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ЧАСТ ПЪРВА: ВЪВЕДЕНИЕ, РАЗПОРЕДБИ НА КОДЕКСА, РАЗПОРЕДБИ НА 

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ДЕФИНИЦИИ  

1.0 Въведение и обхват 

Целта на Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса 

е да посочи съответната рамка и процедурите за осигуряване на съответствие с Кодекса от 

подписалите страни. 

Подписалите Световния антидопингов кодекс (Кодексът) се ангажират да спазват 

редица законови, технически и оперативни изисквания, които са посочени в Кодекса и 

придружаващите го Международни стандарти. Това съответствие е необходимо за постигане 

на хармонизирани, координирани и ефективни антидопингови програми на международно 

и национално ниво, така че спортистите и другите заинтересовани страни да могат да се 

състезават при равни условия, без допинг, във всякакъв спорт. 

Кодексът вменява на САА отговорността за мониторинга и прилагането на 

съответствието на подписалите страни с Кодекса и международните стандарти. Кодексът 

също така изисква от подписалите страни да докладват на САА за своето съответствие. 

Съгласно Кодекса, Спортният арбитражен съд (САС), а не САА е този, който отговаря за 

обявяването на несъответствие и налагането на последици на подписалите страни, ако те не 

приемат твърдението на САА за несъответствие и/или предложените от нея последици за 

подписалите страни.  

Международният стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса 

определя: 

• ролите, отговорностите и процедурите на различните органи, участващи в 

функцията на САА за мониторинг на съответствието (Част втора, член 5); 

• подкрепата и помощта, която САА ще предложи на подписалите страни в усилията 

им да се съобразят с Кодекса и международните стандарти (Част втора, член 6); 

• средствата, чрез които САА ще следи за спазването от подписалите страни на 

задълженията им по Кодекса и международните стандарти (Част втора, член 7); 

• възможностите и подкрепата, която САА ще предложи на подписалите страни за 

коригиране на несъответствия, преди да бъдат предприети официални действия (Част втора, 

член 8); 

• процедурата, която трябва да се следва, за да се проведе изслушване пред САС и да 

се вземе решение относно твърдение за несъответствие и да се определят последиците за 

подписалата страна при такова несъответствие, ако дадена подписала страна не успее да 

коригира несъответствията. Доколкото е подходящо и приложимо, тази процедура е 
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подобна на процедурата, следвана при установяване на несъответствие с Кодекса и 

последиците при такова неспазване за спортисти и други лица (Част втора, членове 9 и 10; 

приложения А и В); 

• принципите, които трябва да се прилагат от САС за определяне на последиците за 

подписала страна в конкретен случай, в зависимост от фактите и обстоятелствата по случая 

(Част втора, член 10; Приложения А и Б); 

• процедурите, които САА ще следва, за да гарантира че подписала страна, която е 

обявена в несъответствие, се възстановява възможно най-бързо, след като коригира това 

несъответствие (част втора, член 11); и 

• преходните разпоредби, приложими към висящите производства към 1 януари 

2021 г. (Втора част,Член 12) 

Крайната цел е да се гарантира, че постоянно и ефективно се прилагат и  изпълняват строги, 

съответстващи на Кодекса антидопингови правила и програми във всички спортове и във 

всички страни, така че чистите спортисти да имат увереност, че конкуренцията е честна и при 

равни условия и да бъде поддържано общественото доверие в почтеността на спорта. Все пак, 

Международният стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса е достатъчно 

гъвкав, за да възприеме определени приоритети. По-специално, той включва специфични 

разпоредби (включително специална бърза процедура), които да позволят на САА да 

предприеме спешни и ефективни мерки за справяне със случаи на умишлено несъответствие с 

Критични изисквания на Кодекса и на недобросъвестност. Той също така дава на САА право на 

преценка да приоритетизира усилията си за съответствие в определени области и/или спрямо 

конкретни подписали страни. Най-важното е, че подписалите страни, които се стремят 

добросъвестно да спазват Кодекса ще бъдат насърчавани и подкрепяни за постигане и 

поддържане на пълно съответствие с Кодекса. Винаги е за предпочитане подписвалите страни 

да се справят доброволно с всички проблеми, свързани със съответствието. Обявяването на 

подписала страна в несъответствие и налагането на последици за това са крайна мярка, която 

се предприема само, когато подписалата страна не е успяла, въпреки насърчението, да 

коригира  своите несъответствия. 

В интерес на прозрачността и отчетността САА може да публикува колкото се може повече 

подробности, които счита за подходящи относно своята обща програма за мониторинг на 

съответствието. Тя може също да публикува информация за дейности и резултати по 

отношение на отделните подписали страни, които са били обект на конкретни действия по 

програмата. 

Термините, използвани в този Международен стандарт, които са дефинирани в Кодекса, са 

дадени в курсив. Термините, които са дефинирани в този или друг международен стандарт, са 

подчертани. 

2.0 Приложими разпоредби от Кодекса и от Международния стандарт за лабораториите 

Следните членове от Кодекса са пряко свързани с Международния стандарт за съответствие на 

подписалите страни с Кодекса. Те могат да бъдат използвани чрез позоваване на самия Кодекс: 



МССПСК-Януари 2021                                                                                                                   Страница  9 
 

• Член 12 Санкции на подписалите страни срещу други спортни органи 

• Член 13.6 Обжалване на решения по член 24.1 

• Член 20 Допълнителни роли и отговорности на подписалите страни и САА 

• Член 24 Наблюдение и прилагане на съответствието с Кодекса и Конвенцията на ЮНЕСКО. 

Следните членове в Международния стандарт за лаборатории са пряко свързани с 

Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса. Те могат да бъдат 

използвани чрез позоваване на самия Международен стандарт за лабораториите: 

• Член 4.1.2 Кандидатстваща лаборатория, Подаване на първоначален формуляр за 

кандидатстване 

• Член 4.8.1.2. Кандидатстваща лаборатория за одобрение от САА за БПС, Подаване на 

първоначален формуляр за кандидатстване. 

3.0 Дефиниции и тълкуване 

3.1 Определени термини от Кодекс 2021 г., които се използват в Международния стандарт за 

съответствие на подписалите страни с Кодекса 

АДАМС: Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност е интернет-

базирано пособие за управление на база данни, което служи за въвеждане, съхраняване, 

обмен и докладване на данни, и е създадено, за да подпомага заинтересованите страни и САА 

при осъществяването на техните антидопингови операции в съответствие с нормативните 

актове за защита на данните. 

Неблагоприятен аналитичен резултат: Резултат, отразен в доклад от акредитирана или друга 

одобрена от САА лаборатория, съгласно който в дадена проба е установено – съобразно 

Международния стандарт за лаборатории и техническите документи към него, наличие на 

забранена субстанция или нейни метаболити или маркери или доказателство за използване на 

забранен метод.  

Неблагоприятен паспортен резултат: Доклад, идентифициран като неблагоприятен паспортен 

резултат, описан в приложимите Международни стандарти. 

Утежняващи фактори: Този термин обхваща умишлен опит за заобикаляне или подценяване 

на Кодекса или международните стандарти и/или за корумпиране на антидопинговата 

система, опит за прикриване на несъответствие или друга форма на недобросъвестност от 

страна на подписала страна; постоянен отказ или неуспех от страна на подписалата страна да 

направи каквото и да е разумно усилия за коригиране на несъответствия, за които САА я е 

уведомила; повтарящи се нарушения; и всякакви други фактори, които утежняват 

несъответствието на подписалата страна. 

Антидопингови дейности: Антидопингово обучение и информация, планиране на 

разпределението на проверките, поддържане на регистъра на спортистите за тестване, 

управление на биологичните паспорти на спортистите, провеждане на тестване, организиране 

на анализа на проби, интелигентно събиране на информация и провеждане на  разследвания, 
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разглеждане на молби за РТУ, управление на резултатите, изслушвания, мониторинг и 

налагане на спазването на всички наложени последици и всички други дейности, свързани с 

антидопинга, които се извършват от или от името на антидопингова организация, както е 

посочено в Кодекса и/или международни стандарти. 

Антидопингова организация: САА или подписала страна, която отговаря за приемането на 

правила за иницииране, прилагане или налагане на всяка част от процеса на допинговия 

контрол. Това включва, например, Международния олимпийски комитет, Международния 

параолимпийски комитет, други организации на спортни прояви от най-висок ранг, които при 

провеждането им извършват тествания, международни федерации и национални 

антидопингови организации. 

Одобрена трета страна: Една или повече антидопингови организации и/или делегирана трета 

страна, избрана или одобрена от САА, след консултация с Подписалата страна в 

несъответствие, за да контролира или да поеме някои или всички антидопингови дейности на 

тази подписала страна. В краен случай, ако няма друг подходящ орган, самата САА може да 

изпълнява тази функция. 

Спортист: Всяко лице, което участва в спортна дейност на международно (съобразно 

определеното от всяка международна федерация) или национално ниво (съобразно 

определеното от всяка национална антидопингова организация). Всяка антидопингова 

организация има правото да прилага антидопинговите правила към спортист, който не е такъв, 

нито на международно, нито на национално ниво и по този начин да ги приравни към 

определението „Спортист”./…/ 

Биологичен профил на спортиста: Програмата и методите на събиране и класифициране на 
информация, описани в Международния стандарт за тестване и разследвания и Международ-
ния стандарт за лаборатории. 
 
Спортно-техническo лицe: Всеки треньор, инструктор, мениджър, агент, член на екипа на 

отбор, длъжностно или медицинско лице, парамедицински специалист, родител, както и всяко 

друго лице, което предоставя лечение, оказва съдействие или работи с участващ или 

подготвящ се за участие в спортно състезание спортист. 

Атипичен резултат: Резултат, отразен в доклад от акредитирана от САА лаборатория или друга 

одобрена от САА лаборатория, който налага да бъде проведено допълнително разследване в 

съответствие с Международния стандарт за лаборатории или свързаните с него технически 

документи, преди да бъде решено дали е налице неблагоприятен аналитичен резултат. 

САС: Спортният арбитражен съд. 
 
Кодекс: Световният антидопингов кодекс. 

Последици от нарушенията на антидопинговите правила („Последици”): Нарушаването на 
антидопингово правило от спортист или друго лице може да доведе до една или повече от 
следните последици: 
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а) анулиране на резултати (дисквалифициране) – обявяване на постигнатите от спортиста ре-
зултати в конкретно състезание или спортна проява за невалидни с всички произтичащи от това 
последици, включително отнемане на медали, точки и награди; 
 
б) лишаване от права – забрана за участие на спортист или друго лице в състезания или други 
дейности за определен период от време, поради извършено нарушение на атидопингово пра-
вило, както и лишаване от финансиране съгласно чл. 10.14.11; 
 
в) временно отстраняване – налагане на временна забрана на спортист или друго лице за уча-
стие в състезание или спортни дейности преди окончателното решение от изслушване по чл.82.  
 
г) финансови последици – налагане на финансови санкции поради нарушение на антидопинго-
во правило или възстановяване на разходи, свързани с нарушение на антидопингово правило; 
и 
 
д) публично разкриване или публично докладване – разпространение на информация сред 

обществеността или сред лица, в допълнение към по-рано известените, съобразно чл. 143. 

Отборите в отборните спортове могат също да подлежат на Последици по реда на чл. 114. 

Критично: Изискване, което се счита за критично за борбата срещу допинга в спорта. 

Виж допълнително приложение А към Международния стандарт за съответствие на 

подписалите страни с Кодекса. 

Делегирана трета страна: Всяко лице, на което антидопингова организация делегира каквато и 

да е част от допинговия контрол или антидопингови образователни програми, включително, но 

не само, трети страни или други антидопингови организации, които извършват пробовзимане 

или други услуги за допингов контрол или антидопингови образователни програми за 

Антидопинговата организация, или физически лица, действащи като независими изпълнители, 

които извършват услуги за допингов контрол за Антидопингова организация (напр. външни 

служители по допингов контрол или шаперони). Тази дефиниция не включва CAС. 

Допингов контрол: Всички действия и процедури от изготвянето на план за разпределение на 

проверките до крайния изход от всяко обжалване и налагане на последици, включително 

всички действия и процедури между тях, включително, но не само, тестване, разследвания, 

местонахождение, РТУ, пробовзимане и обработка на проби, лабораторен анализ, Управление 

на резултати, изслушвания и обжалвания, и разследвания или производства, свързани с 

нарушения на член 10.145 (Статут по време на лишаване от права или временно отстраняване). 

Образование: Процесът на обучение за внушаване на ценности и развитие на поведение, което 

насърчава и защитава духа на спорта и предотвратява умишления и неумишления допинг. 

