
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

гр. София, п.к. 1172, ул. Никола Габровски №1 
тел.: 02/962 56 35, факс: 02/862 6054 

anti-doping.centre@anti-doping.government.bg 
www.anti-doping.government.bg 

БЪЛГАРИЯ 

Антидопингов Център 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР ЗА 2014 Г. 

Съпоставяне на изпълнените спрямо планираните дейности, съобразно 

годишния план за дейността на Антидопинговия център за 2014г. 

В изпълнение на годишния си план, АЦ се придържаше към основните 

стратегически цели и поставените измерими цели за 2014г. 

Стратегически цели на АЦ: 

 Засилена институционална ангажираност и координирана борба срещу 

употребата на допинг в спорта. 

 Създаване на устойчиви механизми за борба срещу допинга и срещу 

използването в спорта на вредни за здравето медикаменти. 

 Осигуряване правото на спортистите за честно и равнопоставено съревнование. 

Измерими цели на АЦ за периода 1.01.2014-31.12.2014г. 

1. Провеждане на надзорен одит по ISO 9001– ноември-декември 2014г. 

2. Провеждане целогодишно на допинг тествания по план - 507 тествания, в т.ч. 

303 - по време на състезание и 204 – извънсъстезателно тестване. 

3. Обучение за членове на антидопинговите екипи. Обучаване на  30 човека през 

април-май, 2014г. 

4. Провеждане на антидопингово обучение: 

А) по проект ЮНЕСКО – 31 лекции 

Б) на спортисти и лицензирани спортни организации – 4 лекции 

Дейността на АЦ по поставените измерими цели и по годишен план се 

провеждаше съгласно Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 

състезателна дейност, Световния антидопингов кодекс (2009г.) и актуалните за 

2014г. международните стандарти към него, а също съгласно ISO 9001:2008. 

В началото на годината служителите на Антидопинговия център изготвиха 

индивидуалните си работни планове за 2014г.  

През 2014г., бяха изготвени следните отчети: 

 Годишен отчет за дейността на Антидопинговия център за 2013г.  

 Отчет за първото шестмесечие на 2014г. 

 

Отчет на Лабораторията за допингов контрол 

Основна задача пред Лабораторията за допингов контрол към Антидопинговия 

център за 2014г. бе национална акредитация по ISO/IEC:17025 като лаборатория за 

изпитване от Изпълнителна Агенция” Българската служба по акредитация” (ИА БСА). 

Извършена работа през 2014г. обхваща всички влезли в сила от януари 2014г. 

документални и експериментални изисквания на ИА БСА за встъпване в процедура 

по акредитация. 

Дейността на ЛДК през първото полугодие на 2014г. беше  в следните 

направления: 

Аналитична дейност: 

1. Разширяване на подготвените за акредитацията аналитични методи с ново-

получени стандартни субстанции от Забранителния списък на Световната 

Антидопингова Агенция за 2014 г. и събиране на статистически данни за 

стабилността на методите в обхвата на акредитация.
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2. Две участия в  между-лабораторни изпитвания от оторизиран организатор за 

международна външна проверка на качеството на фирми LGC STANDARDS/PT/ и 

RIKILT/PT - задължително условие за акредитация по ISO/IEC:17025. Първото 

участие от LGC STANDARDS/PT е успешно и лабораторията продължава във 

втория етап от 22 юли. За второто участие очакваме класиране до септември. 

  Контрол на качеството: 

 Актуализиране на основните процедури от глава 5 на ISO/IEC:17025 в 

Наръчника по качеството в съответствие с новите изисквания на ИА БСА за 

акредитираните лаборатории от януари 2014 г. и промените в Международния 

стандарт за лабораториите на Световната Антидопингова Агенция за 2014/2015 г. 

Метрологични проверки: 

 В съответствие със стандарт ISO/IEC:17025, метрологът на лабораторията е 

организирала и провела годишните калибрирания на помощните технически 

средства, фризерните камери, непрекъснатото електрическо захранване с UPS-и, 

противопожарните средства. 

Обучение на персонала: 

 Новопостъпилите служители (двама главни специалисти и един младши 

специалист) преминаха обучение и тренинг по пробоподготовката на основните 

аналитични методи,представени в обхвата на акредитация. 

