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Нарушение на  

антидопинговите правила 
 

• Избягване  от участие във вземане на проба 
(2015г.) или отказ без уважителна причина, или 
пропускане (от спортиста) да предостави проба 
след получено известие съгласно установеното в 
приложими антидопингови правила.  

 



Нарушение на  

антидопинговите правила 

• При наличие в проба на Спортист на 
забранена   субстанция или негов 
метаболит/маркер, НАДО, която 
отговаря за управлението на 
резултатите при нарушение на 
антидопинговите правила, може да 
анализира проба Б по свое усмотрение 
дори и спортистът да не поиска нейния 
анализ (2014 г.). 

 



 
Нарушение на  

антидопинговите правила 

 
 

• Забранява се всяко компрометиращо 
процедурата за допингов контрол 
поведение.   

Обидно поведение спрямо служителя по 
допингов контрол или спрямо друго лице, 
включено в допингов контрол, което действие 
не може бъде характеризирано като 
фалшифициране, се отнася към 
дисциплинарните правила на спортната 
организация (2015г.). 

 



 

 

Методи за установяване  

на факти и презумпции 
  

• Всеки спортист или друго лице, което иска да 

обори презумпцията за научна валидност на 

резултата от анализа, първо трябва да уведоми 

Световната антидопингова агенция (САА), като 

обясни на какво се базира това съмнение. 

• Спортният  арбитражен съд (Лозана) назначава 

подходящ научен експерт. 

• САА също има право да се намеси като страна 

(2015г.). 
 





Разрешения 

 за терапевтична употреба (РТУ) 
• РТУ се издава от комисия, в която 

мнозинството на членовете трябва да са 
външни лица.  

• За необходимост от РТУ за състезание – 
молба 30 дни преди състезанието. Решение 
– до 21 дни. При отказ се посочват мотиви. 

• При подготвяне (допълване) на молбата за 
РТУ – разходите са за сметка на Спортиста. 



Разрешения 

 за терапевтична употреба (РТУ) 

Ретроактивно РТУ  при: 

• Лечение по спешност/остро медицинско 
състояние 

• При други обстоятелства (Спортистът не е 
имал възможност/време да подаде молба 
за РТУ преди вземане на проба) 

• При молба за ретроактивно РТУ – 
спортистът трябва да има подготвено 
медицинско досие, ако след вземане на 
пробата е необходимо да се подаде молба 
за РТУ. 

 



Разрешения 

 за терапевтична употреба (РТУ) 

Състезател на Национално ниво – молба в 

НАДО/Състезател на Международно ниво 

– молба в съответната МФ. 

• Състезател на национално ниво 

- молба за РТУ в НАДО 

- при отказ за издаване на РТУ от НАДО - 

обжалване само пред националния 

спортен арбитраж. 

 



Разрешения 

 за терапевтична употреба (РТУ) 
• МФ признава РТУ от НАДО, ако отговаря на 

критериите, установени в Международния 

Стандарт за РТУ. 

• МФ не го признава -  уведомява Спортиста или 

НАДО, като съобщава мотивите. В срок от 21 дни 

– обжалване пред САА.  До решението на САА- 

издаденото РТУот НАДО важи за България, но не 

е валидно за международни състезания. При 

липса на обжалване, след 21 дни - РТУ става 

невалидно за каквато и да била цел. 

• МФ, тестваща спортист не на международно 

ниво, е длъжна да признае националното РТУ. 

 



Разрешения 

 за терапевтична употреба (РТУ) 

• Ако Спортистът още няма издадено РТУ от 

неговата НАДО за забранена субстанция/метод, 

Спортистът трябва да подаде молба за РТУ в МФ, 

веднага щом възникне необходимост. 

 - МФ отказва РТУ - уведомява Спортиста за 

решението си с мотиви;  

- МФ разрешава РТУ - уведомява Спортиста и 

НАДО; 

     - НАДО в срок 21 дни може да обжалва пред 

САА, че издаденото РТУ не  отговаря на 

критериите. В този срок РТУ е валидно за 

международни състезания, но не и в България. 