Спортна проява: Серия от единични състезания, провеждани от един ръководен орган 

(например Олимпийски игри, Световен шампионат на международна федерация или 

Панамериканските игри). 

                                                           
1
 Член 10.14.1 от Кодекса. 

2
 Член 8 от Кодекса. 

3
 Член 14 от Кодекса. 

4
 Член 11 от Кодекса. 

5
 Член 10.14 от Кодекса. 
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Глоба: Плащане от подписала страна на сума, която отразява сериозността на 

несъответствието/утежняващите фактори, продължителността му и необходимостта да се 

възпира подобно поведение в бъдеще. В случай, който не включва неспазване на някакви 

критични изисквания, глобата не трябва да надвишава по-ниския от (a) 10% от общите годишни 

бюджетни разходи на подписалата страна; и (б) 100 000 щатски долара. Глобата ще бъде 

приложена от САА за финансиране на последващи дейности по мониторинг на съответствието с 

Кодекса и/или антидопингови образователни дейности и/или антидопингови изследвания. 

Общо: Изискване, което се счита за важно за борбата срещу допинга в спорта, но не попада в 

категориите на критичен или висок приоритет. Виж допълнително приложение А към 

Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса. 

Висок приоритет: Изискване, което се счита за висок приоритет, но не и критично в борбата 

срещу допинга в спорта. Виж допълнително приложение А към Международния стандарт за 

съответствие на подписалите страни с Кодекса. 

Програма за независимо наблюдение: Екип от наблюдатели, ръководен от САА, който 

наблюдава и дава насоки по отношение на процедурата за допингов контрол преди или в 

рамките на някои спортни прояви, и докладва за своите наблюдения като част 

мониторинговата програма за съответствие на САА. 

Международна спортна проява: Спортна проява или състезание, чийто ръководен орган или 

орган за назначаване на технически лица е Международният олимпийски комитет, Междуна-

родният параолимпийски комитет, международна федерация, организация за спортни прояви 

от най-висок ранг или друга международна спортна организация. 

Международен стандарт: Стандарт, приет от САА, в подкрепа на Кодекса. Спазването на меж-

дународен стандарт (за разлика от спазването на всякакви други стандарти, практики или про-

цедури) е достатъчно условие, за да се счита, че процедурите, които са обхванати в него, са би-

ли осъществени правилно. Международните стандарти включват и издадените съгласно тях 

технически документи. 

Организации за спортни прояви от най-висок ранг: Континенталните сдружения от национал-

ни олимпийски комитети и други международни многоспортови организации, които функцио-

нират като ръководни органи на континентални, регионални или други международни спортни 

прояви. 

Национална антидопингова организация: Юридическо лицe, което всяка държава обособява 
като притежател на основните правомощия и отговорности на национално ниво, свързани с 
приемането и прилагането на антидопингови правила, ръководенето на пробовзимане, управ-
лението на резултати от проверки и провеждането на изслушвания. Ако такъв орган не бъде 
обособен от компетентните публични власти на съответната държава, неговите функции се по-
емат от националния олимпийски комитет или от обособен от него орган. 
Национален олимпийски комитет (НОК): Организация, призната от Международния олимпий-

ски комитет. Терминът национален олимпийски комитет включва и всички национални спорт-

ни конфедерации на държавите, в които националната спортна конфедерация поема отговор-

ности в сферата на борбата срещу допинга, които са типични за националните олимпийски ко-

митети. 

Неспазване: Когато подписала страна не изпълнява Кодекса и/или един или повече Междуна-

родни стандарти и/или всякакви изисквания, наложени от Изпълнителния комитет на САА, но 
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възможностите, предоставени в Международния стандарт за съответствие на подписалите 

страни с Кодекса за коригиране на несъответствието/ несъответствията не са изтекли и САА все 

още не е направила официално твърдение, че подписалата страна е в несъответствие. 

Лице: Всяко физическо лице, организация или друго юридическо лице. 
Публично Разкриване или публично докладване: Виж последици от нарушение на антидопин-

гово правило по-горе. 

Регистър на спортисти за тестване: Регистърът на най-високоприоритетните спортисти, подле-

жащи на фокусирано състезателно и извънсъстезателно тестване, който всяка международна 

федерация и национална антидопингова организация изготвя във връзка със своя план за раз-

пределение на проверките. Такива спортисти са задължени да предоставят инфорамция за ме-

стонахождението си съгласно чл. 5.56 и Международния стандарт за тестване и разследвания. 

 

Възстановяване: Когато се реши, че подписала страна, която преди това е била обявена в 

несъответствие с Кодекса и/или Международните стандарти е коригирала това несъответствие 

и е изпълнилила всички останали условия, наложени в съответствие с член 11 от 

Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса за възстановяване 

на името му в списъка на подписалите страни в съответствие с Кодекса (в същия смисъл се 

тълкува и Възстановени). 

Представители: Длъжностни лица, директори, длъжностни лица, избрани членове, служители 

и членове на комитети на подписала страна или друг орган, а също и (в случай на Национална 

антидопингова организация или Национален олимпийски комитет, действащ като Национална 

антидопингова Организация) Представители на правителството на държавата на тази 

Национална антидопингова Организация или Национален олимпийски комитет. 

Управление на резултатите: Процесът, обхващащ времевия период между уведомяването, 

съгласно Член 5 от Международния стандарт за управление на резултатите или в някои случаи 

(напр. Атипичен резултат, биологичен паспорт на спортиста, непредоставяне на информация за 

местонахождение), предварителното уведомление, изрично предвидено в член 5 от 

Международния стандарт за управление на резултатите, през обвинението, до окончателното 

разрешаване на въпроса, включително до края на процедурата по изслушване на първа 

инстанция или на обжалване (ако е подадена жалба). 

Проба или спесимен: Биологичен материал, взет за целите на допинговия контрол. 
 
Подписали страни: Юридическите лица, които са подписали Кодекса и са дали съгласие за не-
говото спазване по реда на чл. 237. 
 
Специален мониторинг: Когато, като част от последиците, наложени на Подписала страна в 

несъответствие, САА прилага система от специфичен и текущ мониторинг към някои или всички 

Антидопингови дейности на подписалата страна, за да се гарантира, че подписалата страна 

извършва тези дейности по съответстващ начин. 

Надзор: Когато, като част от последствията, наложени на подписала страна в несъответствие, 

одобрена трета страна наблюдава и осъществява надзор върху антидопинговите дейности на 

                                                           
6
 Член 5.5 от Кодекса. 

7
 Член 23 от Кодекса. 
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подписалата страна, както е указано от САА, за сметка на подписалата страна (в същия смисъл 

се тълкува и Осъществява надзор). Когато подписалата страна е обявена в несъответствие и все 

още не е финализирано споразумение за надзор с одобрената трета страна, подписалата 

страна не трябва да извършва независимо никаква антидопингова дейност в зоната(ите), в 

която одобрената трета страна трябва да наблюдава и осъществява надзор, без изричното 

предварително писмено разрешение на САА. 

Поемане: Когато, като част от последиците, наложени на подписала страна в несъответствие, 

Одобрената трета страна поема всички или някои от антидопинговите дейности на 

подписалата страна, както е указано от САА, за сметка на подписалата страна. Когато 

подписалата страна е обявена в несъответствие и все още не е финализирано споразумение за 

поемане с одобрената трета страна, Подписалата страна не трябва да извършва независимо 

никаква антидопингова дейност в зоната(ите),  която(които) Одобрената трета страна трябва да 

поеме, без изричното предварително писмено съгласие на САА. 

Целево тестване: Подбор на определени спортисти за тестване, основан на критерии, създадени 

от международния стандарт за тестване и разследвание. 

Технически документ: Документ, приет и публикуван периодично от САА, съдържащ 

задължителни технически изисквания по специфични антидопингови теми, посочени в 

Международен стандарт. 

Тестване: Частите от процедурата за допингов контрол, включващи планиране 

разпределението на проверките, взимането и боравенето с проби и транспортирането им до 

лабораторията. 

Разрешение за терапевтична употреба (РТУ): Разрешението за терапевтична употреба 

позволява на спортист с медицинско състояние да използва забранено вещество или забранен 

метод, но само ако са изпълнени условията, посочени в член 4.48 и в Международния стандарт 

за разрешения за терапевтична употреба.  

Конвенция на ЮНЕСКО: Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта 

приета на 19.10.2005 г. от XXXIII-та сесия на Генерална конференция на ЮНЕСКО, включително 

всяко и всички изменения, приети от държавите-страни по Конвенцията и Конференцията на 

държавите-страни по Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта. 

САА: Световната антидопингова агенция. 
 
3.2 Определени термини от Международния стандарт за образование 
 
Образователен план: Документ, който включва: оценка на ситуацията; идентификация на Об-
разователния пул; цели; Образователни дейности и процедури за наблюдение, както се изис-
ква от Член 49. 
Образователен пул: Списък на целевите групи, идентифицирани чрез процес на оценка на си-
стемата. 
 

                                                           
8
 Член 4.4 от Кодекса. 

9
 Член 4 от Международния стандарт за образование. 
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3.3 Определени термини от Международния стандарт за лабораториите 
Звено за управление на паспорти на спортисти (ЗУПС): Звено, съставено от лице или лица, кои-
то отговарят за своевременното управление на биологичните паспорти на спортисти в АДАМС 
от името на попечителя на паспорта. 
 
3.4 Определени термини от Международния стандарт за защита на личния живот и личните 
данни  
Лични данни: Информация, включително, без ограничение, Чувствителни лични данни, свър-
зани с идентифициран или подлежащ на идентификация участник или друго лице, чиито данни 
се обработват единствено в контекста на антидопинговата дейност на антидопинговата органи-
зация. 
 
3.5 Определени термини от Международния стандарт за тестване и разследвания 

Приемо-предавателен формуляр/протокол: Поредица от лица и организации, отговарящи за 

сигурността на пробите от момента на взимане на проба до транспортирането на пробите в 

лабораторията за анализ. 

Внезапна проверка – извършване на взимане на проба без предварително известяване на 

спортиста, като последният е наблюдаван от служител (шаперон) от момента на известяването 

до взимането на проба. 

Оценка на риска: Оценката на риска от употреба на допинг в спорт или спортна дисциплина, 

направена от антидопингова организация в съответствие с член 4.210. 

Организация, вземаща проби: Организацията, която отговаря за събирането на Проби в 

съответствие с изискванията на Международния стандарт за тестване и Разследвания, в 

случаите, когато това е (1) самата тестваща организация; или (2) Делегирана трета страна, на 

която е предоставено или възложено правомощието за провеждане на тестване. Тестващата 

организация винаги остава отговорна съгласно Кодекса за спазването на изискванията, 

свързани със събиране на проби на Международния стандарт за тестване и разследвания. 

Оборудване за взимане на проби: шишенца А и В, контейнери, съдове за взимане на проби, 

епруветки или друг уред за взимане, запазване и съхранение на проба по всяко време на сесия 

за взимане на проби, отговарящи на изискванията на чл. 6.3.411.  

Персонал, взимащ проби: Събирателен термин, отнасящ се до квалифицираните лица, 

упълномощени от организацията, извършваща взимане на проба да събират или да помагат по 

време на сесията за събиране на проби. 

Сесия за взимане на проби: Последователност от всичките действия, които пряко включват 

спортиста от момента на първоначалния контакт, който се осъществява, до момента, когато 

спортистът напусне станцията за допингов контрол, след като е дал допингова проба (и). 

План за разпределение на проверките: Документ, съставен от антидопингова организация, 

планиращ проверките на спортистите, над които организацията има правомощия на тестваща 

организация, в съответствие с изискванията на чл. 412.  

                                                           
10

 Член 4.2 от Международния стандарт за тестване и разследвания. 
11

 Член 6.3.4 от Международния стандарт за тестване и разследвания 
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3.6 Определени термини от Международния стандарт за разрешения за терапевтична 

употреба 

Комисия по разрешения за терапевтична употреба (КРТУ): Орган, създаден към 

антидопингова организация, за да разглежда молбите за РТУ. 

3.7 Определени термини, специфични за Международния стандарт за съответствие на 

подписалите страни с Кодекса  

Антидопингова програма: законодателството, правилата, наредбите, процесите и процедурите 

и други дейности (включително антидопингови дейности), които подписващата страна трябва 

да изпълни за да постигне съответствие с Кодекса. 

Съответствие с Кодекса: Съответствие с всички изисквания на Кодекса и/или на 

Международните стандарти, които се прилагат спрямо въпросната подписала страна, както и с 

всяко специално изискване, наложено от Изпълнителния комитет на САА. 