 Експертите в лабораторията са участвали в три базови обучения по стандарт 

ISO/IEC:17025  и статистическата обработка на резултатите, които са 

необходими за доказване на тяхната компетентност и способност за прилагане 

на стандарт ISO/IEC:17025 в аналитичните изпитвания. Оценката на получените 

знания е отразена в сертификати от обученията и ще бъде проверена по време 

на одита от  ИА БСА във връзка с  акредитацията на лабораторията. 

 Новопостъпилите служители – главни специалисти са участвали в  семинар на 

фирма „ФОТ“ за новости и приложения на течно-течната хроматография. За 

обучението получиха сертификати. 

 Един служител е участвал в годишната международна среща на акредитираните 

антидопингови лаборатории на Световната Антидопингова Агенция в Кьолн, 

Германия, както и в Седмия симпозиум по хормони в Гент, Белгия, в раздела 

“Спортен допинг“с постерно съобщение по стероиден профил и анализи със 

изотопна мас-спектрометрия. 

 

През второто полугодие на 2014г. дейностите на лабораторията за допингов 

контрол включват: 

 Редакция и подаване на документи за акредитация в Изпълнителната агенция 

“Българска служба за акредитация“ след вътрешния одит и прегледа от 

ръководството на АЦ  

 Преработка на раздела за проследимост на лабораторните изпитвания и 

контрола по качеството. 

 Разширяване на методите за анализ на забранени субстанции с новополучени 

стандарти. 

 Успешно участие в два кръга на между-лабораторни тествания за определяне 

на стимуланти и наркотици в урина на LGC standards PT. 

 Междинни проверки и калибриране на апаратите за втората половина на 2014 г. 

 Обучение на персонала в два семинара на фирми доставчици на аналитична 

апаратура. 

 Обучение за оптимизиране на методите с течна мас-спектрометрия. 

 Фирмено обучение за оптимизиране на метода с изотопен мас-спектрометър 

GC/C/IRMS в Германия. 

 Участие в  международна среща на Лабораторната експертната група към 

Научната мониторингова група на Антидопинговата конвенция за развитието 

на лабораториите в Европа- Бон, Германия. 

Изготвила отчета: 

                                             М.Ганчева - гл.експерт ЛДК 
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Отчет на дейността на АЦ 

 

В изпълнение на заложената в Политиката на Антидопинговия център 

стратегическа цел – засилена институционална ангажираност и координирана борба 

срещу употребата на допинг в спорта - АЦ по годишен план и по заявка на български 

и международни федерации извърши общо 895 допинг тествания. 

Изпълнявайки основния принцип на Световния антидопингов кодекс за „Спорт 

без допинг“, АЦ разработи  програми за антидопингово обучение, с основна цел 

превенция срещу използването в спорта на вредни за здравето медикаменти. 

Задачите, включени в Плана на Антидопинговия център за 2014г. бяха 

изпълнени, както следва: 

- По т. 5 - Антидопинговият център проведе обучение на българските 

участници в Зимните Олимпийски игри – Сочи‘2014 за спазване на 

антидопинговите правила на Международния Олимпийски комитет. 

Бяха обучени общо 23 състезатели и 6 треньора. Състезателите и треньорите 

бяха от следните федерации: ски свободен стил -1 състезател и 1 треньор, ски 

бягане – 4 състезатели и 1 треньор, ски алпийски дисциплини – 3 състезатели и 2 

треньори, биатлон – 7 състезатели и 2 треньори, ски скок – 3 състезатели, фигурно 

пързаляне – 1 състезател, сноуборд – 1 състезател, шейни – 3 състезатели. 

- По т. 6 – в годишния план за разпределение на проверките за 2014г. 

АЦ е провел за 2014г. общо 895 допинг тествания. 

По годишен план бяха предвидени  да се проведат 507 допинг тествания. АЦ се е 

съобразил с изискванията на Световната антидопингова агенция (САА) да се 

наблегне на рисковите спортове, на целевото и интелигентното тестване. 

 От общия брой 507 проби,  204 са извънсъстезателни и 299 състезателни 

допинг тествания. Поради отлагане на кръг от държавното първенство по бокс за 

жени от 2014г. за м. февруари 2015г. и дублиране на първи места на състезатели по 

художествена и спортна гимнастика, допинг пробите от плана за състезателен 

контрол са с 8 проби по-малко, но са извършени 4 допълнителни допинг тествания т. е. 

реално са извършени общо 503 допинг тествания. 