Ако НАДО не обжалва РТУ на МФ, след 21 дни, то 

става валидно и за България. 



Разрешения 

 за терапевтична употреба (РТУ) 

• Организатор на голяма спортна проява може да 

изиска РТУ за нея, което ще е валидно само за 

проявата.  

• РТУ от НАДО/МФ, отговарящо на критериите, 

следва да се признае от Организатора. При отказ – 

незабавно се уведомява Спортиста като се 

обясняват причините за отказа.  

• При отказ - Спортистът обжалва пред независим 

орган, определен от Организатора.  

• При отказ  - Спортистът не обжалва    не може да 

използва забранената субстанция по време на 

проявата, но РТУ издадено от НАДО/МФ остава 

валидно извън Проявата. 

 



Разрешения 

 за терапевтична употреба (РТУ) 

• РТУ, издадено от НАДО  не е валидно ако: 
национален състезател стане Спортист на 
международно ниво или ще се състезава в 
международна спортна проява, освен ако 
съответната МФ го признае и за 
определения от нея срок. 

• РТУ, издадено от МФ,  не е валидно за 
голяма спортна проява, освен ако 
Организаторът на тази спортна проява го 
признае и за определен от него срок.  

 



Разрешения  

за терапевтична употреба (РТУ) 

- САА може да разглежда всички решения 

за РТУ по искане на засегнатите или по 

своя инициатива. Ако РТУ отговаря на 

критериите на МС, САА не се намесва; в 

противен случай отменя РТУ-то. 

- За разглеждане на РТУ САА изисква 

такси. 

-    Решението на САА за отмяна на РТУ 

може да бъде обжалвано от 

Спортиста/НАДО/МФ само пред 

Арбитражния съд в Лозана . 
 



Разрешения  

за терапевтична употреба (РТУ) 

 • Срокът за обжалване започва от деня, в 

който САА обяви решението си. САА 

задължително се уведомява за 

обжалването. 

• Липса на действие в рамките на разумен 

срок относно редовно подадена молба за 

издаване/признаване/преразглеждане на 

решение за РТУ се счита за отказ на 

молбата. 

 



 

Разрешения  

за терапевтична употреба (РТУ) 

 Ако МФ откаже да признае РТУ, издадено от 

НАДО само защото липсват медицински 

данни или друга информация, необходима да 

покаже удовлетворяване на критериите на 

Международния Стандарт за РТУ, въпросът 

не трябва да се отнася до САА.  

Вместо това, документацията трябва да се 

попълни и да се внесе отново в МФ.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНТИДОПИНГОВ ЦЕНТЪР  
гр. София, п.к. 1172, ул. Никола Габровски № 1 

Teл: 02/962 56 35; Факс: 02/862 60 54 
Ел. поща: anti-doping.centre@anti-

doping.government.bg 
 

? 

Имаш ли 
необходимост 

от РТУ? 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 



чл. 4.4 Разрешения  

за терапевтична употреба (РТУ) 
 

 

 

 

 4.4.4. Организаторът на Голяма Проява може да изиска Спортистите да 

подадат молба за РТУ до него, ако във връзка с Проявата искат да 

Използват Забранена Субстанция или Забранен Метод. 

 4.4.4.1. Организаторът на Голяма Проява трябва да е сигурен в 

достъпност на всеки Спортист до процедурата за подаване на молба за 

РТУ, ако той или тя вече нямат такова. Ако се издаде РТУ, то е валидно 

само за тази Проява. 

Когато Спортистът вече има РТУ, издадено от неговата/нейната 

Национална Антидопингова Организация или Международна 

Федерация, ако това РТУ отговаря на критериите, установени в 

Международния Стандарт за Разрешения за Терапевтична Употреба, 

Организаторът на Голяма Проява трябва да го признае. 