Въпросник за съответствие с Кодекса: Проучване за самооценка, издадено от САА под формата 

на въпросник, чрез който подписалата страна докладва пред САА за своето съответствие с 

Кодекса. 

Одит за съответствие: Официално оценяване, извършено от САА на цялата или на част от 

Антидопинговата програма на подписалата страна, в съответствие с член 7.7. 

Комитет за преглед на съответствието или КПС: Както е описано в член 5.2.1. 

План за коригиращи действия: План, изготвен от подписалата страна, определящ как 

подписалата страна ще приложи коригиращите действия, идентифицирани от САА в доклад за 

коригиращи действия във времеви рамки, зададени в този доклад. 

Доклад за коригиращи действия: Доклад, изготвен от САА, който идентифицира 

несъответствия на подписалата страна и коригиращите действия, които трябва да се 

предприемат от нея в определени времеви рамки. 

Форсмажорно събитие: Събитие, засягащо способността на подписала страна да постигне 

пълно Съответствие с Кодекса, което възниква или се дължи на действия, събития, пропуски 

или произшествия, които са извън разумния контрол на подписалата страна. Такива събития 

могат да включват всяко естествено физическо бедствия, война, военни операции, безредици, 

масови безредици, стачка, локаут или други индустриални действия, терористични действия 

или граждански вълнения. В съответствие с член 8.4.3, обаче, такива събития в никакъв случай 

не включват липса на ресурси от страна на подписалата страна, промени в избраните 

длъжностни лица или персонал или всяка намеса и/или неуспех да се окаже подкрепа или 

друго действие или бездействие от всички държавни или други публични органи. 

Искане за задължителна информация: Искане, което САА може да изпрати на подписала 

страна, изискващо подписалата страна да предостави определена информация до определена 

дата, за да може САА да направи оценка на съответствието на подписалата страна с Кодекса.  

                                                                                                                                                                                     
12

 Член 4 от Международния стандарт за тестване и разследвания. 



МССПСК-Януари 2021                                                                                                                   Страница  17 
 

Последици за подписалата страна: Една или повече от последиците, посочени в член 24.1.12 

от Кодекса, които могат да бъдат наложени на подписала страна в резултат на неуспешното 

поддържане на съответствие с Кодекса, като тези последици трябва да се основават на 

конкретните факти и обстоятелства в дадения случай, прилагайки принципите, посочени в член 

10. 

Одитор на САА: Подходящ опитен служител на САА или външен антидопингов специалист, 

обучен от САА за провеждане на оценяване на съответствието на подписала страна с Кодекса. 

Одиторът на САА не трябва да е в конфликт на интереси по отношение на всеки Одит за 

съответствие, който той / тя предприема. 

Привилегии на WADA: Ползите, изброени в член 24.1.12.1 от Кодекса. 

3.8 Тълкуване 

3.8.1 Официалният текст на Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с 

Кодекса се поддържа от САА и се публикува на английски и френски език. В случай на 

противоречие между английската и френската версия, преимущество има английската. 

3.8.2 Подобно на Кодекса, Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с 

Кодекса е изготвен, като са взети предвид принципите на пропорционалност, правата на 

човека и други приложими правни принципи. Той трябва да се тълкува и прилага в тази 

светлина. 

3.8.3 Коментарите, поясняващи различни разпоредби на Международния стандарт за 

съответствие на подписалите страни с Кодекса трябва да се използват за ръководство при 

тълкуването му. 

3.8.4 Ако не е посочено друго, позоваванията на членове или приложения са позовавания на 

членове или приложения от Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с 

Кодекса. 

3.8.5 Когато терминът „дни“ се използва в Международния стандарт за съответствие на 

подписалите страни с Кодекса, това означава календарни дни, освен ако не е посочено друго. 

3.8.6 Приложенията към Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с 

Кодекса са със същия задължителен статут като останалата част от Международния стандарт за 

съответствие на подписалите страни с Кодекса. 

 

 

 

 

ВТОРА ЧАСТ: СТАНДАРТИ ЗА МОНИТОРИНГ И НАЛАГАНЕ ОТ САА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ПОДПИСАЛИТЕ СТРАНИ С КОДЕКСА 
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4.0 Цел 

4.1 Целта на Част Втора от Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с 

Кодекса е да се гарантира, че подписалите страни предоставят антидопингови програми в 

съответните си сфери от отговорност, която отговаря на изискванията на Кодекса и 

международните стандарти, така че има равни условия, където и да се играе спорт. 

4.2 Важно е да се подчертае, че е желателно подписалите страни винаги да се справят с всички 

проблеми, свързани със съответствието, доброволно. Обявяването в несъответствие на 

подписала страна и налагането на последици за подписалата страна са крайното средство, 

което трябва да бъде използвано само тогава, когато Подписалата страна, въпреки цялата 

подкрепа не е успяла да предприеме необходимите коригиращи действия в рамките на 

определените срокове. 

4.3 Следователно фокусът на програмата на САА за наблюдение на съответствието е върху 

диалога и комуникацията с подписалите страни, подпомагайки ги в техните усилия за 

осигуряване на пълно съответствие с Кодекса и предоставяйки им насоки за непрекъснато 

подобряване на антидопинговите им програми. Когато се идентифицират случаи на 

несъответствие, Международния стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса 

създава обективни, предварително определени и прозрачни процедури и стандарти, които 

дават възможност на подписалата страна да коригира тези несъответствия, и които водят (ако 

несъответствията не бъдат коригирани) до обявяване в несъответствие и налагане на 

предсказуеми, степенувани и пропорционални последици за подписалата страна. Той също 

така очертава ясен път за възстановяването. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 Роли, отговорности и процедури на различните органи, участващи във функцията на САА 

за мониторинг на съответствието  
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Фигура първа: Блок-схема, изобразяваща процеса от идентифициране на несъответствие до 

твърдение за несъответствие (членове 5.1 до 5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Оперативен надзор за съответствие с Кодекса 



МССПСК-Януари 2021                                                                                                                   Страница  20 
 

5.1.1 Оперативният надзор за съответствие с Кодекса се осигурява от ръководството на САА, 

чрез вътрешна работна група за съответствие на САА, състояща се от служители от различни 

отдели на САА. 

5.1.2 Ръководството на САА отговаря за координацията и ръководи развитието на всички 

дейности, свързани с програмата на САА за мониторинг на съответствието, съгласувано с  

Комитета за преглед на съответствието с Кодекса (КПС) и съобразно с всяко приоритизиране на 

усилията, одобрени от КПС, съгласно член 7.2. Това включва: 

5.1.2.1 координация при предоставянето на текуща подкрепа и помощ от САА на подписалите 

страни при изпълнение на задълженията им по Кодекса и Международните стандарти (виж 

член 6); 

5.1.2.2 използване на всички инструменти, с които САА разполага, за да следи за 

съответствието на Подписалите страни с Кодекса, включително, но не само: ADAMS,  

Въпросници за съответствие с Кодекса, Искания за задължителна информация, Одити за 

съответствие, информация, получена чрез непрекъснат мониторинг на съответствието и всяка 

друга подходяща информация, получена или събрана от САА (виж член 7); 

5.1.2.3 откриване на диалог с Подписалата страна, когато са идентифицирани несъответствия, 

посочване на коригиращите действия, които трябва да бъдат предприети от Подписалата 

страна за коригиране на несъответствията и предоставяне на насоки в помощ на Подписалата 

страна за изпълнение на коригиращите действия в зададените срокове (виж член 8); 

5.1.2.4 оценяване дали коригиращите действия на подписалата страна са коригирали напълно 

Несъответствията, насочване на случаи към КПС, когато несъответствията не са коригирани 

изцяло, като се предоставят доклади със съответната подкрепяща информация за улесняване 

на обсъжданията на КПС и прилагане и последващи действия по препоръки на КПС (виж 

членове 8 и 9); 

5.1.2.5 когато дадена подписала страна не успее да коригира несъответствията в рамките на 

необходимите срокове и следвайки препоръката на КПС, получаване на одобрение от 

Изпълнителния комитет на САА за официално уведомяване на Подписалата страна за твърдяно 

несъответствие, като с това известие следва да се уточнят последиците за подписалата страна, 

които следва да се приложат при такова несъответствие и условията, които се предлага да 

бъдат удовлетворени от подписалата страна, за да бъде възстановена (виж членове 8,9, 10 и 

11); и 

5.1.2.6 наблюдение на усилията на подписалата страна за изпълнение на условията за 

възстановяване, които са й наложени, за да докладва на КПС дали и кога да препоръча 

подписалата страна да бъде възстановена (виж член 11). 

5.2 Независим преглед и препоръки 

5.2.1 Комитетът за преглед на съответствието е независим, аполитичен постоянен комитет на 

САА, който контролира усилията на САА за мониторинг на съответствието с Кодекса и 

дейностите по прилагането му и предоставя съвети и препоръки по тези въпроси на 

Изпълнителния комитет на САА. 
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5.2.1.1 КПС се ръководи от Инструкции, предназначени да осигурят независимост, политическа 

неутралност и специализиране на членовете му, които да укрепят доверието в неговата работа. 

Инструкциите включват стриктни разпоредби за конфликт на интереси, които изискват 

членовете на КПС да декларират такива потенциални конфликти на интереси и да си направят 

отвод от всички обсъждания на КПС по всеки въпрос, в който те могат да имат конфликт на 

интереси. 

5.2.2 КРС следва стандартизирани процедури, включващи преглед, оценка, комуникация и 

отправяне на препоръки към Изпълнителния комитет на САА по въпроси, свързани със 

съответствието с Кодекса, коригиране на несъответствия и възстановяване. Тези процедури 

(вж. Членове 8, 9 и 11) са предназначени да поддържат прозрачен, обективен и 

последователен подход към оценяването и прилагането на съответствието с Кодекса. 

5.2.2.1 Когато Ръководството на САА докладва на КПС за очевидни несъответствия, се спазва 

процедура, която дава на дадената подписала страна време и възможност да обясни и 

коригира несъответствията в рамките на определен срок за да постигне пълно съответствие с 

Кодекса (вж. член 8). 

5.2.2.2 Ако подписалата страна не коригира несъответствията в рамките на тази процедура КПС 

преразглежда подробно случая и решава дали да препоръча на Изпълнителния комитет на САА 

да изпрати на подписалата страна официално известие с твърдение за несъответствие (вж. 

Член 5.3). 

5.2.3 В допълнение към повдигнатите от Ръководството на САА въпроси, свързани с прегледа и 

оценката на съответствието, по всяко време КПС може по своя преценка да идентифицира 

въпроси, които да бъдат повдигнати от Ръководството на САА. 

5.3 Независимо определяне на несъответствие и последици за подписалата страна  

5.3.1 В съответствие с член 24.1.4 от Кодекса, по препоръка на КПС, Изпълнителният комитет на 

САА може да одобри изпращането до подписала страна на официално известие за твърдяното 

несъответствие с Кодекса и/или Международни Стандарти, като в това известие се посочват 

също последиците за подписалата страна, които би трябвало да се приложат при такова 

несъответствие, както и условията, които подписалата страна трябва да удовлетвори, за да 

бъде възстановена. 

5.3.2. В съответствие с член 24.1.5 от Кодекса, ако подписалата страна приеме или не оспори 

съдържанието на това известие в рамките на двадесет и един (21) дни от получаването му, 

твърдението за несъответствие ще се счита за признато и последиците за подписалата страна и 

Условията за възстановяване ще се считат за приети и (освен ако не са обжалвани в 

съответствие с член 13.6 от Кодекса) известието автоматично става окончателно решение, 

подлежащо на изпълнение с незабавно действие в съответствие с член 24.1.9 от Кодекса. Ако 

подписалата страна оспори някоя част от известието, спорът ще бъде решен от САС в 

съответствие с член 24.1.6 от Кодекса. 

5.3.3 След като известието бъде прието като окончателно решение от страна на подписалата 

страна или (ако е оспорвано) след като окончателното решение бъде постановено от САС, 

тогава в съответствие с член 24.1.9 от Кодекса, това решение е приложимо по целия свят и се 
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признава, спазва и прилага изцяло от всички други Подписали страни в съответствие с техните 

правомощия и в рамките на техните отговорности (виж фигура втора По-долу). 