В началото на 2014г., АЦ е извършил 11 допинг тествания на състезатели от 

спортни федерации по зимни спортове във връзка с предстоящото тогава участие на 

България в Олимпийските игри в Сочи. 

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 

състезателна дейност (Наредбата), по заявка на български и международни федерации 

бяха проведени общо 355 допинг тествания, като разходите по допинг контрола са 

изцяло за сметка на заявителите. На територията на Р България бяха проведени 

следните международни спортни прояви, на които Антидопинговият център беше 

упълномощен от съответните международни федерации да извърши допингов контрол – 

Европейска отворена купа по джудо за мъже и жени, Световно първенство по фигурно 

пързаляне, Световно първенство по фехтовка, Световно първенство по бокс за младежи 

и девойки, Европейско първенство за мъже и жени по силов трибой, Международен 

турнир по аеробика, Европейско първенство по гимнастика, Международен турнир по 

фехтовка „Аспарухов меч“, Европейско първенство по снукър, Европейско първенство 

по стрелба с лък, „Първенство на страните-членки на Европейския съюз“ по бокс, 

Световна купа по самбо, Европейско първенство по крос кънтри, Европейско първенство 

по борба, Международен турнир по колоездене, Световна купа по художествена 

гимнастика, Европейско първенство по спортна гимнастика,  Международен турнир по 

волейбол, Световно първенство по фехтовка, Международен турнир по бокс – АРВ, 4-то 

Европейско първенство за глухи по футзал. 

Направени са и 26 допинг проби на състезатели, покрили норматив за участие 

във Вторите младежки олимпийски игри в Китай. Разходите за тези проби са поети от 

Български олимпийски комитет. Във връзка със зимните олимпийски игри Сочи’2014, 

на състезателите, покрили норматив за участие в Игрите, е проведено допинг 

тестване на уринна проба и ЕПО в урината, които са извън плана на Антидопинговия 

център, но разходите по допинг контрола бяха осигурени от бюджета на АЦ. 
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- По т. 7 - съгласно Правилника за устройство и дейността на Антидопинговия 

център чл.7, ал.1, т.9, Антидопинговият център представи в указания 

нормативен срок ежегодния си доклад за дейността си. 

- По т. 8 от плана за дейността на АЦ - обновяване сайта на Антидопинговия 

център. 

Служител на Центъра периодично публикуваше на електронната страница на 

Центъра предстоящите мероприятия, както и проведени обучения, придружени със 

снимков материал. 

 Отразени бяха участията на служители на антидопинговия център в 

Световното първенство за юноши и младежи по фехтовка в гр. Пловдив, 

05-08.04.2014г и Европейското състезание по борба за кадети в Самоков 

(6-11 май 2014), по време на които беше проведено анти-допингово 

обучение чрез викторината на САА „Играй честно“. 

 Публикувани бяха обяви за обучение на лица за придобиване право на 

участие в дейността на антидопингови екипи в Пловдив и реобучение на 

членове на антидопингови екипи от София; 

 Популяризиране на дейността на Центъра и планирани дейности 

(провеждане на обучение в рамките на проекта финансиран от ЮНЕСКО 

„Антидопингово обучение срещу фалшивото себеутвърждаване“; 

провеждане на информационни семинари, предназначени за спортисти, 

спортно-технически персонал, представители на БСФ) 

 Публикувана информация за провеждане на Първата национална 

антидопингова конференция. 

- По т. 9 – С оглед  подобряване дейността на АЦ, експерти подготвиха и 

предложиха промени в Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 

състезателна дейност (Наредба), свързани с изясняване на текста и 

уточняване на някои от нормативните срокове (Наредба за допингов контрол 

при тренировъчна и състезателна дейност, изм. и доп., бр. 66 от 08.08.2014 г., 

в сила от 08.08.2014 г.).  

- По т.10 – Регистърът на спортистите за тестване беше периодично актуализиран 

и бе осъществена необходимата комуникация със спортистите и супервизия. 

- По т.11 – Документацията на Антидопинговия център се изготвя съобразно 

необходимите изисквания за съхранение в архива. 

- По т.12 – Осъществяването на допингов контрол е целогодишна дейност и се 

осъществява съгласно годишния план за разпределение на проверките, на 

спортисти от Регистъра за тестване и по искане на външни организации. 

