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Антидопингово обучение 
 Чл. 3, ал. 4.  Антидопинговият център изпълнява 
мерки за предотвратяване и борба срещу 
използването на допинг в спорта чрез:  
• 1. провеждане на информационно-разяснителни 
кампании по проблемите, свързани с употребата 
на забранени субстанции и забранени методи в 
спорта, с цел превенция на употребата на 
допинг;  

• 2. провеждане на обучение и повишаване 
информираността на спортно-педагогическите 
кадри, медицинските специалисти и спортистите 
относно антидопинговата дейност;  

 
  

 



Антидопингово обучение 
• Чл. 4, ал.4 Лицензираните спортни организации 
и техни членове са длъжни да осигурят 
провеждането на антидопингово обучение на 
своите спортисти и спортно-технически 
персонал. 

• Чл. 4, ал. 5 Лицензираните спортни организации 
са длъжни да посочат свой представител, който 
съвместно с Антидопинговия център координира 
прилагането на антидопинговите правила и 
провеждането на антидопингово обучение в 
съответната федерация.  

 
За контакти: 
e.galeva@anti-doping.government.bg 
 

 



Антидопингово обучение се 

провежда: 
• По план 

• По заявка от спортна федерация 

• Под форма на изнесени обучения (Outreach) 

• Международни кампании (Play True Day) 

 



Управление на резултати 
• Експертна група за управление на резултатите 
(ЕГУР) към Антидопинговия център извършва 
управление на резултати за антидопингови 
нарушения (Комисия за управление на 
резултатите) 

• Чл. 29. (1) Когато не са налице условията по чл. 28, 
изпълнителният директор на Антидопинговия 
център известява спортиста чрез лицензираната 
спортна организация, международната спортна 
организация и САА за неблагоприятния 
аналитичен резултат от проба „А“ и за изискването 
лицензираната спортна организация да наложи 
временно отстраняване на спортиста:  

• 1. задължително за неспецифична субстанция;  

• 2. по преценка на лицензираната спортна 
организация за специфична субстанция.  
 
 
 



Управление на резултати 
• Чл. 29, ал. 5.  В срок до 10 (7) работни дни 
от получаването от страна на 
лицензираната спортна организация на 
известието за НАР,  спортистът има право 
да подаде писмена молба по образец до 
изпълнителния директор на 
Антидопинговия център за извършване на 
контролен анализ на проба „Б“, 
придружена от платежен документ за 
преведена по сметката на Антидопинговия 
център сума за всички разходи за 
извършването му.  

  
 



Управление на резултати 

• Чл. 31, ал. 1 Предварителното изслушване се 
провежда от ЕГУР в определен от нея срок и при 
спазване на принципите по чл. 50.  

• Чл. 37, ал. 5 Ако спортист, който има 
регистрирано нарушение на изискванията за 
местонахождение, извърши ново нарушение след 
изтичането на 12-месечния период, последното се 
счита за първо и започва да тече нов 12-месечен 
период.  

 
 

 



Моля, актуализирайте антидопинговите си 
правила, съгласно измененията в новата 
Наредба за антидопинговата дейност,  

в срок  до 14 септември 2019г.  