5.4 Принципът на последната инстанция 

5.4.1 В съответствие с принципа на „последната инстанция“, във всеки случай (включително не 

само обикновени, но също така и случаи на ускорена процедура), ако Подписалата страна не 

спази необходимите срокове за коригиране на несъответствия и случаят се препрати към КПС и 

след това, при условие, че подписалата страна коригира несъответствията по всяко време 

преди последиците за подписалата страна да се наложат от САС, то тогава, не се налагат 

последици на подписалата страна, освен доколкото: а) са направени разходи за разглеждане 

на делото пред САС (в този случай подписалата страна трябва да покрие тези разходи); и/или 

(б) неуспехът да се коригира несъответствието в рамките на необходимия срок е довел до 

непоправими вреди на към борбата срещу допинга в спорта (в този случай последиците за 

подписалата страна могат да бъдат наложени с цел отразяване на тези вреди). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура втора: Блок-схема, изобразяваща процеса след официално твърдение за 

несъответствие (членове 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3) 
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5.5 Процедури за възстановяване 
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5.5.1 Когато е приложимо, ръководството на САА докладва на КПС за изпълнението на 

условията за възстановяване от подписалата страна и след това КПС прави препоръки към 

Изпълнителния комитет на САА относно това дали подписалата страна е изпълнила тези 

условия и трябва да бъде възстановена. 

5.5.2 Когато Изпълнителният комитет на САА твърди, че подписалата страна все още не е 

удовлетворила условията за нейното възстановяване и затова все още не трябва да бъде 

възстановявана, ако подписалата страна оспорва това твърдение, спорът се решава от САС в 

съответствие с Член 24.1.10 от Кодекса. В съответствие с член 24.1.9 от Кодекса, решението на 

САС се прилага по целия свят и се признава, спазва и прилага изцяло от всички други 

Подписали страни в съответствие с техните правомощия и в рамките на техните отговорности. 

6.0 Подкрепа от САА за усилията на подписалите страни за постигане/поддържане на 

съответствието с Кодекса  

6.1 Цел 

6.1.1 Приоритет на САА е да подкрепя подписалите страни за подобряване на техните 

антидопингови програми, като по този начин увеличава защитата, която те осигуряват на 

чистите спортисти. Подписалата страна е длъжна по всяко време да постигне пълно 

съответствие с Кодекса, и отсъствието на помощ за това не може да послужи на подписалата 

страна за защита или извинение. Въпреки това САА ще положи всякакви разумни усилия, за да 

осигури подкрепа и помощ на подписалите страни, които се стремят да постигнат, да 

поддържат или да се завърнат към пълно съответствие с Кодекса. 

6.2 Оперативна и техническа подкрепа 

6.2.1 САА предоставя оперативна и техническа подкрепа на подписалите страни, за да им 

помогне да постигнат, поддържат или (където е приложимо) да се завърнат към пълно 

съответствие с Кодекса, включително чрез предоставяне на съвети и информация, чрез 

разработване на ресурси, насоки, учебни материали и програми за обучение и чрез улесняване 

на партньорства с други Антидопингови организации, когато е възможно. Когато бюджетът на 

САА го позволява, тази подкрепа се предоставя без разходи за подписалите страни. 

6.2.2 Като пример, САА е разработила редица документи и инструменти, които да подпомагат 

подписалите страни да разберат своите отговорности по Кодекса и Международните стандарти 

и да постигнат и поддържат пълно съответствие с тези отговорности, включително: 

6.2.2.1 примерни правила за прилагане на Кодекса и Международните Стандарти, съобразно 

областта на компетентност на подписалата страна; 

6.2.2.2 ръководства, обхващащи прилагането на различни компоненти на антидопингова 

програма, съвместима с Кодекса, включително (но не само) Тестване, РТУ, управление на 

резултатите, образование и интелигентно събиране на информация и разследване; 

6.2.2.3 документи по образец и формуляри; и  

6.2.2.4 онлайн образователни инструменти. 
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6.2.3 САА разработи също Въпросник за съответствие с Кодекса и Програма за одит на 

съответствието, които са предназначени да помогнат на подписалите страни да идентифицират 

несъответствията в своите антидопингови програми и да разработят и прилагат планове за 

коригиране на тези несъответствия. САА е предоставила и ще продължи да предоставя 

различни форми на подкрепа и помощ на подписалите страни за разбирането на Въпросника 

за съответствие с Кодекса, Програмата за одит на съответствието и за всички други аспекти на 

нейната програма за мониторинг на съответствието, включително информационни сесии; на 

уебсайта на САА има специална секция, където се публикуват и ще продължат да се публикуват 

материали, свързани с Програмата за мониторинг на съответствието, включително отговорите 

на Често задавани въпроси и други ресурси за подкрепа. 

6.2.4. Подписалата страна може да потърси съдействие от друга подписала страна, която да й 

помогне да постигне пълно Съответствие с Кодекса. WADA ще се стреми да помогне на 

подписалите страни при създаването на такива партньорства, включително като предоставя на 

своя уебсайт допълнителна информация и насоки относно споразуменията за партньорство. 

Подписалата страна може също да упълномощи делегирана трета страна да провежда 

антидопингови дейности от нейно име. В съответствие с член 20 от Кодекса и член 8.4.3 от 

настоящия Международен стандарт за съответствие на Подписалите страни с Кодекса обаче, 

подписалата страна винаги остава изцяло отговорна за каквото и да е несъответстве, 

възникнали в резултат на това. Подписалата страна гарантира, че е в състояние да изисква от 

делегираната трета страна да сътрудничи изцяло (и да даде възможност на подписалата страна 

да сътрудничи изцяло) на САА във всички нейни усилия за мониторинг на съответствието, 

включително  (но не само) правилно отправяне на Въпросниците за съответствие с Кодекса, 

Исканията за задължителна информация, Одитите за съответствие и всички продължаващи 

изисквания за мониторинг на съответствието (относно това, вижте член 7.8). 

6.2.5 Както е посочено в член 8, когато се идентифицират несъответствия, независимо дали в 

попълнен Въпросник за съответствие с Кодекса или в Одит за съответствие или по друг начин, 

вниманието на ръководството на САА ще бъде насочено към подпомагането на въпросната 

подписала страна чрез диалог и подкрепа за постигане на пълно съответствие с Кодекса. На 

подписалата страна ще бъде предоставена адекватна възможност за оспорване или 

коригиране на несъответствията, включително (ако е необходимо) чрез предоставяне от САА на 

доклад за коригиращи действия, който определя какви коригиращи действия са необходими и 

посочва времевите рамки за тяхното извършване. Докладът за коригиращи действия може 

също да включва препоръки като най-добри практики и може да се позове, когато е 

подходящо, на ресурси и материали публикувани на уебсайта на САА, които могат да помогнат 

на подписалата страна в отговора по доклада и да подобрят нейната антидопингова програма. 

Освен това САА ще направи преглед на всеки план за коригиращи действия (включително на 

всеки изискан и релевантен документ) предоставени от подписалата страна и ще предостави 

коментари, ако е необходимо, за да гарантира, че той е подходящ за предназначението му. 

7.0 Мониторинг на усилията за съответствие с Кодекса на подписалите страни 

7.1 Цел 

7.1.1 В съответствие със задължението си за монитор на съответствието на подписалите страни 

с Кодекса по членове 20.7.3 и 24.1.1, САА преглежда правилата и разпоредбите (и/или 
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законодателство, ако по този начин е приложен Кодексът в конкретна държава) на 

подписалите страни, за да се гарантира, че те съответстват на Кодекса и на Международните 

стандарти. Също така тя оценява дали подписалите страни прилагат своите правила, 

разпоредби и законодателство чрез антидопингови програми, които отговарят на всички 

изисквания на Кодекса и на Международните стандарти. Целта на Член 7 е да определи 

стандартите, които регулират тези дейности за мониторинг. Целта винаги ще бъде процесът на 

мониторинг да бъде възможно най-ефикасен и икономически ефективен. 

7.2 Приоритизиране между различните подписали страни 

7.2.1 Всички следни страни са подписали Кодекса страни: 

7.2.1.1 Международният олимпийски комитет и Международният паралимпийски комитет; 

7.2.1.2 други организации на спортни събития от най-висок ранг; 

7.2.1.3 Международни федерации; 

7.2.1.4 Национални олимпийски комитети и Национални паралимпийски комитети; 

7.2.1.5 Национални антидопингови организации; и 

7.2.1.6 различни организации, изброени на уебсайта на САА, включително, но не само: 

асоциации на Национални олимпийски комитети, асоциации на Международни федерации, 

организации за спортисти с увреждания, които не са Международни федерации и national 

Commonwealth Games Associations. 

7.2.2 Предвид големия брой подписали страни и ограничените ресурси на САА, КПС може да 

одобрява предложения от ръководството на САА за приоритизиране на мониторинга за 

съответствие с Кодекса (а) на някои категории подписали страни, въз основа на обхвата на 

антидопинговите дейности, изисквани от такива категории подписали страни по силата на 

Кодекса; и/или (б) на определени конкретни подписали страни въз основа на обективна 

оценка на риска. По-долу е неизчерпателен списък на факторите, които могат да бъдат 

разгледани при такава оценка: 

7.2.2.1 (когато подписалата страна е Международна федерация) физиологичният риск от 

допинг в определен спорт/дисциплина; 

7.2.2.2 (когато подписалата страна е Международна федерация) участие на подписалата страна 

в олимпийските и/или паралимпийските игри; 

7.2.2.3 (когато подписалата страна е организация на спортни събитията от най-висок ранг) 

нивото на спортистите участващи в Събитието; 

7.2.2.4 участия на спортисти от определена страна в международни събития; 

7.2.2.5 предишни случаи на допинг в определена държава или определен спорт/дисциплина; 

7.2.2.6 отговор на подписала страна на искането за задължителна информация или на 

Въпросника за съответствие с Кодекса; 
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7.2.2.7 получаване на достоверна информация или резултати от разследване, което предполага 

наличието на значителни несъответствия в антидопинговата програма на подписалата страна; 

7.2.2.8 неспазване от подписала страна на критични или с висок приоритет изисквания 

съгласно Кодекса или Международен стандарт; 

7.2.2.9. неуспех на подписала страна да изпълни препоръките, следвайки програми за 

сътрудничество, в които САА действа като фасилитатор или страна; 

7.2.2.10 неуспех на подписала страна да прилага мерки (напр. Целево тестване), следвайки 

препоръка, направена или одобрена от САА (напр. във връзка с тестване в рамките на 

Олимпийските игри или Паралимпийските игри или друго събитие); 

7.2.2.11 (когато подписалата страна е НАДО или Национален олимпийски комитет, който 

действа като НАДО) фактът, че държавата на подписалата страна има и/или кандидатства за 

акредитирана от САА лаборатория, или е спечелила правото да бъде домакин на голямо 

спортно събитие; 

7.2.2.12 когато подписалата страна, която е обявена в несъответствие, се стреми да бъде 

възстановена; и/или 

7.2.2.13 по искане на Изпълнителния комитет и/или Управителния съвет на САА.  

7.2.3 Член 20 от Кодекса изисква от международните федерации, Националните олимпийски 

комитети и Националните паралимпийски комитети да налагат спазването на Кодекса от 

техните членове/приeти органи. Ако в хода на своите мониторингови дейности САА научи за 

очевидно неспазване на Кодекса от член/приет орган на такава подписала страна, тя ще 

уведоми подписалата страна за подходящи последици и действия в съответствие със 

задълженията на подписалата страна съгласно Кодекса. 

7.2.4 В допълнение, отново предвид големия брой подписали страни и ограничените ресурси 

на САА, КПС може да одобри предложения от ръководството на САА за отдаване на приоритет 

при прилагане на критични и (при определени обстоятелства) с висок приоритет изисквания от 

Кодекса и/или Международните стандарти (включително, когато е необходимо, чрез 

отправяне на твърдение за несъответствие и предложение за налагане на последици за 

подписалите страни), като същевременно предоставя на подписалите страни допълнителна 

възможност да предприемат всякакви корективни действия, необходими за осигуряване 

спазването на други изисквания на Кодекса и/или на Международните стандарти. Най-

големият приоритет ще бъде даден на стремежа за налагане на подходящи последици за 

подписалите страни в случаи, свързани с несъответствие с критичните изисквания и 

утежняващите фактори. 

7.2.5 САА може също да привлече подкрепата на други органи, които да й помогнат в нейните 

мониторингова работа. 

7.2.6 За да се избегне съмнение, от подписалата страна ще се изисква да изпълнява изцяло и 

по всяко време задълженията си по Кодекса и Международните стандарти, независимо дали 

това е или не е приоритет за мониторинга на САА. 
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7.3 Сътрудничество с други органи 

7.3.1 САА може да си сътрудничи, когато е уместно, с други съответни органи за насърчаване на 

пълното съответствие на подписалите страни с Кодекса, включително (но не само) с ЮНЕСКО в 

неговите усилия за насърчаване на съответствието на правителствата с Конвенцията на 

ЮНЕСКО, със Съвета на Европа в усилията му да насърчава съответствието на правителствата с 

неговата Антидопингова конвенция и/или с всяка друга междуправителствена организация или 

инициатива. Целта на такова сътрудничество ще бъде да се улесни и максимизира 

ефикасността на усилията на САА за мониторинг на съответствието на подписалите страни с 

Кодекса. 