По т.13 – за 2014г. в Антидопинговия център е получена информация от 

Атинската лаборатория за допингов контрол за 8 неблагоприятни аналитични 

резултата. Те бяха управлявани от Контролно-медицинската комисия (КМК) съгласно 

Международния стандарт на тестване и Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност, като документацията за 4 от неблагоприятните 

аналитични резултати беше предадена на Дисциплинарната комисия към БОК за 

преценка и решение. 

 При управление на един неблагоприятен аналитичен резултат  

(състезател по футбол)  с наличие в уринната му проба на забранена 

субстанция, диуретик, Дорзоламид, (С5 от Забранителния списък на САА 

за 2014г.) документацията не е предадена на Дисциплинарната комисия 

към БОК, тъй като състезателят има медицински показания за приложение 

на забранената субстанция и КМК не е установила нарушения на 

антидопинговите правила. 

 Образувано е производство за нарушение на антидопинговите правила 

при двама състезатели по джудо. И при двамата е установено в уринните 

им проби наличие на Нандролон, стероид (С1 от Забранителния списък 

на САА за 2014г.). Определената от Дисциплинарната комисия санкция за 

нарушение на антидопинговите правила на единият състезател по джудо 

е 4 г., на другият – 2 г. 
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 В уринните проби на двама непълнолетни състезатели от спортно училище  

е установено наличие на стероид, Метандиенон (С1 от Забранителния 

списък на САА за 2014г.). Не е образувано дисциплинарно производство за 

нарушение на антидопинговите правила, тъй като съгласно Наредбата за 

допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност само 

състезатели, картотекирани  към лицензирани спортни организации 

подлежат на санкция при допинг нарушение. 

 Нарушение на антидопинговите правила е извършено и от непълнолетна 

състезателка по кану-каяк. В урината й е установен Бринзоламид, 

диуретик (С5 от Забранителния списък на САА за 2014г.) за нарушение 

на антидопинговите правила по отношение на диуретика, тъй като, 

състезателката има медицински показания за приложение на забранената 

субстанция. Антидопинговият център поиска допълнително изследване 

на уринната проба на състезателката за високата концентрация на 

тестостерон. Анализът на пробата не доказа екзогенен произход на 

тестостерона и БФ по кану-каяк беше уведомена за негативен резултат. 

 Управляван е неблагоприятен аналитичен резултат на състезател по тенис 

на маса (параолимпиец), в чиято уринна проба е установено наличие на 

Хидрохлортиазид, диуретик (С5 от Забранителния списък на САА за 

2014г.) и Триметазидин, стимулант (С6 от Забранителния списък на САА 

за 2014г.). Имайки предвид възрастта и здравословното състояние на 

състезателя, Дисциплинарната комисия към БОК е определила за него 

санкцията предупреждение и порицаване. 

 Управляван е неблагоприятен аналитичен резултат на състезател по 

баскетбол, в чиято урина е установено наличие на стероид, Нандролон 

(С1 от Забранителния списък на САА за 2014г.). Определената от 

Дисциплинарната комисия санкция за нарушение на антидопинговите 

правила е 2 г. 

 През 2014 г., един неблагоприятен аналитичен резултат на български 

спортист е бил управляван от Международната федерация по самбо. 

Информацията е получена от тази федерация за наличие на станозолол 

(С1 от Забранителния списък на САА за 2014г.) в уринната проба на 

състезател по самбо. Съгласно определената от МФ по самбо санкция, 

състезателят е наказан за 2 г. 

Контролно-медицинската комисия управлява и 13 атипични резултата, т.е. 

аналитични резултати, докладвани от Атинската лаборатория за допингов контрол с 

повишено съотношение на Т/Е над допустимите стойности. За 12 от атипичните 

резултати Антидопинговият център поиска от Атинската лаборатория за допингов 

контрол да се направят допълнителни изследвания с радиоизотопен мас-спектрометър 

и резултатите  показаха, че не се потвърждава екзогенен произход на тестостерона 

при нито една от пробите. За един резултат с повишено съотношение на Т/Е, АЦ не 

поиска допълнителен анализ, тъй като състезателят има двукратно изследване с 

радиоизотопен мас-спектрометър, което не е показало екзогенен произход на 

тестостерона. 

През 2014г. в Антидопинговия център е постъпила информация от МФ по лека 

атлетика за 2 състезателки  за пропуснати проверки по АДАМС. 

