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Съдействие от страна на 

БФ 
 

 БФ са длъжни да съдействат на Антидопинговия център при 
евентуални разследвания  на възможни нарушения на 
антидопингови правила, както и при изпълнението на плана 
за разпределение на проверките – чл. 12, ал.2 

 

 При поискване трябва да предоставят спортните си 
календари, информация за състав и лагери на национални 
отбори и друга необходима за антидопинговата дейност 
информация - чл. 12, ал.2 

 

 При настъпили промени са длъжни да информират в 5-
дневен срок Антидопинговия център, за да може 
предоставената информация да бъде винаги точна и пълна 
- чл. 12, ал.2 

 

 Санкции  
 



Заявка за тестване от страна на 

БФ/СК 

 
 Разходите за тестването се заплащат от 

заявилата го организация – чл.14, ал. 3, т.2 

 

 Когато български спортни организации или техни 
членове правят заявка за тестване, те са длъжни 
да спазват изискванията за минимално ниво на 
анализ, съгласно Техническия документ за спорт-
специфичен анализ /ТДССА/ на САА - чл.14, ал. 5 

 

 Антидопинговият център като тестваща 
организация определя необходимите 
допълнителни анализи съгласно ТДССА и 
съобразявайки се с годишния план за 
разпределение на проверките - чл.14, ал. 6 

 

 



Заявка за тестване от страна на БФ/СК 

 При непроведено по вина на лицензирана 
спортна организация или на неин член 
планирано или заявено тестване всички разходи 
се поемат от заявилия тестването - чл.14, ал. 7 

 

 Във връзка с МСЛ може да се наложи бъде 
извършен потвърдителен анализ - чл.14, ал. 8 

 

 Всеки  допълнителен  анализ,  включително  
потвърдителни  анализи  от  акредитирана  от  
САА лаборатория, е за сметка на организацията, 
заявила пробите - чл.14, ал. 9 

 

 



   Отборни местонахождения 

 Антидопинговият център управлява регистър 
за отборни местонахождения за целите на 
допинговия контрол - чл. 20, ал. 1 

 

 Отборите са длъжни да предоставят 
информация за местонахождения по реда и в 
сроковете, определени от Антидопинговия 
център, и да я поддържат винаги актуална и 
точна - чл.20, ал. 2 

 

 Спортните организации и БОК са длъжни да 
съдействат на Антидопинговия център за 
получаване на информация за 
местонахождения на спортисти - чл.20, ал. 3 

 



Целево тестване  

 Определение:  

Извършването на подбор на спортисти за 

тестване, при който конкретни спортисти 

или групи от спортисти се подбират на 

неслучаен принцип за тестване в определен 

час. 

- чл. 12, ал.1; чл. 13, ал. 3, т. 1  

 

 Критерии за целево тестване съгласно МСТР 

 



Дългосрочно съхранение на 

проби 
 Антидопинговият център прилага политика за 

дългосрочно съхранение на проби в съответствие 
с изискванията на МСЛ и Международния 
стандарт за защита на личния живот и личните 
данни (МСЗЛЖЛД) – чл. 15, ал.1 

 

 Броят на пробите по ал. 1 се определя в плана за 
разпределение на проверките, въз основа на 
предварително определени критерии – чл.15, 
ал.2 

 

  Проби, определени за дългосрочно съхранение, 
могат да бъдат повторно анализирани – чл.15, 
ал.3 
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