
 

 

АНТИДОПИНГОВ ЦЕНТЪР 

 

 

С И Л В И Я  М И Н Д О ВА  

 ГЛ А В Е Н  Ю Р И С К О Н С УЛ Т  



НАРЕДБА ЗА 

АНТИДОПИНГОВАТА 

ДЕЙНОСТ 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

ПОСЛЕДИЦИ 



Чл. 4. (1) Спортните организации са длъжни да известяват незабавно 

ММС, АЦ и БОК при установяване на нарушения на 

антидопинговите правила от друг контролен орган. 

 

(3) Лицензираните спортни организации и спортните клубове – техни 

членове, юридическите лица, предоставящи спортни услуги, и 

организациите по глава четвърта от ЗФВС са длъжни да не 

допускат лицата по чл. 90, ал. 1 от ЗФВС /Спортно-педагогическите 

кадри, медицинските специалисти, спортистите аматьори, 

професионалните спортисти, длъжностните лица, мениджърите, 

агентите, членовете на екипа на отбор, както и всяко друго лице, 

което оказва съдействие или работи със спортист/ да извършват 

нарушения на антидопинговите правила. 

 



ВРЕМЕННО ОТСТРАНЯВАНЕ 

Чл.29, ал.1 При неблагоприятен  аналитичен 

резултат от проба "А"  - изискване лицензираната 

спортна организация да наложи временно 

отстраняване на спортиста: 

 

1. задължително за неспецифична субстанция; 

 

2. по преценка на лицензираната спортна 

организация за специфична субстанция. 



ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

Чл.44, ал.1 Дисциплинарната комисия: 

 

1. провежда заседания и изслушвания на спортисти и 

спортно-техническия персонал по всички въпроси, 

свързани с нарушенията на антидопинговите правила; 

 

2. взема решения по всички въпроси, свързани с 

нарушенията на антидопинговите правила; 

 

3. определя вида и размера на наказанията за извършените 

нарушения на антидопинговите правила и ги налага. 



ЧЛ.62, АЛ.2 И СЛЕДВАЩИТЕ 

  При незабавно признаване на предявено антидопингово 

нарушение, твърдяно от Антидопинговия център, а също с 

одобрението и по преценка както на САА, така и на 

отговарящата за управление на резултатите 

антидопингова организация, спортист или друго лице, 

потенциално подлежащи на 4-годишна санкция по чл. 57 

или 58, могат да получат намаляване на периода на 

лишаване от състезателни права до минимум 2 години в 

зависимост от тежестта на нарушението и от степента на 

вина на спортиста или на другото лице. 



ПОСЛЕДИЦИ 

Чл. 80. Изпълнителният директор на Антидопинговия център предлага на 

министъра на младежта и спорта да наложи принудителна 

административна мярка на спортна организация, юридическо лице, 

предоставящо спортни услуги, или организация по глава четвърта от 

ЗФВС, която: 

1. не изпълни някое от задълженията си по чл. 4; 

2. не представи информация по чл. 20, ал. 3; 

3. не изпълни влязло в сила решение за наказване на спортист или друго 

лице по реда на наредбата; 

4. не предприема мерки срещу използването на допинг и това е довело до 

нарушения от картотекирани от нея спортисти, спортно-технически 

персонал или длъжностни лица в администрирания от нея спорт; 

5. в случай че се явява организатор на състезание и/или спортна проява, 

не изпълнява задължението си по чл. 24; 

6. не спазва антидопинговите правила. 



ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 

Чл. 24. (1) Министърът на младежта и спорта или оправомощено от него 
длъжностно лице с мотивирана заповед отнема спортния лиценз, когато 
спортната федерация: 

3. е допуснала извършването на системни нарушения на антидопинговите 
правила по чл. 90, ал. 4; 

Чл. 145. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този 
закон и нормативните актове по прилагането му, както и за 
предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, 
министърът на младежта и спорта или оправомощен от него заместник-
министър има право да: 

1. дава задължителни предписания; 

2. разпорежда на спортните федерации да приведат вътрешните си актове в 
съответствие с този закон; 

3. спре финансово подпомагане; 

4. забранява провеждането на спортни състезания и събития. 



БЛАГОДАРЯ 
ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 


