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Антидопинговият център е национален орган към Министъра на 

младежта и спорта, създаден за осъществяване на допингов контрол и 
превенция на използването на забранени субстанции и забранени 
методи в спорта. 

Мисията му е: изпълнение на поетите задължения от страната като 
подписала Конвенцията за борба срещу употребата на допинг в спорта 
на ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Допълнителния протокол към нея.  

Антидопинговият център осъществява мисията си, като в борбата 
срещу допинга пази достойнство и правата на всеки спортист и спазва 
националното и международно законодателство, Световния 
антидопингов кодекс, международните стандарти към него и други 
практики. 



Антидопинговият център е създаден с ПМС 
№232/10.11.2010г. Национална антидопингова 
организация. 

Националната антидопингова организация- България 
си сътрудничи със Световната антидопингова агенция и 
останалите национални и международни институции и 
организации, имащи отношение към превенцията и 
борбата срещу използването на забранени субстанции и 
забранени методи в спорта. Ръководството и всички 
служители се ангажират да прилагат тази политика за да 
подобряват непрекъснато своята работа и да повишат 
резултатността на Антидопинговия център. 



Спазване на световния антидопингов 
кодекс 

Спазване на Конвенцията на ЮНЕСКО за 
борба с допинга в спорта и допълнението 
към нея 

Изпълнение на политиката за борба срещу 
употребата на допинг при състезания и 
извънсъстезателна дейност в Р България 

Разработване на стратегия за борба с 
допинга в спорта 



Структура на Антидопинговия 
център 

Анти-допингови програми 

Административно, правно и 
информационно обслужване 

Финансово-счетоводно обслужване 

Лаборатория за допингов контрол 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 



Сътрудничество на Антидопингов 
център с български организации 

 Министерство на 
младежта и спорта 

АНТИДОПИНГОВ 
ЦЕНТЪР 

Лицензирани 
спортни 

федерации 

Български 
Олимпийски 

Комитет 

Българска 
организация 

здраве и спорт 

Български 
спортен 

арбитраж 

Дисциплинарна 
комисия 



Взаимодействие с наши и 
международни институции 

WADA 

ПРАВИТЕЛСТВО 

МИНИСТЕРСТВО НА 
МЛАДЕЖТА И 

СПОРТА 

иНАДО СЪВЕТ НА 
ЕВРОПА 

ЮНЕСКО 

АНТИДОПИНГОВ 
ЦЕНТЪР 
(НАДО) 



Световната антидопингова агенция е 
създадена 1999 г. като независима 
международна агенция съставена  и 
финансирана повсеместно от спортни 
организации и правителства по света. 

 
Основните дейности включват научни 

изследвания, образование, развитие на 
антидопинговите способности и 
мониторинг на световния антидопингов 
кодекс  (Кодекс) – документ, който 
налага еднакви антидопингови политики 
във всички спортове и страни. САА е 
швейцарска частна правна фондация. 
Седалището ѝ се намира в Лозана, 
Швейцария и в Монреал, Канада. 

 
САА се стреми да създаде свят, където 

всички спортисти да се състезават в 
една среда лишена от допинг. 

  



Документи и стандарти за работа 

 Световен антидопингов кодекс 

 Конвенцията на Съвета на Европа за борба с употребата на допинг 

 Допълнителен протокол към конвенцията срещу употреба на допинг 

 Конвенцията на ЮНЕСКО за борба с употребата на допинг 

 Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба 

 Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни 

 Международен стандарт за тестване 

 Международен стандарт на Лабораториите за допингов контрол 

 Списък на забранените субстанции и методи 

 Мониторингова програма 



Национални документи 
1. Закон за физическото възпитание и спорта; 

2. Правилник за устройството и дейността на Антидопинговия център; 

3. Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност 

4. Техническа процедура за управление на регистъра на спортистите за 

тестване на Антидопинговия център; 

5. Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на 

спортистите за тестване на Антидопинговия център 



Дейности  

 Образователна 

 

 Информационна 

 

 Допингов контрол чрез допинг тествания 

 

 Разрешения за медикаменти за терапевтична употреба 

 

 Научна дейност 

 



Образователно- 
информационна дейност 

 Семинари 

 Информационни материали 

 Видеоклипове за превенция и борба с допинга 

 Разяснителна и образователна дейност във връзка със: 



Списъкът на забранените субстанции и методи е международен стандарт на САА, който 

идентифицира забранените за употреба в спорта субстанции и методи. Списъкът се поддържа от 
САА и се обновява ежегодно. 

 

Разрешенията за терапевтична употреба 

Спортистите, подобно на всички останали хора, понякога се разболяват и се нуждаят от 

лечение. За разлика от всички останали хора, обаче, те са длъжни да спазват редица 

антидопингови правила, които ограничават свободното използване на някои лечебни субстанции 

и методи. 
 
Регистърът на спортистите 

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол 

при тренировъчна и състезателна дейност, регистър на спортисти за тестване е „регистърът на 
високоразрядните спортисти подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване“. 

 
Информация за местонахождение 

Информация за местонахождение се предоставя само за елитни и/или рискови спортисти, 
които са включени в т.нар. „регистър на спортисти за тестване“ на международна федерация и/или 

национална антидопингова агенция. 

