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София 
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спорта 



История 

Дейността на допинг контрола в България 
датира от 1974г. и се ръководи от 
Републиканска комисия за допинг контрол. 
Финансира се от Министерство на народното 
здраве. Ръководител на Републиканската 
комисия – проф. В. Влахов – фармацевт. 



История 

От 1985г. до сега тази дейност е под ръководството 
и финансирането на Българския съюз за 
физкултура и спорт, Комитет за младежта и 
физическото възпитание и спорт, Държавна 
агенция за младежта и спорта, Министерство на 
младежта и спорта. 

Председатели на комисията са били проф. Иван 
Крушков – фармацевт, проф. К. Плочев – 
токсиколог 

ИД на Антидопинговия център - д-р В. Заркова, 
доц. д-р Недялка Кръстева 



История 
От 1974г. до 2010г. Ежегодно са извършвани 
между 300 и 400 допинг тествания на спортисти 
участвали в състезание от държавния спортен 
календар. 
С ПМС №232  
на 10.11.2010г. е  
създадена национална 
антидопингова  
организация  
/Антидопингов център/ 
 към Министерството на 
 младежта и спорта 



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. 



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 и институции 

Министерство на 
младежта и спорта 

АНТИДОПИНГОВ 
ЦЕНТЪР 

Лицензирани 
спортни 

федерации 
Български 

Олимпийски 
Комитет 

Българска 
организация 

здраве и спорт 

Български 
спортен 

арбитраж 

Дисциплинарна 
комисия 

Министерство на 
вътрешните 

работи 

Министерство на 
здравеопазването 

Министерство на 
образованието и 

науката 



Взаимодействие с наши и международни 
институции 

WADA 

ПРАВИТЕЛСТВО 

МИНИСТЕРСТВО НА 
МЛАДЕЖТА И 

СПОРТА 

иНАДО СЪВЕТ НА 
ЕВРОПА 

ЮНЕСКО 

АНТИДОПИНГОВ 
ЦЕНТЪР 
(НАДО) 



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 и разследване 

 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 и разследвания 

 

 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 Световната антидопингова 
агенция  и се обновява ежегодно. Националната антидопингова агенция 
издава разрешения за терапевтична употреба спазвайки международните 
стандарти. 

 
Регистърът на спортистите в системата АДАМС 
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“. 

 
Антидопингово обучение 

Антидопинговото обучение се провежда задължително на националните 
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 
Финансиран от фонд за премахване употребата на допинг в спорта 
Съфинансиран от АДЦ 
 

Национален информационен семинар:  
„Подготовка за приложение на новия Антидопингов кодекс  

и новите международни стандарти за чист спорт” 
 

Втори национален информационен семинар:  
Запознаване на спортно технически персонал с промените в  

Световния антидопингов кодекс считани от 1 януари 2015г.  
 

 
Обучения на антидопингови екипи: 
Обучени нови антидопингови екипи за гр. Пловдив. 
 
 
 
 
 
 



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. 



От месец юли 2014г е в режим за 

акредитация – 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. 



От създаването си през 2010г. до сега АДЦ е осъществил допингов 
контрол както следва: 

 
2011 

2012 

2013 

2014 

• Общо - 456 

• По план - 316 

• По заявка -140 

• Неблагоприятни резултат - 13 
• Общо - 729 

• По план - 463 

• По заявка - 466 

• Неблагоприятни резултати - 17 
• Общо - 881 

• По план – 436 

• По заявка – 446 

• Неблагоприятни резултати - 11 

 

 

• Общо – 763 
• По план – 436 
• По заявка – 270 
• Неблагоприятни резултати - 4 

Допинг тестване 