Това сътрудничество се осъществява по начин, който зачита всички приложими закони за 

защита  на личните данни. 

7.3.2 Това сътрудничество може да включва (но не само) координация с дейностите на другия 

орган за мониторинг на съответствието във връзка с конкретна държава (например съвместни 

посещения на място, координирани въпросници), обмен на подходяща информация, която 

може да бъде от помощ в такива дейности и координирани действията, насочени към 

подпомагане и насърчаване на съответствието от съответните страни. 

7.4 Инструменти за мониторинг на САА 

7.4.1 САА може да използва всички законни средства, с които разполага, за да мониторира 

съответствието с Кодекса от подписалите страни, включително (но не само): 

7.4.1.1 да изисква от всяка подписала страна, в съответствие с член 24.1.2 от Кодекса, да 

попълни и изпрати въпросници за съответствие с Кодекса и/или други доклади за своето 

съответствие с Кодекса в рамките на разумни и ясно съобщени времеви рамки. Такива доклади 

трябва да предоставят цялата информация поискана от САА точно и пълно, да обясняват 

причините за всички идентифицирани несъответствия и да описват усилията на подписалата 

страна, които тя е направил и/или предлага за да коригира несъответствията; 

7.4.1.2 да провежда одити за съответствие на действащите антидопингови програми на 

подписалите страни, в съответствие с член 7.7, за да се оцени тяхното съответствие с Кодекса, 

да се идентифицират и категоризират несъответствията и да се идентифицират коригиращите 

действия, необходими за коригиране на несъответствията, така че да се постигане пълно 

съответствие с Кодекса; 

7.4.1.3 да провежда независими програми за наблюдение а) на Олимпийските игри и 

Паралимпийските игри и (б) на други избрани събития; 

7.4.1.4 да извършва преглед на адекватността на отговорите на подписалите страни на 

отправени или одобрени от САА искания за изпълнение на целеви тествания и/или други 

мерки в началото на Олимпийските игри или Паралимпийските игри или на други Събития; 

7.4.1.5 да извършва преглед на следните ключови документи: 

а) Правила и разпоредби на подписалите страни (и/или съответно законодателство, ако това е 

начинът, по който Кодексът е приложен в конкретна държава); 
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(б) Оценки на риска и планове за разпределение на проверките на подписалите страни, 

предоставени в съответствие с член 5.4 от Кодекса и член 4.1.3 от Международния стандарт за 

тестване и разследване;  

в) годишните статистически отчети на подписалите страни за техните съответни дейности по 

допингов контрол, предоставени в съответствие с член 14.4 от Кодекса; 

г) формуляри за допингов контрол, решения за РТУ и други данни, подадени в АДАМС 

(включително оценка на съответствието с изискванията за подаване на такава информация в 

АДАМС в рамките на определени срокове и преглед на решенията за РТУ за съответствие с 

Международния Стандарт за разрешения за терапевтична употреба); 

д) доклади, съставени от други съответни органи (например, доклади от посещения на 

държави, проведени от Мониторинговата група на Конвенцията за борба с допинга на Съвета 

на Европа); 

е) доклади, съставени от други съответни органи (например доклади от посещения на 

държави, проведени от групата за наблюдение на Конвенцията за борба с допинга на Съвета на 

Европа); и 

ж) всякакви други документи или данни, поискани от ръководството на САА от подписалата 

страна, за да оцени съответствието на подписалата страна с Кодекса; 

7.4.1.6 да извършва други дейности за непрекъснат мониторинг на съответствието в 

съответствие с член 7.8; 

7.4.1.7 да извършва преглед на решенията за управление на резултатите, взети от подписалите 

страни и съобщени на САА в съответствие с членове 7.6 и 14.1.4 от Кодекса, и с 

Международния стандарт за управление на резултатите, включително (но не само) решения на 

подписалите страни: 

а) да не представи атипичен резултат като неблагоприятен аналитичен резултат; 

(б) да не представи атипичен резултат или неблагоприятен паспортен резултат като нарушение 

на антидопинговите правила; 

(в) да не представи непредоставяне на информация за местонахождение или други явни 

нарушения като нарушения на антидопинговите правила; 

г) да оттегли твърдението за нарушение на антидопинговите правила; и  

д) да се съгласи с резултата от процедура, при която се твърди, че е налице нарушение на 

антидопинговите правила, без да проведе изслушване; 

при условие, че освен в изключителни случаи, САА няма да твърди, че подписалата страна е в  

несъответствие, позовавайки се само на едно несъответстващо решение за управление на 

резултатите. Вместо това САА ще уведоми подписалата страна в разумен срок след получаване 

на съществен брой решения за управление на резултатите, които ръководството на САА счита 

за несъответстващи. След това САА ще предприеме допълнителни действия срещу 

Подписалата страна за несъответствие (чрез издаване на Доклад за коригиращи действия в 
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съответствие с член 8.2.2), ако, независимо от това уведомление, (1) Подписалата страна не 

успява да въведе разумни мерки, за да избегне последващи несъответстващи решения за 

управление на резултатите; или (2) САА получи последващо несъответстващо решение за 

управление на резултатите, за което подписалата страна носи отговорност; 

7.4.1.8 да оценява и обработва информация за потенциални несъответствия получени от 

надеждни източници, включително, но не само, от Отдела на САА Разузнаване и разследване, 

подписали и други заинтересовани страни, акредитирани и одобрени от САА лаборатории, 

Органи за взимане на проби и/или Персонал за взимане на проби, правоприлагащи органи и 

други съответни органи (включително други регулаторни и/или дисциплинарни органи), 

спортисти и други Лица, лица, които предоставят информация, медии и членове на 

обществеността; 

7.4.1.9 използвайки правомощията, предоставени на САА съгласно член 10.7.1 от Кодекса, да 

насърчава спортисти и други лица, да предоставят информация във връзка с несъответствие на 

подписалите страни; 

7.4.1.10 да иска от отдела на САА Разузнаване и разследване да продължи с разузнаването 

относно потенциални случаи на несъответствие от подписалите страни и/или да ги разследва; и 

7.4.1.11 да използва всяка друга подходяща и достоверна информация или данни, с които 

разполага. 

7.4.2 Когато се изисква от подписалата страна да предостави на САА информация за 

съответствие (напр. в отговор на въпросник за съответствие с Кодекса или на искане за 

задължителна информация), която е собствена на подписалата страна и е поверителна, САA ще 

третира тази информация поверително и ще я използва само за мониторинг на съответствието 

с Кодекса, а не за каквато и да е друга цел. 

7.5 Въпросници за съответствие с Кодекса 

7.5.1 Член 24.1.2 от Кодекса изисква при поискване от САА подписалите страни да й докладват 

за съответствието си с Кодекса. 

7.5.2 Както и когато е определено от Изпълнителния комитет на САА по препоръка на КПС (но 

не повече от веднъж на три (3) години), освен ако възникват изключителни обстоятелства), САА 

ще изпрати Въпросници за съответствие с Кодекса на подписалите страни, за да им даде 

възможност да си направят самооценка и да си докладват за съответствието си с Кодекса и за 

евентуални несъответствия. Въпросникът за съответствие с Кодекса може да изисква от 

подписалата страна да предостави документация в подкрепа и допълнение на отговорите си на 

въпросите във Въпросника за съответствие с Кодекса.  

7.5.3 САА ще посочи разумна дата за попълване на Въпросника за съответствие с Кодекса, 

включително и за всяка придружаваща документация. Тя ще изпраща напомняния към 

подписалите страни с приближаване на датата. 

7.5.4 В допълнение към член 24.1.3 от Кодекса, неуспехът на подписала страна да изпрати 

точен и попълнен Въпросник за съответствие с Кодекса на САА до определената дата е сам по 
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себе си неспазване на член 24.1.2 от Кодекса, което ще предизвика процеса, описан в Член 

8.3.1. 

7.5.5 САА ще прегледа информацията, предоставена в попълнения Въпросник за съответствие с 

Кодекса за да оцени степента на съответствие на подписалата страна с Кодекса. САА трябва да 

се стреми да провери отговорите на подписалата страна на конкретни въпроси във  Въпросника 

за съответствие с Кодекса чрез позоваване на информация, получена от други, надеждни 

източници, като данни, подадени в АДАМС и независими доклади за разследване. САА ще 

обсъди всички очевидни несъответствия между отговорите на подписалата страна и такива 

данни с подписалата страна, преди да направи каквито и да било заключения.  

7.5.6 Когато САА прецени, че Въпросникът за съответствие с Кодекса не разкрива някакви 

несъответствия, подписалата страна ще бъде надлежно уведомена писмено. Ако всъщност има 

(и по това време е имало) несъответствия, които САА не е била в състояние да идентифицира 

при прегледа на попълнения Въпросник за съответствие с Кодекса на подписалата страна, но 

вместо това са идентифицирани чрез другите й дейности за мониторинг на съответствието, 

първоначалното заключение на САА не ограничава по никакъв начин възможността й да 

предприема стъпките, посочени в този Международен стандарт за съответствие на 

подписалите страни с Кодекса за коригиране на несъответствията от подписалата страна. 

 7.5.7 Когато САА идентифицира несъответствия въз основа на попълнения от подписалата 

страна Въпросник за съответствие с Кодекса, тя изготвя доклад за коригиращи действия в 

съответствие с член 8.2.2. 

7.6 Искания за задължителна информация 

7.6.1 Независимо от всяка друга дейност за мониторинг, когато САА получава или събира 

информация, показваща, че подписалата страна може да не отговаря на критични или високо 

приоритетни изисквания, ръководството на САА може да изпрати на подписалата страна 

Искане за задължителна информация, изискващо от нея да предостави информация, която 

позволява на САА да потвърди становището си. САА ще изисква само информация, която й е 

необходима за да оцени ефективно съответствието на подписалата страна с Кодекса и която не 

е достъпна за САА чрез други източници (като АДАМС). В искането ще бъде обяснено защо 

ръководството на САА иска информацията и ще бъде уточнена датата, на която подписалата 

страна трябва да я предостави (тази дата не трябва да бъде по-рано от двадесет и един (21) 

дни по-късно). 

7.6.2 Ръководството на САА ще назначи одитор на САА, който да извърши преглед на 

получения отговор от подписалата страна и да предостави оценка и препоръка, включително 

(когато е подходящо) препоръка за издаване на доклад за коригиращи действия в съответствие 

с член 8.2.2.  

7.6.3 Ако Подписалата страна орган не предостави необходимия отговор на искането за 

задължителна информация до датата, която САА е определила за получаване на такъв отговор, 

това ще предизвика процеса, посочен в член 8.3.1.  

7.7 Програмата за одит на съответствието 
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7.7.1 Ръководството на САА ще реши (подлежи на надзор от КПС) на кои подписали страни ще 

бъде извършен одит за съответствие. Изброените в член 7.2.2 фактори могат да предизвикат 

Одит на съответствието. Подписалите страни могат да бъдат избрани за одит на съответствието 

и по всяка друга подходяща причина или достоверна информация, събрана или получена от 

САА.  

7.7.2 Одитът на съответствието ще се извършва от одиторите на САА. Одитът на съответствието 

може да се извършва присъствено (т.е. когато одитният екип посещава подписалата страна и 

извършва оценка на антидопинговата програма на подписалата страна в присъствие на 

съответните членове на екипа на подписалата страна) или чрез размяна на писмена 

информация, инициирана по искане от САА, като Искането за задължителна информация.  

7.7.3 Във всички случаи подписалата страна трябва да си сътрудничи със САА и одитния екип на 

САА във всички аспекти на одита за съответствие. Липсата на сътрудничество може да бъде 

отнесена от Ръководството на САА към КПС за разглеждане като потенциално несъответствие.  

7.7.4 Организиране на личен одит на съответствието:  

7.7.4.1 САА ще изпрати на подписалата страна известие за избора си за Одит на съответствието, 

имената на водещия одитор и другите членове на одитният екип и датите, на които одитният 

екип предлага да посети офиса на подписалата страна за да проведе одита (обикновено 

продължителността е от два до три (2 - 3) дни). Посочените дати трябва да дадат на 

подписалата страна най-малко един (1) месец за подготовка за одитното посещение. 