- По т. 14. – В антидопинговия център са постъпили 6 молби за издаване на 

разрешения за терапевтична употреба (РТУ) и беше направено едно 

запитване за определени медикаменти дали има необходимост от РТУ.  

 На двама от състезателите бяха издадени Разрешения за терапевтична 

употреба -  за бета-блокер на състезател по стрелба и за бетаметазон 

(кортикостероид) на състезател по футбол. 

 Бяха издадени 3 становища - за кортикостероид и бета-2 агонисти на 

състезателка по вдигане на тежести  и състезател по плуване, като 

състезателите бяха уведомени, че не се нуждаят от РТУ, тъй като  имат 

право да използват кортизоновите медикаменти инхалаторно, а бета-2 

агонистите – ползвайки ги инхалаторно, да не надвишават максималния 
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прием, определен в Забранителния списък за 2014г.; за бетаметазон, 

приложен епидурално на състезател по гимнастика, състезателят беше 

уведомен, че начинът на приложение на кортикостероида не е забранен;  

 Молба на състезателка по борба за издаване на РТУ за медикамента 

Оргаметрил бе оставена без последствие, тъй като лекарят, попълнил 

медицинската част, не е специалист с подходяща компетентност. 

 На запитване на състезателка по бадминтон за употреба на определени 

лекарства във връзка със заболяване беше отговорено, че медикаментите 

не са в Забранителния списък за 2014г. 

- По т. 15 – Поради малкия брой участници в антидопингови екипи за южна 

България, Антидопинговият център предвиди провеждане на обучение на 

лица, желаещи да участват в антидопинговите екипи в гр. Пловдив.  

На сайта на АЦ беше публикувана обява за предстоящото обучение в гр. 

Пловдив и критериите за подбор на лицата. Бяха подадени 10 молби, които напълно 

отговаряха на публикуваните критерии. Екип от Антидопинговия център  беше 

командирован в гр. Пловдив и проведе двудневен курс за обучение на подалите 

молби лица за участие в антидопингови екипи. След теоретичното обучение и 

практическата подготовка, на участниците беше проведен тест. Съгласно Правилата 

за обучение на лица, желаещи да участват в антидопинговите екипи, участниците 

бяха оценени по теста, след което попълниха анкета за оценка на обучаващите. На 

всички успешно преминали курса за обучение и издържали теста  бяха издадени 

сертификат и служебна карта. С тях се сключиха  граждански договори след 

подписване на декларации за конфиденциалност. 

- По т. 16 – През 2014г. беше проведено обучение на спортисти, треньори, 

лекари.  

Обучението се провеждаше от служители на Контролно-медицинската 

комисия. 

 По покана за съвместно участие с Международната федерация по фехтовка, 

беше проведено обучение в гр. Пловдив по време на Световното първенство 

за юноши и младежи по фехтовка от 05.04-08.04.2014г. Съвместно с 

чуждестранния представител, служители от КМК участваха активно в  

Outreach-програма на САА и проведоха обучение на 140 човека, в т.ч. 

български и чуждестранни състезатели, треньори, официални лица относно 

попълване на викторината на Световната антидопингова агенция (САА) 

„Играй честно“. На българските състезатели и треньори допълнително беше 

проведено обучение за процедурата по допингов контрол, подаване 

информация за местонахождение и  за Забранителния списък за 2014г. На 

състезателите и треньорите от България бяха раздадени информационни 

материали на САА, Забранителния списък за 2014г. и брошурата на 

Антидопинговия център. Подобно практическо сътрудничество между 

Антидопинговия център и Международна федерация се провежда за първи 

път, откакто е създаден АЦ. До Изпълнителния директор на АЦ бе изпратено 

писмо от г-н Д-р Джорж Руиш ван Дугтерен и Педро Гонкалвес от 

Международната федерация по фехтовка, в което се изразява благодарност 

към служителите на АЦ „с чиято помощ“ са постигнали такъв успех на 

„Outreach- програмата“ - рекорден брой участници - 483 състезатели и 36 

треньори от 71 страни. По тяхна преценка, това е   най-успешната 

„Outreach“ програма до сега. Проведено бе, обучение във връзка с получено 

предложение от Карлос Рой, Антидопингов координатор на международната 

федерация по борба, за  реализиране на образователна програма за 

антидопингово обучение на спортисти по време на Европейско първенство 

по борба за младежи през месец май 2014г. в гр. Самоков. Двудневното 

обучение е проведено на 72 човека, от които 53-ма - състезатели, 15 – 

треньори, 2 – официални лица и 2 – лекари , като е извършено чрез 

компютърно базирана игра на Световната антидопингова агенция (САА), 

която е основна образователна програма и е изключително подходяща за 

подобни спортни прояви. Щандът на Антидопинговия център беше добре 

снабден с информационни материали на САА на български език. МФ по 
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борба, в лицето на г-н Рой, осигури информационни материали на 

