
 

 

 

 

БЪЛГАРИЯ 

Антидопингов Център 

 

ЕФЕКТИВНИ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА (КЪМ 23.04.2018 Г.) 

СПОРТИСТИ 

Дата Състезател Федерация Състезателно 
Извън-

състезателно 
Субстанция Срок на наказанието 

11.06.2010 г. Владимир Коев колоездене да - хептаминол (С6) 8 г. (до 10.06.2018 г.) 

       

03.03.2013 г. Тезджан Наимова лека атлетика да - дростанолон (С1) до живот 

       

14.02.2015 г. Гергана Вичева лека атлетика да - метенолон (С1) 

нандролон (С1) 

4 г. (до 25.03.2019 г.) 

20.03.2015 г. Асен Пастирков вд. тежести да - кленбутерол (С1) 4 г. (до 01.06.2019 г.) 

27.03.2015 г. Георги Баташки биатлон да - кленбутерол (С1) 4 г. (до 29.04.2019 г.) 

10.04.2015 г. Светослав Недев колоездене да - анаболни стероиди (С1) 

ефедрин (С6) 

преднизон и преднизолон (С9) 

4 г. (до 09.04.2019 г.) 

02.06.2015 г. Анита Стаматова културизъм - да метенолон (С1) 4 г. (до 17.06.2019 г.) 

27.06.2015 г. Борислав Иванов колоездене да - кленбутерол (С1) 4 г. (до 26.06.2019 г.) 

28.06.2015 г. Радослав Георгиев борба да - метенолон (С1) 4 г. (до 16.07.2019 г.) 

23.10.2015 г.  Стела Енева лека атлетика да - оксандролон (С1) 4 г. (до 03.12.2019 г.) 

       

09.04.2016 г. Богдан Вълков джудо да - нандролон (С1) 4 г. (до 18.07.2020 г.) 

09.04.2016 г. Мирослав Дебрелиев джудо да - станозолол (С1) 4 г. (до 18.07.2020 г.) 

05.06.2016 г. Деан Пеев борба да - кленбутерол (С1) 4 г. (до 25.07.2020 г.) 

25.06.2016 г. Велизар Фурлански колоездене да - рекомбинантен ЕРО  (С2) 4 г. (до 12.09.2020 г.) 

27.07.2016 г. Богомил Койнашки скок. във вода да - тетрахидроканабинол (C8) 4 г. (до 27.07.2020 г.) 

01.12.2016 г. Евелин Русев борба да - дростанолон (С1) 

метандиенон (С1) 

станозолол (С1) 

4 г. (до 30.11.2020 г.) 

       

18.03.2017  Дончо Павлов джудо да - кломифен (С4) 4 г. (до 11.06.2021) 

18.03.2017 Виктор Любенов джудо да - кленбутерол С1) 4 г. (до 11.06.2021) 

01.08.2016 г. Силвия Дънекова лека атлетика - да метокси полиетилен гликол- 

епоетин бета [CERA] (С2) 

4 г. (до 12.08.2020 г.) 

03.06.2017 г. Силян Георгиев лека атлетика да - кломифен (С4) 1 г. (до 04.07.2018 г.) 

26.07.2017 г. Станислав Киров колоездене да - кленбутерол С1) 4 г. (до 28.08.2021 г.) 

 

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

Дата Име и фамилия Спорт Длъжност  Срок на наказанието 

12.06.2017 г. Божидар Божилов вдигане на тежести треньор 4 г. (до 11.06.2021 г.) 

 