7.7.4.2 Подписалата страна има четиринадесет (14) дни, за да отговори на съобщението с 

потвърждение, че датите, предложени за одита, са удобни, или обяснявайки защо тези дати не 

са удобни, да предложи алтернатива дати, които са възможно най-близки до датите, 

предложени от САА. Ако Подписалата страна отказва да бъде одитиран или осуетява процеса, 

като не съдейства за намирането на подходящи дати за одит, това ще бъдат прието като 

несъответствие с Член 24.1.2 от Кодекса и ще предизвика процеса, посочен в член 8.3.1. 

7.7.4.3 След като датите бъдат потвърдени, САА ще изпрати на подписалата страна план на 

одита, предоставящ насоки относно обхвата на одита, който ще се извърши, и за това как да се 

подготви за одитното посещение.  

7.7.4.4 Най-малко четиринадесет (14) дни преди одитното посещение, водещият одитор трябва 

да комуникира директно (например чрез телефонно обаждане или чрез лична среща) с 

основното лице за контакт на подписалата страна по въпросите за съответствието, за да 

потвърди всички необходими договорености, да отговори на всички въпроси относно одита и 

да обсъди как информацията трябва да бъде подготвена и представена от Подписалата страна 

на одитния екип. 

7.7.5 Във всички случаи подписалата страна улеснява посещението на одитния екип на САА, 

включително организиране на подходящ персонал, който да присъства по време на одитното 

посещение и осигуряване на необходимата среща и свързаните с нея улеснения за одитния 

екип на САА за извършване на Одит на съответствие. Ако подписалата страна делегира някоя 

част от своята антидопингова програма на делегирана трета страна, подписалата страна трябва 

да гарантира, че представителите на Делегираната трета страна са на разположение за отговор 
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на въпроси от одитния екип на САА и предоставя всяка изискана документация или 

информация по време на одита. 

7.7.6 На срещата за откриване на одита одитният екип ще обясни подхода, който ще използва 

за одита на съответствието, ще потвърди обхвата на одита и какво очаква от подписалата 

страна по отношение на сътрудничеството и подкрепата за одита. Ще бъде дадена възможност 

на подписалата страна да зададе всякакви въпроси във връзка с одита.  

7.7.7 По време на одита на съответствието, одитният екип ще оцени антидопинговата програма 

на подписалата страна, използвайки информация, съхранявана във файл от различни 

източници, включително попълненият въпросник за съответствие на подписалата страна с 

Кодекса, данни, подадени в AДАМС, доклади от независими разследвания, събрани или 

получени разузнавателни данни, медийни доклади, които САА счита за достоверни и всяка 

друга достоверна информация, с която разполага. Одитният екип ще потърси представителни 

примери и доказателства за работата провеждана от подписалата страна като част от неговата 

антидопингова програма, като отбелязва всякакви противоречия между тези примери и 

доказателствата и информацията, които подписалата страна е предоставила (например в своя 

въпросник за съответствие с Кодекса). Подписалата страна трябва да сътрудничи за 

предоставянето на пълен достъп на одиторския екип до всякаква информация, процедури и 

системи, необходими за извършване на одита на съответствието. 

7.7.8 На заключителното заседание одитният екип ще представи устно своите предварителни 

констатации на подписалата страна, включително идентифицирайки всички очевидни 

несъответствия (с акцент върху Критичните и високо приоритетни изисквания). Одитният екип 

може също да очертае всякакви констатации и/или препоръки за най-добри практики по 

отношение на Общите изисквания. На подписалата страна ще бъде предоставена възможност 

да отбележи всяко несъгласие с предварителните констатации на одитния екип по време на 

заключителната среща. Одитният екип също така ще очертае вероятния последващ процес и 

срокове по отношение на коригиращите действия, така че подписалата страна да започне да се 

занимава незабавно с констатациите, т.е. без да чака доклада за коригиращи действия. След 

приключване на одита, водещият одитор ще представи окончателните констатации от одита в 

проект на доклад за коригиращи действия на ръководството на САА (които след последващо 

обмисляне могат да бъдат по-обширни от предварителните констатации, представени устно на 

заключителното заседание). Веднага след това ще бъде изготвен окончателен доклад за 

коригиращи действия на подписалата страна в съответствие с член 8.2.2. 

7.7.9 САА ще заплати разходите по одита на съответствието, които подлежат на потенциално 

възстановяване от подписалата страна в съответствие с член 11.2.1.4. 

7.7.10 САА ще публикува на своя уебсайт списък на подписалите страни, които са преминали 

Одит на съответствието. След като одитът приключи и съответната подписала страна получи 

окончателния доклад за коригиращи действия, САА може да публикува резюме на резултатите 

от одита.  

7.8 Непрекъснат мониторинг на съответствието 
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7.8.1 Ръководството на САА ще идентифицира редица изисквания (след консултация с КПС), за 

които подписалите страни ще бъдат подложени на непрекъснат мониторинг на съответствието, 

използвайки средства, които допълват въпросника за съответствие с Кодекса и Одита на 

съответствието. 

7.8.2 Съответният отдел на САА ще отговаря за непрекъснатия мониторинг на съответствието на 

всяка подписала страна с дадените изисквания. На подписалите страни ще се определят и 

съобщават подходящи срокове и напомняния за да коригират всяко несъответствие.  

7.8.3 Ако подписалата страна не коригира несъответствието в рамките на срока, определен от 

съответния отдел на САА, след това отделът ще докладва несъответствието пред ръководството 

на САА, което ще издаде доклад за коригиращи действия в съответствие с член 8.2.2. 

7.8.4 В допълнение към горепосочения непрекъснат мониторинг на съответствието, 

подписалите страни, които са преминали одит на съответствието може да имат несъответствия 

с критични или високо приоритетни изисквания, които са били идентифицирани по време на 

прегледа на одита след приключване на пост-одитния доклад за коригиращи действия. Одитор 

на САА ще прецени дали критичните и високо приоритетните изисквания все още са изпълнени 

чрез позоваване на всяка информация, до която САА има достъп, включително чрез искане за 

задължителна информация. Ако одиторът на САА идентифицира несъответствия с критични 

или високо приоритетни изисквания, САА ще издаде Доклад за коригиращи действия в 

съответствие с член 8.2.2. 

7.9 Специални разпоредби, приложими за организациите на спортни прояви от най-висок 

ранг 

7.9.1 Организациите на спортни прояви от най-висок ранг са обект на същия мониторинг на 

съответствието с Кодекса и на приложимите правила и процедури, определени в този 

Международен стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса като всички други 

подписали страни. Организациите на спортни прояви от най-висок ранг обаче могат също така 

да бъдат обект на независима програма за наблюдение; и нормалните процедури за 

идентифициране и коригиране на несъответствията може да се наложи да бъдат ускорени по 

начина, определен в настоящия член 7.9 за да се синхронизират с техните събития. За 

избягване на съмнения, освен ако не е посочено друго в този член 7.9, нормалните правила, 

процедури и срокове, посочени в този Международен стандарт за съответствие на 

подписалите страни с Кодекса се прилагат за Организациите на спортни прояви от най-висок 

ранг. 

7.9.2 САА може да изпрати на Организация на спортни прояви от най-висок ранг въпросник за 

съответствие с Кодекса кода съобразена с Организациите на спортни прояви от най-висок ранг 

в рамките на една (1) година от нейното събитие, който трябва да бъде попълнен и върнат на 

САА в разумен срок, определен от САА, описвайки антидопинговата програма, която 

Организацията на спортни прояви от най-висок ранг предлага да се приложи за събитието, така 

че всякакви несъответствия да бъдат идентифицирани и коригирани предварително. 

7.9.3 Когато САА идентифицира несъответствия въз основа на Попълнен въпросник за 

съответствие с Кодекса от Организация на спортни прояви от най-висок ранг, тя ще изготви 
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Доклад за коригиращи действия в съответствие с член 8.2.2, освен когато Докладът за 

коригиращи действия: 

7.9.3.1 идентифицира несъответствия с изисквания, за които се счита, че са Критични, то 

подписалата страна трябва да ги коригира в срок, определен от САА, но не повече от два (2) 

месеца; и / или 

7.9.3.2 идентифицира несъответствия с изисквания, за които се счита, че са Високо 

приоритетни, то подписалата страна трябва да ги коригира в рамките на определен срок 

посочен от САА, но не повече от четири (4) месеца; и / или 

7.9.3.3 идентифицира несъответствия с изисквания, за които се счита, че са Общи, то 

подписалата страна трябва да ги коригира в срок, определен от САА, но не повече от шест (6) 

месеца. 

7.9.4 Когато Организация на спортни прояви от най-висок ранг не успее да коригира 

несъответствията в рамките на срок, определен от САА, ръководството на САА трябва да следва 

стандартните коригиращи процедури и срокове, посочени в членове 8.1 до 8.3, освен ако 

неотложността на въпроса/времето на събитието не означава, че стандартните процедурите и 

сроковете не са подходящи; тогава ръководството на САА може да наложи по-кратки срокове 

(при условие че информира Организацията на спортни прояви от най-висок ранг за съкратените 

срокове и последиците от неспазването им) и/или може отнесете случая до КПС за спешно 

разглеждане, без да се следват всички стъпки посочени в членове 8.1 до 8.3. 

7.9.4.1 В такива случаи ръководството на САА трябва да даде възможност на Организацията на 

спортни прояви от най-висок ранг да обясни очевидните несъответствия до определена дата и 

да съобщи всяко обяснение, предоставено от подписалата страна до тази дата на КПС. 

7.9.5 Когато ръководството на САА предава случай на КПС в съответствие с настоящия член 7.9: 

7.9.5.1 КПС ще се събере (присъствено или по друг начин) възможно най-скоро за да разгледа 

въпроса. Той ще вземе предвид оценката на ръководството на САА и всяко обяснение или 

коментари, предоставени от Организацията на спортни прояви от най-висок ранг в 

съответствие с член 7.9.4.1. 

7.9.5.2 След такъв преглед, ако КПС счита, че не се изисква бърза процедура, може да 

препоръча: 

а) да се проведе мисия в рамките на Програмата на независимо наблюдение по време на 

събитието на Организацията на спортни прояви от най-висок ранг (ако не е планирано вече); 

и/или 

б) да бъде издаден доклад за коригиращи действия на подписалата страна, който да бъде 

следван в съответствие с бързи процедури, които гарантират че несъответствията ще бъдат 

коригирани доста преди следващото издание на въпросното събитие; и / или 

в) Организацията на спортни прояви от най-висок ранг да сключи договор с делегирана трета 

страна, която ще подкрепи антидопингови дейности на събитието.  
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7.9.6 Ако обаче КПС счита, че е необходима бърза процедура, тогава се прилагат членове 

8.5.4.3 и 8.5.4.4. 

7.9.7 Независимо дали се прилага или не член 7.9.5.2, буква а): 

7.9.7.1 В съответствие с член 7.4.1.3 като допълнително средство за мониторинг на 

Съответствието с Кодекса от страна на Организациите на спортни прояви от най-висок ранг, 

САА може да провежда Програми на независимо наблюдение а) на Олимпийските игри и 

Параолимпийски игри, (б) на континентални игри (например, Африкански игри, Азиатски Игри, 

Европейски игри, Панамерикански игри), както и на Игрите на Общността и Световните игри; и 

(в) на други събития, подбрани въз основа на обективни критерии, съгласувани с КПС. 

7.9.7.2 Когато САА е изготвила доклад за коригиращи действия за Организация на спортни 

прояви от най-висок ранг в съответствие с член 7.9.3, една от задачите на Програмата на 

независимо наблюдение, изпратена до следващото събитие на Организацията на спортни 

прояви от най-висок ранг ще бъде да се определи дали Международният олимпийски Комитет 

или Международен параолимпийски комитет или друга Организация на спортни прояви от 

най-висок ранг (според случая) е приложила коригиращите действия посочени в този доклад за 

коригиращи действия. Ако коригиращите действия не са приложени правилно, те ще бъдат 

посочени в доклада изготвен от Програмата за независимо наблюдение и публикувани от САА 

след въпросното събитие, заедно с всички други несъответствия, идентифицирани от 

Програмата на независимо наблюдение по време на събитието. 

7.9.7.3 Когато докладът, изготвен от Програмата на независимо наблюдение е завършен, 

всички несъответствия ще бъдат включени и в нов Доклад за коригиращи действия, изискващ 

(както САА счита за добре) или (a) изпълнението на коригиращите действия в определени 

срокове (които могат или могат да не бъдат в същите времеви рамки, както са посочени в член 

7.9.3) или б) ангажимент за изпълнение на коригиращите действия преди следващото издание 

на събитието на Организацията на спортни прояви от най-висок ранг. 