 
Антидопингово обучение 

Антидопинговото обучение се провежда задължително нанационалните отбори на България, на 
спортно-техническите и медицински кадри на тези отбори. Всички състезатели, получавали квоти 
за олимпиадите (летни и зимни олимпийски игри) преминават през антидопингово обучение и 
попълват анкети, с основни въпроси за антидопинговите правила за съответната олимпиада. Този 
контингент е подложен и на засилен допинг контрол от страна на АДЦ. 



Образователна дейност: Проект 
Юнеско 

Проект ЮНЕСКО 
Финансиран от фонд за премахване употребата на допинг в спорта 
Съфинансиран от АДЦ 
 
ТЕМА: Антидопингово обучение срещу фалшиво себеутвърждаване 
Начало 2013 г. Край 2014 г. 
Заинтересовани страни: ММС, МОН, МЗ, АДЦ, WADA 
 
ЗАДАЧИ:  
Запознаване на младите спортисти с рисковете и последствията от използване на допинг в спорта. 
 
Целева група: 
Спортни училища в Бургас, Варна, Пловдив, три – в София и група спортуващи деца, лишени от родителски грижи. 
Брой на учениците – 250 
 
ЛЕКЦИИ: 
- Запознаване на учениците от спортните училища с основните антидопингови правила; 
- Структура на антидопинговите организации; 
- Вредата от употребата на допинг; 
- Изграждане на ценностна система на юношите и девойките за „честна игра“ в спорта и живота. 
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
Осъзнаване на истинското себеутвърждаване и състезателна самостоятелна превенция на употреба на допинг. 



Лаборатория за допингов контрол 

Лабораторията за допингов контрол към Антидопинговия център за три 
години от създаването на центъра е изпълнила основните изисквания от 
Международния стандарт за лабораториите на Световната антидопингова 
агенция и техническите документи към този стандарт. 

От 2012 година Лабораторията се помещава в ремонтираната сграда с 
обновени и разширени лаборатории и апаратни, в които е осигурено 
непрекъснато електрозахранване и климатизация. Предвидени са и стриктно се 
съблюдават всички изисквания за ограничен достъп на външни лица, осигурена е 
независима дейност на служителите и правилното архивиране на резултатите от 
изпитваните проби. Изградени са нови хладилни и фризерни камери за приемане 
и съхранение на минимум 3000 проби годишно. 



Получаването на акредитация по двата стандарта – по ISO/IEC: 17025  и по 

Международният стандарт за лабораториите на САА– ще позволи на 

българската лаборатория за допинг контрол да докаже своята компетентност и 

да възстанови дейността си към Световната антидопингова агенция и съгласно 

програмата за тестване на Антидопинговия център в Република България. 



Участие в международни срещи 

• Март 2013г.- в работата на Мониторинговата група 
на Съвета на Европа 

• Септември 2013г.- в IV-та конференция на ЮНЕСКО 

• Ноември 2013г.- в IV-та конференция на САА 

• Март 2014г.- в Антидопингова конференция, 
Лондон 

• Март 2014г.- Симпозиум на САА за приложение на 
новия Антидопингов кодекс 

• Май 2014г.- участие в работата на Мониторинговата 
група към Съвета на Европа 

 

 



Първа научна национална 
конференция за борба с допинга в 

спорта 
 

28-29.11.2014г., НДК-София 
 
 
 
 

с участие с пленарни доклади: 
Г-н Дейвид Хауман- и.д. на САА- Канада 
Г-н Ф. Донзе- директор на Европейския офис на САА, гр. Лозана, 
Швейцария 
Г-н Жозеф де Пенсие- председател на иНАДО, Бон 
Г-н А. Паркинсън- директор на ИКАДА, Лондон 
Д-р Б. Дизие- Световна здравна организация, Женева 
Д-р Оливие Рабен- директор на научен отдел към САА- Монреал, Канада 
и участници от Антидопингови организации от Европа, САЩ и други, както  
и представители на Международни спортни федерации 



IV международна конференция на 
WADA 12–15 Ноември 2013  

Йоханесбург, ЮАР 

                                      Решения: 
Обсъждане и приемане на световния 

антидопингов кодекс, влизащ в сила от 
01.01.2015 г. 

Обсъждане и приемане на международни 
стандарти: 

* На лабораториите за допингов контрол 

* На лекарствата за терапевтична употреба 

* На допинг тестванията 

* На защитата и опазване на личните данни 

 



Изпълнително бюро на свое заседание избра нов 
президент на WADA 

– Sir Graig Reedie – досегашен член на 
изпълнителното бюро и на Борда на 
основателите на WADA от 1999г.  

 Започна своя мандат от 01.01.2014г. 

– За вицепрезидент на WADA бе избран Негово 
Превъзходителство г-н М.А. Стофайл -член на 
изпълнителното бюро и Борда на 
основателите  от 2004-2010г. 



На заключителното си заседание Конференцията 
прие декларация според която: 

―Потвърждава, че приемането,прилагането и 
прегледа на Световния Антидопингов Кодекс са 
основни стъпки за ефективна борба срещу 
допинга в спорта, като оценява, че Световния 
Анти-Допингов Кодекс се е доказал като 
ефективен инструмент за борба срещу допинга 
в спорта. 

―WADA очаква ефективно спазване на 
Конвенцията на ЮНЕСКО и Световния 
Антидопингов Кодекс посредством приложими 
закони и правила, както и чрез прецизен 
мониторинг на качеството на програмата. 



 

 

– Изисква от NADO и RADO да прилагат и 
спазват напълно кодекс 2015г.   

 

 

 

 
 




