Влияние на канабиса 

         при шофиране:  

         Употребяващите 

         канабис смятат, че 

          могат да шофират 

след          неговата употреба, 

         защото карат по-

бавно.          Но това съвсем не е 

така, защото в тези моменти водачът на МПС избягва и 

дейности, които изискват физически усилия. При тях се 

наблюдава изкривено възприемане на времето и 

пространството. 

 



 

Специфични ефекти , които се 

проявяват след като премине 

действието на канабиса: 

 

                          

тревожност; 

 

 

                         

 

 

 

        

       повишено кръвно        

       налягане; 
 

 

главоболие, 

гадене; 

 

повишена сърдечна 

честота. 

 

 



агресивни маневри 

Влияние на кокаина при шофиране:  Кокаинът води до 

свръх увереност и шофьорите предприемат рискови 

маневри с висока скорост. 

повишаване на времето за 

взимане на решения 

неточна преценка за 

разстояние и време 

невъзможност за 

поддържане на права 

линия при шофиране 

лош контрол при 

странична дистанция 

безотговорно 

шофиране 

свръх увереност, водеща до 

рисково поведение зад волана 

слаб контрол върху МПС висока скорост 



Специфични ефекти , които се 

проявяват след като премине 

действието на кокаина:   

- невнимателно шофиране 

- липса на реакции и 

сънливост 

- заспиване на волана 

Специфични 

ефекти при 

шофиране след 

употреба на 

екстази: 

размазано 

зрение 

усилени 

звуци 

агресивно 

поведение 

влияние върху 

възприятията и 

оценката на 

риска 

Специфични ефекти, 

които се проявяват 

след като премине 

действието на екстази:   

сънливост 

 

липса на 

 концентрация 

 

повишена  

умора и изтощение 



Влияние на хероина  при шофиране:   

Хероинът е вещество, което потиска функциите на 

централната нервна система. 

  

Специфични ефекти при шофиране след употреба на хероин: 

• забавени реакции; 

• лоша координация; 

• сънливост, мудност. 

  

Специфични ефекти , които се проявяват след преминаване  

действието на хероина:   

• изкривени възприятия; 

• липса на координация; 

• умора; 

• проблеми с дишането; 

• драстично забавяне на времето за реакция. 

 

 

 Влияние на успокоителните/транквилизаторите/ при 

шофиране:  

 

Използването на успокоителни лекарства води до: 

•  сънливост 

•  липса на координация 

•  промяна на възприятията 

•  нарушения на паметта 

•  нарушения в говорната реч и удължава времето за 

реакция. 

 

 Наблюдава се затруднение при следене на пътната 

обстановка, пътните знаци, трафика. Трудност при 

поддържане на позицията на пътното  платно. 



Влияние на амфетамините  при шофиране: 

  Амфетамините стимулират централната 

нервната система на човек. 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

Специфични ефекти при шофиране след  

употреба на амфетамини: 

чувство за будност и състояние 

„нащрек“ 

измамно чувство на увереност и 

предприемане на рискови маневри 

повишена енергичност, което води до 

безотговорно шофиране.  

Специфични ефекти , които се проявяват след като 

премине действието на амфетамина:   



ПРИ СЪМНЕНИЕ ОТ ПОЛИЦИЯТА, ЧЕ 

ШОФИРАТЕ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 

НАРКОТИК ИЛИ НЕГОВ АНАЛОГ: 

  

 може да се извърши тест за проверка на 

координацията;  

 може да се извърши слюнчест тест; 

 може да се извърши кръвен тест в лаборатория.  

Законът изрично ЗАБРАНЯВА 

да се шофира моторно 

превозно средство под 

въздействието на 

НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА или 

техни АНАЛОЗИ. 

Ако шофирате след употреба на 

НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, вие извършвате 

не какво да е нарушение, а 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! 

Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център Кърджали. тел: 

0361/6-41-43; адрес: гр. Кърджали, бул. България №74 