английски език, различни предметни сувенирни награди и емблемата с 

надпис „FILA”. На щанда беше използвана  компютърна конфигурация с 

мултимедиийна презентация на анкетата на САА, WADA QUIZ. Български и 

чуждестранни участници проявиха голям интерес към анкетата и участваха 

активно в обучението. На всички български състезатели беше разяснявана 

и процедурата по допингов контрол. Г-н Карлос Рой, президент на МФ по 

борба, изпрати писмо до Изпълнителния директор на АЦ, в което изказа 

своята благодарност за добре свършената обучителна дейност от 

българските експерти по време на Европейското първенство по борба.  

- По т. 17 – Системата за администриране и управление на антидопинговата 

дейност  (АДАМС) периодично се обновява като се създават нови профили 

на спортисти, включени в РСТ. В АДАМС бяха създадени профили на  

спортисти, преминали допинг контрол през 2013 и 2014г. и въведени  в 

системата всички допинг контрол форми за двете години. 

- По т. 18 – Служителите на Антидопинговия център не са участвали в курсове 

на  публична администрация, тъй като до края на м.юни Институтът по 

публична администрация не беше представил график за курсовете.    

- По т. 19. – Служителите на АЦ работят по изпълнение на поставените цели в 

Националната стратегия за борба срещу допинга в спорта 2014-2020г.  

- По т. 20 – ISO 9001:2008 се прилага непрекъснато в зависимост от текущата 

информация и поставените задачи. 

- По т. 22 – международна дейност 

 Служители от Антидопинговия център участваха в антидопингова 

конференция в Лондон, организирана от Националната антидопингова 

агенция на Великобритания. 

 Участие в симпозиум на САА, проведен в Лозана, Швейцария във връзка 

с измененията в Световния антидопингов кодекс и Международните 

стандарти, влизащи в сила от 01.01.2015г. 

- Участие в съвещание на Мониторинговата група към Съвета на Европа и на 

работната среща на CAHAMA ad hook в Страсбург. 

- По т.23 - По проект „Антидопингово обучение срещу фалшивото 

себеутвърждаване“, финансиран от Фонда за премахване на допинга в 

спорта към ЮНЕСКО,  бяха обучени млади състезатели и треньори в 

държавните спортни училища. 

Лекциите бяха осъществени с мултимедийна презентация по предварително 

подготвени теми и проведени в 3 спортни училища в гр. София, гр. Пловдив, гр. 

Варна и в гр. Бургас и в два дома за деца, лишени от родителски грижи в с. Разлив и 

с. Доганово. Темите на лекциите засягаха Забранителния списък, вредата от употреба 

на допингиращи субстанции, нарушения на антидопинговите правила и процедурата 

по допингов контрол. Във всяко спортно училище  бяха раздадени информационни 

материали и Забранителния списък на Световната антидопингова агенция (САА) за 

2014г. Във всяко училище, свободните от занятия учители присъстваха на лекциите, 

а след тях бяха провеждани беседи с учениците по интересуващи ги въпроси. Проектът 

следваше да завърши в края на 2014г., но предвид големият интерес от страна на 

други спортни училища към антидопинговото обучение и поради две неблагоприятни 

проби в едно от спортните училища от провинцията, подадохме писмо до ЮНЕСКО с 

молба за удължаване на проекта до м. март 2015г. и включване на още 2 спортни 

училища и 2 дома за деца, лишени от родителски грижи. понастоящем се работи за 

изпълнение на полученото споразумение за удължаване на проекта. 

- По т.24 и т. 25 – беше изготвен годишния план за разпределение на 

проверките по спортове, съгласно Техническия документ на Световната 

антидопингова агенция за минимално ниво на анализ на допинг тестовете и 

изпратен в ММС и годишен план за дейността на АЦ за 2015г. (изх. №591 от 

25.11.2014г.). 
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Други дейности 

 Служителите от направление „Правно-административно и информационно 

обслужване“ планираха, изготвяха и отчитаха дейността си съобразно задълженията 

си, описани в длъжностните си характеристики в нормативно установените срокове. 