8.0 Предоставяне на възможност на подписалите страни за коригиране на несъответствия 

8.1 Цел 

8.1.1 Когато бъдат идентифицирани несъответствия, целта ще бъде подпомагане на 

подписалата страна чрез диалог и подкрепа за коригиране на несъответствията и по този начин 

да се постигне и поддържа пълно съответствие с Кодекса. 

8.1.2 Член 8 определя процедурите, които САА ще следва при предоставянето на адекватна 

възможност на подписалата страна за коригиране на установените несъответствия. Различните 

стъпки в процеса са представени във формат на графика на фигура първа (член 5 по-горе). 

8.2 Доклади за коригиращи действия и Планове за коригиращи действия  

8.2.1 Когато правилата или разпоредбите на подписалата страна (или приложимото 

законодателство, ако така е приложен Кодексът в определена държава) не са в съответствие с 

Кодекса, ръководството на САА ще изпрати на подписалата страна писмено известие за 
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несъответствия и три (3) месечен срок, за да ги коригира или да предостави проект за корекции 

и потвърден срок за приемането им. 

8.2.2 Когато САА идентифицира Несъответствия във всички други аспекти на Антидопинговата 

програма на подписалата страна (независимо дали в резултат на Въпросник за съответствие с 

Кодекса или одит за съответствие или в резултат на информация, предоставена в отговор на 

Искане за задължителна информация или по друг начин), ръководството на САА ще изпрати 

Доклад за коригиращи действия на подписалата страна, който: 

8.2.2.1 идентифицира несъответствия с изисквания, за които се счита, че са Критични и които 

Подписалата страна трябва да коригира в рамките на определен период от време, определен 

от САА, но не повече от три (3) месеца; и/или 

8.2.2.2 идентифицира несъответствия с изисквания, които се считат за Високо приоритетни и 

които Подписалата страна трябва да коригира в рамките на определен период от време 

посочен от САА, но не повече от шест (6) месеца; и/или 

8.2.2.3 идентифицира несъответствия с изисквания, които се считат за Общи и които 

Подписалата страна трябва да коригира в рамките на определен период от време посочен от 

САА, но не повече от девет (9) месеца;  

освен ако Подписалата страна е Организация на спортни прояви от най-висок ранг, то тогава 

горните времеви рамки няма да се прилагат. Вместо това въпросът ще бъде разгледан в 

съответствие с процедурите, посочени в член 7.9. 

8.2.3 След изпращане на Доклада за коригиращи действия, ръководството на САА ще установи 

диалог с подписалата страна, за да се гарантира, че подписалата страна е получила Доклада за 

коригиращи действия и разбира какво трябва да направи за изпълнение на необходимите 

коригиращи действия в определените срокове. 

8.2.4 Ако Подписалата страна оспори несъответствията, определени в Доклада за коригиращи 

действия и/или тяхната класификация като критични или високо приоритетни, ръководството 

на САА ще прегледа позицията си. Ако поддържа позицията си след този преглед, то 

Подписалата страна може да поиска спорът да бъде отнесен до КПС в съответствие с Член 8.4.1. 

Ако КПС е съгласен с мнението на ръководството на САА, и по случая се стига до твърдение за 

несъответствие, Подписалата страна може да продължи да оспорва несъответствията и/или 

тяхната класификация в производството пред САС. Ако КПС не е съгласен с мнението на 

ръководството на САА, Ръководството на САА може да отнесе въпроса до Изпълнителния 

комитет на САА за решение. 

8.2.5 Съгласно член 8.2.4, Подписалата страна трябва да коригира несъответствията в рамките 

на сроковете, посочени в Доклада за коригиращи действия. Докладът за коригиращи действия 

ще включва в него раздел с План за коригиращи действия за Подписалата страна за да 

подпомогне Подписалата страна при планирането на това кой в рамките на нейната 

организация ще изпълни всяко от коригиращите действия, как и кога. Не е задължително за 

Подписалата страна да предостави план за коригиращи действия на САА, но силно се 

препоръчва. Ако Подписалата страна представи план за коригиращи действия, САА ще 

преразгледа този план за да потвърди, че е подходящ за целта и ако не е подходящ за целта, 
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САА ще предостави коментари за подпомагане на Подписалата страна за да го направи 

подходящ.  

8.2.6 Ръководството на САА ще мониторира напредъка на Подписалата страна в коригирането 

на несъответствията, посочени в Доклада за коригиращи действия.  

8.2.7 Ако има открити други несъответствия, след като Доклада за коригиращи действия е 

изпратен на Подписалата страна, но преди въпросът да бъде отнесен до КПС, или ако има 

повторение на несъответствие, което се предполага, че е коригирано преди въпросът да е 

отнесен до КПС, ръководството на САА може да изпрати на Подписалата страна актуализиран 

Доклад за коригиращи действия, в който са добавени новите несъответствия и това предоставя 

нова времева рамка или времеви рамки за коригиране на всички несъответствия, посочени в 

актуализирания Доклад за коригиращи действия.  

8.3 Окончателна възможност за коригиране преди препращане към КПС 

8.3.1 Ако Подписалата страна не коригира всички несъответствия в рамките на срока, 

определен в Доклада за коригиращи действия или ако Подписалата страна не предостави 

необходимия отговор в рамките на определения срок на Въпросника за съответствие с 

Кодекса, на известието за Одит за съответствие, на искане, направено като част от 

непрекъснатия мониторинг на съответствието или на искане за задължителна информация, 

ръководството на САА ще уведоми за това Подписалата страна писмено и ще й определи нов 

срок (до три (3) месеца) за да се коригира. Тази нова времева рамка няма да бъде продължена 

отново, освен в изключителни случаи, когато Подписалата страна установи, че в резултат на 

форсмажорно събитие й е невъзможно да коригира позицията си в рамките на този период. 

8.3.2 Ако бъдат открити други несъответствия или има повторение на несъответствие, което се 

предполага, че е успешно коригирано, след като на Подписалата страна е даден нов срок за 

коригиране на първоначалните несъответствия съгласно член 8.3.1, но преди въпросът да бъде 

отнесен до КПС, ръководството на САА може да изпрати на Подписалата страна известие за 

новите несъответствия и да й даде нов срок за коригиране на всички първоначални 

несъответствия и на новите несъответствия. 

8.4 Препращане към КПС 

8.4.1 Ако Подписала страна (а) продължава да оспорва несъответствието след размяна на 

мнения с ръководството на САА и иска препращане на случая до КПС; или (б) не коригира 

несъответствие в определения в съответствие с Член 8.3.1 срок; или (в) не предоставя 

необходимия отговор на Искане за задължителна информация или на Въпросника за 

съответствие с Кодекса в рамките на определения времеви период в съответствие с член 8.3.1, 

ръководството на САА ще отнесе въпроса до КПС за разглеждане в съответствие с членове 8.4.2 

до 8.4.6. 

8.4.2 Ръководството на САА ще известява Подписалата страна за решението да препрати случая 

на КПС и че Подписалата страна може да представи обяснения или други коментари, които 

желае да бъдат разгледани от КПС. Ръководството на САА ще съобщават на КПС за всяко 

обяснение или коментари, получени от Подписалата страна. 
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8.4.3 Във всички случаи КПС преглежда и определя за себе си дали е съгласен с Ръководството 

на САА за класификацията на несъответствията като критични, високо приоритетни или Общи. 

Ако не, те трябва да бъдат преквалифицирани (съответно се изменят и сроковете за 

коригиращите действия) (освен ако Ръководството на САА поддържа позицията си и тогава 

Изпълнителният комитет на САА трябва да вземе решение). КПС също така разглежда изцяло и 

справедливо всички обяснения или коментари получени от подписалата страна по отношение 

на тези несъответствия. По-специално, всяко форсмажорно събитие, което може да обясни 

несъответствията на подписалата страна или невъзможността да ги коригира, както се изисква 

в доклада за коригиращи действия, трябва да бъде разгледано изцяло и справедливо. В 

извънредни ситуации КПС може да препоръча на Изпълнителния комитет на САА, 

несъответствията да бъдат временно извинени, докато форсмажорното събитие продължава 

да пречи на подписалата страна да коригира несъответствията. В никакъв случай обаче не 

трябва да бъде приемливо извинение или смекчаващ фактор: 

8.4.3.1 това, че несъответствието на подписалата страна е причинено от липса на ресурси, 

промени в избрани длъжностни лица или персонал или всякаква намеса от и/или неподаване 

на подкрепа или друго действие или бездействие от което и да било държавни или други 

публични органи. Всяка подписала страна доброволно е приела задължението да спазва 

задълженията си по Кодекса и Международните стандарти, което включва задължението по 

Член 23.3 от Кодекса за отделяне на достатъчно ресурси и, когато е приложимо, задължение за 

осигуряване на подкрепа от държавните и другите публични органи, необходима за постигане 

и поддържане на съответствието с Кодекса; или  

8.4.3.2 това, че подписалата страна е възложила задачата за изпълнение на някои или на 

всички задължения по Кодекса и/или Международните стандарти на Делегирана трета страна 

(като например организация вземаща проби, на която подписалата страна е възложила 

вземането на пробите; или местен организационен комитет, на който Организацията на 

спортни прояви от най-висок ранг е възложила задачата да изпълни нейната антидопингова 

програма на въпросното събитие). 

[Коментар към член 8.4.3.2: Както CAS се произнесе в RPC срещу IPC, CAS 2016 / A / 4745, (а) 

орган, който е длъжен да прилага Кодекса в рамките на неговата сферата на правомощия 

остава изцяло отговорен за каквито и да е нарушения, дори и да са такива поради 

действията на други органи, на които разчита, но не контролира; и (б) точно както 

спортист не може да избегне последствията от нарушение на антидопинговото правило, 

като делегира отговорността си за спазване на своите антидопингови задължения на 

друг, така и Подписалата страна има абсолютно и непрехвърляемо задължение да се 

съобрази с изискванията на Кодекса и Международните стандарти. Подписалата страна 

има право да реши как да изпълни това задължение, включително правото да възложи 

определени задачи на подходящи трети страни, ако сметне за добре, но тя остава изцяло 

отговорна за спазването на Кодекса и на Международните стандарти и носи пълна 

отговорност за несъответствие, причинено от всяко неизпълнение на трета страна.] 

8.4.4 Когато КПС счита, че подписалата страна не е успяла без основателна причина да 

коригира въпросните несъответствия или да отговори на Искане за задължителна информация 

или Въпросник за съответствие с Кодекса по задоволителен начин в рамките на определения 
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срок, КПС ще предостави на Изпълнителния комитет на САА доклад за съответните факти и 

обяснение защо, въз основа на тези факти, КПС препоръчва да бъде изпратено официално 

известие на подписалата страна, в което се твърди, че тя не е в съответствие с изискванията на 

Кодекса и/или на Международните стандарти. Докладът също ще категоризира въпросните 

изисквания като критични, високо приоритетни или общи, ще идентифицира всички 

утежняващи фактори, ще препоръча в съответствие с член 10 конкретните последици за 

подписалата страна, които ще бъдат предложени във формалното известие за такова 

несъответствие и ще препоръча, в съответствие с член 11, условията, които да бъдат 

предложени на подписалата страна с официалното известие и които ще се изисква тя да 

удовлетвори, за да бъде възстановена. 

8.4.5 Алтернативно, ако подписалата страна е представила план за коригиращи действия, който 

обяснява по удовлетворителен за КПС начин как подписалата страна ще коригира 

несъответствията в рамките на четири (4) месеца, тогава КПС може да препоръча на 

изпълнителния комитет на САА да реши а) да даде на подписалата страна този срок (който 

започва да тече от датата на решението на Изпълнителния комитет) за коригиране на 

несъответствията, и б) че официалното известие, описано в член 8.4.4, трябва да се изпрати на 

Подписалата страна след изтичането на този срок (без да е необходимо допълнително 

решение от Изпълнителния комитет на САА), ако КПС счита, че несъответствията не са били 

коригирани изцяло дотогава. 

8.4.6 И в двата случая, при прилагането на принципите, посочени в член 10, КПС ще направи 

оценка и ще обмисли потенциалното въздействие от всички предложени последици за 

подписалата страна върху трети страни, включително по-специално спортисти. Ръководството 

на САА ще бъде отговорно за гарантирането, че КПС е напълно информиран за това 

потенциално въздействие. 

8.5 Ускорена процедура  

8.5.1 Ако не е посочено друго, настоящият член 8.5 се прилага за случаите, когато (а) има 

несъответствие от подписала страна с едно или повече критични изисквания на Кодекса и/или 

Международните стандарти; и б) е необходима спешна намеса за поддържане увереността в 

почтеността на даден/и спорт/ове  и/или на конкретно Събитие или Събития.  