Ако Организаторът на Голяма Проява реши, че това РТУ не отговаря на 

тези критерии и откаже да го признае, той трябва да да осведоми 

незабавно Спортиста, като обясни причините. 

 



 
Разрешения  

за терапевтична употреба (РТУ) 
 
 
[Коментар към Член 4.4.4.3: Например, специален отдел на CAS или 

подобен орган може да действа като независим орган за обжалване за 

определени Прояви, или САА може да се съгласи да изпълни тази 

функция. Ако нито CAS, нито САА изпълняват тази функция, САА 

запазва правото (но не и задължението) по всяко време да разгледа 

решенията за РТУ, взети във връзка с Проявата, съгласно Член 4.4.6.] 



 
чл. 4.4 Разрешения  

за терапевтична употреба (РТУ)  
 

 
4.4.4.3. Решение на Организатор на Голяма Проява да не признае или да не 

издаде РТУ може да бъде обжалвано от Спортиста само пред независим 

орган, създаден или определен за тази цел от Организатора на Голяма 

Проява. Ако Спортистът не обжалва (или обжалването е неуспешно), 

той/тя не могат да Използват въпросните субстанция или метод във връзка с 

Проявата, но издадено от неговата/нейната Национална Антидопингова 

Организация или Международна Федерация РТУ за тези субстанция или 

метод остава валидно извън тази Проява. 



 

чл. 4.4 Разрешения 

 за терапевтична употреба (РТУ) 

4.4.5. Ако Антидопингова Организация реши да вземе Проба от Човек, който не е 

Спортист на Национално или Международно Ниво, а този Човек използва по 

терапевтични причини Забранена Субстанция или Забранен Метод, 

Антидопинговата Организация може да му/й разреши да подаде молба за РТУ, 

валидно със задна дата. 

4.4.6. САА трябва да разгледа решението на Международна Федерация да не признае 

РТУ, издадено от Националната Антидопингова Организация, което е насочена към 

нея от Спортиста или Националната Антидопингова Организация на Спортиста. 

Освен това, САА трябва да разгледа решението на Международна Федерация да 

признае РТУ, което е насочена към нея от Националната Антидопингова 

Организация на Спортиста.  

САА може да разгледа по всяко време всички други решения за РТУ както по искане 

на засегнатите, така и по своя инициатива. Ако разглежданото решение за РТУ 

отговаря на критериите, установени в Международния Стандарт за Разрешения за 

Терапевтична Употреба, САА няма да се намесва в него. Ако решението за РТУ не 

отговаря на тези критерии, САА ще го отмени. 
 



 

чл. 4.4 Разрешения за  

терапевтична употреба (РТУ) 
 

[Коментар към Член 4.4.6: САА има право да поиска такса, за да покрие 

разноските за (а) всякакъв преглед, който е необходимо да направи в 

съответствие с Член 4.4.6; и (б) всякакъв преглед, който е избрала да 

направи, при който разглежданото решение е отменено]. 

  

4.4.7. Всяко решение за РТУ от Международна Федерация (или от 

Национална Антидопингова Организация, когато тя е приела да 

разгледа молбата от името на Международна Федерация), което не е 

разгледано от САА или е разгледано от САА, но не е отменено след 

прегледа, може да бъде обжалвано от Спортиста и/или Националната 

Антидопингова Организация на Спортиста само пред CAS 

 



чл. 4.4 Разрешения  

за терапевтична употреба (РТУ) 
 

[Коментар към Член 4.4.7: В такива случаи, обжалваното решение е 

решението на Международна Федерация за РТУ, а не решението на САА да 

не разгледа решението за РТУ или (ако го е разгледала) да не отмени 

решението за РТУ. Все пак, срокът за обжалване на решението за РТУ не 

започва да тече до деня, в който САА съобщи решението си. Във всеки 

случай, независимо дали решението е разгледано или не от САА, САА 

трябва да бъде уведомена за обжалването, така че да може да участва, ако 

намира за уместно.] 