Служители на АЦ подготвиха промени за адаптация на Наредбата за допингов 

контрол при тренировъчна и състезателна дейност във връзка с промяна на Световния 

антидопингов кодекс, който влезе в сила от м. януари 2015г. Наредбата беше приета 

с Постановление на Министерски съвет № 453 от 30.12.2014г. През 2014г. беше 

проведена обществена поръчка за изграждане на лицензирани софтуерни продукти 

за лабораторията за допингов контрол. 

Всички текущи правни въпроси, свързани с дейността на АЦ бяха своевременно 

решавани от юрисконсулта. 

През 2014г., служителите от Антидопинговият център преминаха 2 обучения: 

- специализирано обучение  за противопожарна безопасност, организирана от 

специализирана фирма; 

- курс по използване на вътрешни мрежи и поща. 

Съгласно препоръките от доклада на Мониторинговата група на Съвета на 

Европа за присъединяване на АЦ към iNADO (Institute of National Anti-Doping 

Organisations), за да може да разглежда и решава проблеми, които са общи за всички 

национални антидопингови организации, Антидопинговият център кандидатства и 

през м.февруари 2014г. бе приет за пълноправен член на iNADO. 

През месеците май и юни бяха проведени 2 семинара, на които бяха поканени 

всички български федерации. Целта на семинарите бе чрез мултимедийни презентации 

служители на АЦ да информират федерациите за промените в Световния антидопингов 

кодекс и съпътстващите го Международни стандарти, които влизат в сила от януари 

2015г., АДАМС и ролята му на единна система за съхранение и управление на 

информацията, засягаща допинговия контрол. Беше поканен и външен лектор, проф. 

Обрешкова, която изнесе лекция, на тема „Хранителни добавки в спорта“. 

През м. март 2014г., с участието на всички служители на Антидопинговия 

център започна подготовката за провеждането на Първата  национална антидопингова 

конференция  на тема „Честна игра за постижения без допинг“. Събитието имаше за цел: 

• Популяризиране политиката на България за борба с употребата на допинг в 

спорта и спазване на принципите на Световната Атидопингова Агенция (САА), 

Световния Антидопингов кодекс и международните стандарти. 

• Споделяне опита на България и прилагане на положителни практики в 

борбата с употребата на допинг в спорта. 

• Превенция и обучение - основа на борбата с употребата на допинг в спорта. 

• Поставяне начало на научна дейност чрез планиране на научно-практически 

конференции в областта на борбата с употребата на допинг. 

Общият брой на участниците в конференцията беше 50 човека, представляващи 

български федерации и международни антидопингови организации. Бяха поканени  

да участват водещи ръководители на отделните департаменти на САА, на iNADO, на 

антидопингови агенции, на СЗО и др. 

Първата национална антидопингова конференция с международно участие  се 

проведе  на 28-29 ноември, 2014г. в София. Конференцията   се организира под 

патронажа на министъра на младежта и спорта, г-н  Кр. Кралев, който  и откри 

конференцията. Генералният секретар на БОК - г-н Б. Горанов - поднесе поздравителен 

адрес от председателя на БОК – г-жа Ст. Костадинова. Директорът на европейския 

регионален офис на САА - г-н Ф. Донзе - също поздрави участниците в срещата. 

В конференцията взеха участие представители на националните антидопингови 

организации (НАДО) на САЩ, Великобритания, Чехия, Полша, Унгария, Казахстан, 

Катар, Саудитска Арабия, Чили, Босна и Херцеговина, Камерун, Финландия както и 

представители на български спортни федерации, Българският Олимпийски Комитет, 

спортни училища. 
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Чуждестранните лектори на конференцията бяха г-н Ж. де Пенсие – председател 

на Института на националните антидопингови организации, г-жа Стейси Шевил – 

юрисконсулт на НАДО на Великобритания, г-н Донзе, проф. Д. Свинаров (Медицински 

Университет – София) и проф. Д. Обрешкова (Фармацевтичен Факултет, Медицински 

Университет – София).  

Доклади бяха изнесени и от Изпълнителния директор доц. д-р Н. Кръстева и от 

д-р Хр. Иванчева – гл. експерт и председател на КМК в АЦ. 

