
СТРАТЕГИЯ НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР 

Използването на допингиращи средства от спортисти на всички нива се разширява както в 

световен, така и в национален мащаб. Тази тенденция се наблюдава независимо от повишаване 

строгостта на предприеманите мерки за ограничаване употребата на допинг в спорта. 

През 1995 г., в България е създадена Национална комисия за допингов контрол. Тя 

функционира до м. октомври 2010 г., когато с ПМС № 232/11.10.10 г. към Министъра на 

физическото възпитание и спорта е създаден Антидопингов център (АЦ). Като държавна орган, АЦ 

изпълнява ангажиментите, поети от държавата с подписване на Декларацията от Копенхаген, 

Международната конвенция на ЮНЕСКО срещу допинга в спорта и Конвенцията на Съвета на 

Европа срещу употребата на допинг. Функциите на АЦ като национален орган за осъществяване на 

допингов контрол са определени в Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за 

устройството и дейността на АЦ. 

Като национална антидопингова организация, Антидопинговият център е приел Кодекса на 

САА и международните антидопингови стандарти, а също отговорността за стриктното спазване и 

изпълнение на процедурите по допингов контрол. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

Стратегическата цел е Предотвратяване употребата на допинг в спорта и борба с 

това явление до неговото окончателно премахване и включва: 

1. Институционална ангажираност и координирана борба срещу употребата на допинг 
в спорта; 

2. Устойчиви механизми за борба срещу допинга и срещу използваните в спорта 
вредни за здравето медикаменти; 

3. Осигуряване правото на спортистите за честно и равнопоставено съревнование. 
 

За да бъде ефективна, дейността за елиминиране на допинга в спорта трябва да се води в 

различни направления: нормативна база; обучение и превенция; допингов контрол; 

сътрудничество и информация. 

ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ 

І. Нормативна база 

1. Спазване на конвенциите на Съвета на Европа и на ЮНЕСКО за спорт без допинг. 

2. Ръководство и координиране на националните програми за спорт без допинг, в 

съответствие с Кодекса на САА и Национална стратегия за борба с употребата на допинг в спорта. 

3. Усъвършенстване и прилагане на националното законодателство в борбата с употреба на 

допинг в спорта. 

ІІ. Обучение и превенция 



4. Създаване на специализирани програми за обучение и утвърждаване на ценностите на 

спорт без допинг. 

5. Провеждане на антидопингово обучение на спортисти, треньори и спортно-технически 

персонал. 

6. Съдействие за разширяване на знанията относно последствията (етични, законови, 

здравословни, социални) от употребата на допинг 

ІІІ. Допингов контрол 

7. Провеждане на ефективно обучение на антидопинговите екипи с оглед осигуряване на 

стриктното спазване на международните стандарти при увеличаване броя на допинг-тестовете. 

8. Разработване и прилагане  на разширени програми за допингов контрол и утвърждаване 

ролята на АЦ като водеща организация в региона при изпълнението им. 

9. Прилагане на международните стандарти и най-добрите практики при увеличаване броя 

на допинг-тестванията при провеждани у нас големи спортни прояви. 

ІV. Сътрудничество и информация 

10. Оказване на съдействие за спазването на Кодекса от националните и международните 

спортни организации, подпомагайки борбата им срещу употребата на допинг. 

11. Разширяване на международното сътрудничество (разработване и осъществяване на 

проекти с други НАДО и Международни федерации) за утвърждаване на ролята на АЦ като значим 

фактор в изпълнението на Световната антидопингова програма за спорт без допинг. 

12. Информиране на широката общественост за националните програми за борба с допинга и 

дейността на АЦ по изпълнението им. Своевременно актуализиране (на български и английски 

език) на електронната страница на Центъра (при семинари, обучения, участие в конференции, 

реализирани проекти). Участие с материали в национални кампании и големи спортни прояви. 

 