 4.4.8. Решение на САА да отмени решение за РТУ може да бъде обжалвано 

от Спортиста, Националната Антидопингова Организация и/или 

Международната Федерация само пред CAS. 

Липса на действие в рамките на разумен срок относно редовно подадена 

молба за издаване/признаване на РТУ или за преглед на решение за РТУ ще 

се счита за отказ на молбата. 

 
  



 

 

 

 

чл. 10.2 Лишаване от права  

за наличие, употреба, опит за употреба или 

притежаване на забранена субстанция или 

забранен-метод 

 

 

 

 

Периодът на лишаване от права, който се налага за първо нарушение на 

чл. 2.1, 2.2 или 2.6   е както следва, обект на потенциално намаляване 

или отмяна на санкцията съгласно чл. 10.4 и чл. 10.5 или чл. 10.6: 10.2.1 

Периодът на Лишаване от състезателни права е четири години,когато:  

 

10.2.1.1 Нарушението на антидопинговото правило не включва 

Специфична субстанция, освен ако спортистът или друго лице може да 

докаже, че нарушението правило не е било умишлено.  

 

10.2.1.2 Нарушението на антидопингово правило включва Специфична 

субстанция и Антигопинговата Организация може да се установи, че 

нарушението е било умишлено. 



 

чл. 10.2 Лишаване от права 

 за наличие, употреба, опит за употреба или 

притежаване на забранена субстанция или 

забранен-метод 

 

 

 

 

10.2.2 Ако член 10.2.1 не се прилага, срокът на лишаване от състезателни 

права е две години. 

10.2.3 Както се използва в членове 10.2 и 10.3, терминът "умишлено" е  

с цел да се идентифицират онези спортисти, които мамят. Терминът, 

следователно, изисква, спортистът или друго лице, е бил наясно, че 

поведението, мъ/ѝ представлява нарушение на антидопингово правило  

или, че е имало значителен риск, поведението му/ѝ е или води до 

нарушение на антидопингово правило и явно е пренебрегнал/а този риск. 

 Нарушение на антидопингово правило, произтичащо от Неблагоприятен 

аналитичен резултат, за суб, което е забранено само по време на 

състезание не може да се счита за "умишлено", ако спортистът или друго 

лице може да докаже, че Забраненото вещество е използвано в 

извънсъстезателен период в контекст несвързан със спортното 

постижение 



 

 

 

 

 

 

 

чл. 10.2 Лишаване от права 

 за наличие,употреба, опит за употреба или 

притежаване на забранена субстанция или 

забранен-метод 

 

 

 

 

 

 

 

За нарушения по чл. 2.3 (фалшифициране) или член 2.5 (отказ за участие в 

допинг контрола), периодът на Лишаване от състезателни права е четири 

години, освен в случай че спортистът не е могъл да участва във Вземане 

на допинг проба, и може да докаже, че нарушаването на анти-допинговото 

правило не е било умишлено (както е определено в член 10.2.3), като в 

този случай срокът на лишаване от състезателни права е две години 



 

 

 

чл. 10.4 Премахване или намаляване  

на периода на лишаване от състезателни права 

при липса на вина или небрежност 
 

 

 

 

[Коментар към член 10.4: Настоящият член  се прилага само по 

отношение на налагането на санкции. Те ще се прилагат само при 

изключителни обстоятелства, например, когато Спортистът може да 

докаже, че въпреки цялата дължима грижа, той или тя е бил саботиран от 

конкурент. Обратно, липса на вина или небрежност не са приложими при 

следните обстоятелства:  

(а) положителен тест в резултат на погрешно надписани или замърсени 

витамин или хранителна добавка  

б) Предписването  на забранено вещество от личен лекар или треньор на 

Спортиста , без да го предупредят и  

(в) саботаж на храна или напитка на Спортиста от съпруг/а, треньор или 

друго лице от обкръжението му/ѝ.   