Всички участници на конференцията, в това число и чуждестранните гости 

изказаха задоволството си от организацията и качеството на лекциите и проведените 

дискусии. 

Първата антидопингова конференция изпълни своето предназначение за 

популяризиране на дейността на АЦ и утвърди авторитета на Центъра сред 

международните антидопингови организации. 

Провеждането на конференцията е благодарение на спонсорство. 

През 2013г., в Антидопинговия център по програма „Старт в кариерата“ постъпи 

на стаж Савина Пламенова Маркова. Тя подготви дипломна работа за магистърска 

степен на тема „Обучението като превенция на употребата на допинг при спортуващи 

ученици“ и я защити успешно през 2014г. Ръководител на дипломната работа е 

проф. Д-р Лучия Малинова от Факултета по Начална и предучилищна педагогика на 

Софийски университет „Климент Охридски“. За подготовката на дипломната работа, 

г-ца Маркова беше консултирана от експертите на КМК и Изпълнителния директор 

на АЦ, доц. д-р Недялка Кръстева. 

През м. юни 2014 г., главният секретар на АЦ бе поканен в гр. Панaгюрище да 

консултира подготовката за създаване на допинг станция в изграждаща се 

многофункционална зала съобразно всички изисквания на Световната антидопингова 

агенция. 

 

В АЦ бяха получени положителни отзиви за добра работа на антидопинговите 

екипи от БФ по фигурно пързаляне и от БФ по художествена гимнастика, както и за 

дейността на КМК по проекта на ЮНЕСКО от спортното училище в Пловдив и 

домовете за деца, лишени от родителски грижи в с. Доганово и с. Разлив.  

 

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА ДЕЙНОСТТА НА 

АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР 

 

През първото полугодие на 2014г. в Лабораторията за допингов контрол се 

появи теч и се създаде реална опасност от злополука за служителите. След 

уведомяване на Министъра на младежта и спорта, бяха одобрени поисканите за 

спешния ремонт финансови средства, благодарение на които аварията бе 

отстранена. 

След смяната на охранителната фирма през м. януари се появиха някои 

неблагополучия в сигнално-охранителната система, които бяха своевременно 

отстранени. За подобряване на сигурността, АЦ инициира среща с фирмата, 

доставчик на услугата, за обучение на охранителите. 

За 2014г., Антидопинговият център получи доклади от Атинската лаборатория 

за допингов контрол за 10 счупени шишета от сетове за допингов контрол, закупени 

от фирма „Берлингер“. Във връзка с това, АЦ информира фирмата „Берлингер“, 

единствен производител на сетовете, за проблемите с шишетата от сетовете и 

изпрати 4 от тях за оглед и мнение. 

АЦ срещна трудности  за осъществяване на информационна и образователна 

дейност, насочена към българските федерации, поради малобройно участие и 

незаинтересованост и към двата обучителни семинари, организирани от АЦ през м. 

май и м. юни. 
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НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 

 

1. Популяризиране на дейността на АЦ чрез: 

- издаване на годишник-отчет за дейността на АЦ ;  

- системна информационна дейност с българските и международните 

федерации за новостите в Международните стандарти и тяхното 

приложение; 

- обновяване  и поддържане на сайта чрез публикуване на новости в борбата 

срещу допинга; 

- пълноценно използване и прилагане на ADAMS във всички дейности на АЦ; 

- утвърждаване на списък с база данни на външни специалисти за издаване на 

Разрешения за терапевтична употреба. 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

/д-р ВИОЛЕТА ЗАРКОВА/ 

Съгласувал: 

д-р Васил Попов  

/Главен секретар/ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДАННИ ЗА 2014 Г. 

ВЗЕТИ ПРОБИ ПО ЗАЯВКА 

АДЦ Български федерации Международни федерации 

Състезателно Извънсъстезателно Състезателно Извънсъстезателно Състезателно Извънсъстезателно 

299 204 154 141 90 7 

 

Допинг-нарушения, 

в т.ч.: 

неблагоприятни аналитични резултати на български 
спортисти 

нарушения на длъжностни 
лица 

9 - 

джудо 2  

борба 2  

самбо 1  

тенис на маса 1  

баскетбол 1  

кану-каяк 1  

футбол 1  

 

Атипични резултати 13 

 

РТУ – подадени молби 6 

РТУ – издадени РТУ 2 