 
 
 
 
 

чл. 10.5 Намаляване на срока  

за Лишаване от състезателни права поради 

Липса на Значителна Вина или Небрежност. 

 

 
 

 

 

Намаляване на санкциите за Специфични субстанции или 

Замърсени Продукти при нарушения на членове 2.1, 2.2 или 

2.6. 

10.5.1.1 Специфични субстанции.  

Когато нарушението на антидопингово правило включва 

Специфична субстанция и спортист или друго лице може да 

докаже, че се касае за  Незначителна вина или небрежност, 

тогава срокът на Лишаване от състезателни права в 

зависимост от степента на вина на Спортиста или друго лице. 

ще да бъде най-малко порицание и най-много две години 

Лишаване от състезателни права.  



 

 

 

чл. 10.5. Намаляване на срока 

 за Лишаване от състезателни права поради 

Липса на Значителна Вина или Небрежност. 

 

 
  

10.5.1.2 Замърсени продукти.  

  

В случаите, когато спортист или друго лице може да докаже че се касае за  

Незначителна вина или небрежност и че откритата забранена субстанция е 

от замърсен продукт, в зависимост от степента на вина на Спортиста или 

другото лице, минималното наказание е  порицание а максималното -  две 

години Лишаване от състезателни права. 

 

[Коментар към чл 10.5.1.2: При оценка, на  степента на вина, на спорта, ще 

бъде благоприятено за него ако например той/тя е обявил/а, във формата за 

Допинг Контрол, продукта, който впоследствие се е оказал замърсен.] 
 



 

 

 

чл. 10.6.1 Значително съдействие  

при разкриване или устaновяване на нарушения 

на антидопинговите правила 

 
 

При управление на резултати във връзка с дадено нарушение на 

антидопинговите правила, има право, преди произнасяне на окончателно 

апелативно решение или преди изтичането на срока за обжалване,  

да отложи изтърпяването на част от наложения в индивидуален случай 

период на лишаване от права при оказано значително съдействие от 

страна на спортиста или друго лице на антидопингова организация, 

наказателен орган или професионален дисциплинарен орган, което 

значително съдействие е довело до разкриване или установяване от 

антидопинговата организация на нарушение на антидопинговите правила 

от страна на друго лице, или до разкриване или постигане на напредък от 

наказателен или от дисциплинарен орган на престъпление или нарушение 

на професионални правила от страна на друго лице и на информацията, 

предоставена от лице, оказващо съществена помощ като прави тази 

информация достъпна за антидопинговата организация, отговорна за  

управлението на резултатите.  



Изслушване  
 

 

 

Not all anti-doping proceedings which have been initiated by an 

Anti-Doping Organization need to go to hearing. There may be cases where the 

Athlete or other Person agrees to the sanction which is either mandated by the 

Code 

or which the Anti-Doping Organization considers appropriate where flexibility 

in 

sanctioning is permitted. In all cases, a sanction imposed on the basis of such 

an 

agreement will be reported to parties with a right to appeal under Article 13.2.3 

as 

provided in Article 14.2.2 and published as provided in Article 14.3.2.] 
7.1 



Нарушение на  

антидопинговите правила 

Фалшифицирането или опитът за фалшификация на която и да е 

част от процедурата за допингов контрол: 

• умишлена намеса/опит за намеса, която възпрепятства работата 

• предоставяне на фалшива/ погрешна информация   

• сплашване/ опит за сплашване на потенциален свидетел. 

  Забранява се всяко компрометиращо процедурата за допингов 

контрол поведение   

• промяна на идентификационни номера във формуляра за допингов 

контрол по време на тестване 

• счупване на бутилката, съдържаща проба Б, по време на анализа на 

проба Б  

• предоставяне на заблуждаваща информация на антидопингова 

организация. 

 Обидно поведение спрямо служителя по допингов контрол или спрямо 

друго лице, включено в допингов контрол, което действие не може бъде 

характеризирано като фалшифициране, се отнася към дисциплинарните 

правила на спортната организация. 
 
 