8.5.2 Ръководството на САА може да отправи към КПС случай, попадащ в член 8.5.1 за спешно 

разглеждане, без да следва всички стъпки, изложени в предходните Членове на този 

Международен стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса. Алтернативно, 

Ръководството на САА може да следва някои или всички тези стъпки, но със съкратени срокове, 

в зависимост от неотложността на въпроса, и да препрати случая на КПС, ако подписалата 

страна не е поправила несъответствията в рамките на съкратените срокове. 

8.5.3 В такива случаи ръководството на САА трябва да даде възможност на подписалата страна 

да обясни очевидните несъответствия в рамките на определен срок и трябва съобщи на КПС за 

всяко обяснение, предоставено от подписалата страна в рамките на този срок. 

8.5.4 Когато ръководството на САА препраща случай на КПС в съответствие с настоящия член 

8.5:  
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8.5.4.1 КПС ще се свика (присъствено или по друг начин) възможно най-скоро за да разгледа 

въпроса. Той ще вземе предвид оценката на ръководството на САА и всяко обяснение или 

коментари, предоставени от подписалата страна в съответствие с член 8.5.3. 

8.5.4.2 След такъв преглед, ако КПС счита, че не се изисква ускорена процедура, може да 

препоръча: 

а) подписалата страна да премине одит за съответствие; и/или 

б) на подписалата страна да бъде изготвен доклад за коригиращи действия, който да бъде 

изпълнен в съответствие с обичайните процедури, посочени в Членове 8.3 и / или 8.4. 

8.5.4.3 Ако обаче КПС счита, че е необходима ускорена процедура, КПС може да препоръча на 

Изпълнителния комитет на САА да изпрати официално известие на подписалата страна, в което 

се твърди, че тя не отговаря на Критичните изисквания на Кодекса и/или Международните 

стандарти, идентифицирайки всички утежняващи фактори, твърдени от САА, като се посочат 

Последиците за подписалата страна, които се твърди, че трябва да се приложат за такова 

несъответствие (в съответствие с член 10) (включително всяка последица за подписала страна, 

която КПС счита, че трябва незабавно да бъде наложена в защита правата на чистите спортисти 

и/или за поддържане на доверие в почтеността на спорта и/или на определено събитие или 

събития) и уточнявайки условията, които се предлага да бъдат изпълнени от подписалата 

страна за да бъде възстановена (в съответствие с член 11). 

8.5.4.4 Ако Изпълнителният комитет на САА приеме тази препоръка (чрез гласуване, проведено 

присъствено на среща или, ако е необходимо, за да се избегне забавяне, чрез 

телеконференция или чрез комуникация по електронна поща), това официално известие се 

изпраща на подписалата страна в съответствие с член 9.2.3. В същото време или по всяко време 

след това, САА може да отнесе случая към Отдел за обикновен арбитраж на CAС и може да 

поиска от CAС подходящи временни мерки в съответствие с член 9.4.4 и/или ускорено 

изслушване по същество. 

9.0 Потвърждаване на несъответствието и налагане на последици за подписалата страна 

9.1 Препоръка за КПС 

9.1.1 Членове 8.4 и 8.5 определят обстоятелствата, при които КПС може да препоръча да се 

изпрати официално известие на подписалата страна, с което се твърди несъответствие с 

изискванията на Кодекса и/или на Международните стандарти, категоризиращо въпросните 

изисквания като критични, високо приоритетни или общи, идентифициращо всякакви 

Утежняващи фактори, твърдени от САА (в случаи, свързани с неспазване на Критични 

изисквания), като се посочват последиците за подписалата страна, които следва да се приложат 

за такова несъответствие (в съответствие с член 10) и се определят условията, които се 

предлага да бъдат удовлетворени от подписалата страна за да бъде възстановена (в 

съответствие с член 11).  

9.2 Разглеждане от Изпълнителния комитет на САА 
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9.2.1 На следващото си присъствено заседание, или иначе (ако КПС препоръчва) чрез 

телеконференция или чрез комуникация по електронна поща, Изпълнителният комитет на САА 

ще реши дали да приеме препоръката на КПС. Препоръката на КПС и решението на 

Изпълнителния комитет на САА по отношение на тази препоръка се оповестява публично 

(например чрез публикуване на протокола от обсъжданията на Изпълнителния комитет на САА 

по този въпрос) не по-късно от четиринадесет (14) дни след като Изпълнителният комитет на 

САА вземе своето решение. 

9.2.2. Ако Изпълнителният комитет на САА не приеме всички или която и да е част от 

препоръката на КПС, тя не взима собствено решение, а вместо това изпраща случая обратно на 

КПС, за да може КПС да разгледа въпроса допълнително и да реши как да процедира (напр. 

като отправи преработена препоръка към Изпълнителен комитет на САА). Ако Изпълнителният 

комитет на САА не приеме и Втората препоръка на КПС по въпроса, тя може или отново отнесе 

да въпроса обратно до КПС или да вземе свое собствено решение по въпроса, което сметне за 

подходящо. 

9.2.3 Когато Изпълнителният комитет на САА реши да приеме препоръката на КПС за издаване 

на официално известие за несъответствие на подписалата страна (незабавно или автоматично 

след изтичане на срока, посочен в съответствие с член 8.4.5, ако КПС заключи, че  дотогава 

несъответствията все още не са коригирани), САА изпраща такова официално известие на 

Подписалата страна, определяйки въпросите, посочени в член 9.1.1. Процесът по-нататък е 

представен във формата на схема на фигура втора (член 5 по-горе). 

9.2.4 Когато последиците за подписалите страни, предложени в официалното известие, могат 

да засегнат присъствие на / участие в олимпийски игри или параолимпийски игри, САА копира 

официално съобщението до Международния олимпийски комитет и/или Международния 

параолимпийски комитет (според случая). Официалното известие, изпратено на Подписалата 

страна (или негово резюме) също се публикува на уебсайта на САА и се изпраща от САА на 

заинтересованите страни, след като съобщението бъде получено от подписалата страна.  

Заинтересованите страни могат да помогнат за публикуването на известието, като го 

публикуват например на собствените си уебсайтове. 

9.3 Приемане от подписалата страна 

9.3.1 Подписалата страна ще има двадесет и един (21) дни от датата на получаване на 

официалното известие за оспорване на твърдението на САА за несъответствие и/или на 

Последиците за подписалата страна и/или на условията за възстановяване, предложени от САА 

в предизвестието. В допълнение към член 24.1.5 от Кодекса, ако подписалата страна не съобщи 

писмено на САА за такова оспорване в рамките на двадесет и един (21) дни (или в удължен 

срок, за което САА може да се съгласи), твърдението ще се счита за прието, Последиците за 

подписалата страна и/или условията за възстановяване, предложени от САА в известието ще се 

считат за приети и известието автоматично ще стане окончателно решение, подлежащо на 

изпълнение (при спазване на член 9.3.2) с незабавно влизане в сила в съответствие с член 

24.1.9 от Кодекса. Този резултат ще бъде докладван публично от WADA. 

9.3.1.1 Ако, като алтернатива, подписалата страна иска да коригира несъответствието изцяло в 

рамките на двадесет и един (21) дни от получаване на официалното известие, Ръководството 
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на САА ще отнесе въпроса до КПС. Ако КПС е удовлетворен, че несъответствието е коригирано 

изцяло, той ще препоръча на Изпълнителният комитет на САА официалното предизвестие да 

бъде оттеглено. Ако КПС не е убеден, че несъответствието е коригирано изцяло, САА ще 

изпрати отново официалното известие (ако е необходимо, с изменение под ръководството на 

КПС) на подписалата страна, като й даде още двадесет и един (21) дни от датата на получаване 

на известието или да оспори, или да приеме съдържанието на известието. 

9.3.2 САА ще докладва публично за решението, посочено в член 9.3.1, като го публикува на 

своя уебсайт. Всяка страна, която би имала право по силата на член 24.1.7 да се намеси в 

производството пред САС, което би се състояло, ако Подписалата страна е оспорила който и да 

е аспект от известието на САА, има право да обжалва това решение чрез подаване на жалба до 

САС в срок от двадесет и един (21) дни от публикуването на решението на уебсайта на САА. 

Делото се решава от Отдела за арбитражно обжалване на САС в съответствие с Кодекса на САС 

за свързаните със спорта правила за арбитраж и медиация и този Международен стандарт за 

съответствие кодекс на подписалите страни с Кодекса (и в случай на конфликт между тях, 

последният ще има превес). Производството е по реда на швейцарското законодателство. 

Седалището на арбитража, и мястото на всяко изслушване е Лозана, Швейцария. Освен ако 

страните не се съгласят за друго, производството ще се води на английски език и съставът на 

САС, който ще изслушва и ще разреши спора, ще се състои от трима (3) арбитри. САА и 

подписалата страна номинират по един арбитър, който да участва в състава на САС, като ги 

избират по своя преценка или от списъка на арбитри, специално посочени от CAС за дела 

произтичащи от член 24.1 от Кодекса или от общия списък на арбитрите на CAС, а тези двама 

(2) арбитри заедно избират трети арбитър от първия списък, който да изпълнява функциите на 

председател на състава на САС. Ако не могат да се споразумеят в рамките на три (3) дни, 

председателят на Отдела за апелативен арбитраж на CAС ще избере Председател на състава на 

CAС от първия списък. Случаите се приключват бързо и (освен при изключителни 

обстоятелства) мотивираното решение се издава не по-късно от три (3) месеца след датата на 

назначаване на състава на САС. Това решение се съобщава публично от САС и страните. 

9.4 Определяне от САС 

9.4.1 Ако Подписалата страна оспори твърдяното несъответствие и/или предложените 

последици за подписалата страна и/или предложените условия за възстановяване, тогава (в 

съответствие с член 24.1.6 от Кодекса) тя трябва да уведоми писмено САА в рамките на 

двадесет и една (21 ) дни от получаването на известието от САА. След това САА трябва да 

подаде официално известие за спор пред САС и спорът ще бъде решен от Отделението за 

обикновен арбитраж на CAС в съответствие с Кодекса на САС за свързаните със спорта правила 

за арбитраж и медиация и този Международен стандарт за съответствие на подписалите 

страни с Кодекса (и в случай на конфликт между тях, последният ще има превес). 

Производството е по реда на швейцарското законодателство. Седалището на арбитража, и 

мястото на всяко изслушване е Лозана, Швейцария. Освен ако страните не се съгласят за друго, 

производството ще се води на английски език и съставът на САС, който ще изслушва и ще 

разреши спора, ще се състои от трима (3) арбитри. САА и подписалата страна номинират по 

един арбитър, който да участва в състава на САС, като ги избират по своя преценка или от 

списъка на арбитри, специално посочени от CAС за дела произтичащи от член 24.1 от Кодекса 

или от общия списък на арбитрите на CAС, а тези двама (2) арбитри заедно избират трети 
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арбитър от първия списък, който да изпълнява функциите на председател на състава на САС. 

Ако не могат да се споразумеят в рамките на три (3) дни, председателят на Отделението за 

апелативен арбитраж на CAС ще избере Председател на състава на CAС от първия списък. 

Третите страни могат да встъпят или да подадат молба за встъпване (според случая), както е 

посочено в член 24.1.7 от Кодекса. Случаите се приключват бързо и (освен при изключителни 

обстоятелства) мотивираното решение се издава не по-късно от три (3) месеца след датата на 

назначаване на състава на САС. Това решение се съобщава публично от САС и страните. 

9.4.2 Ако Подписалата страна е оспорила твърдението на САА, че Подписалата страна е в 

несъответствие с Кодекса и/или Международните стандарти, в тежест на САА ще е да докаже, 

при баланс на вероятностите, че Подписалата страна не отговаря на изискванията, както се 

твърди. Ако съставът на CAС реши, че САА е изпълнила тази тежест и ако подписалата страна е 

оспорил също последиците за подписалата страна и/или условията за възстановяване, 

посочени от САА, съставът на CAС ще разгледа също, позовавайки се на разпоредбите на член 

10, какви последици за подписалата страна следва да бъдат наложени и/или, позовавайки се 

на разпоредбите на член 11, какви условия трябва да бъдат изпълнени от подписалата страна, 

за да бъде възстановена. 

9.4.3 В съответствие с принципа на „последна инстанция“, във всеки случай (включително не 

само обикновени, но и ускорени случаи), ако подписалата страна не спази необходимите 

срокове за коригиране на несъответствията и в следствие на това случаят се препрати към КПС, 

ако подписалата страна коригира несъответствията, за да удовлетвори КПС, по всяко време, 

преди да бъдат наложени последиците за подписалата страна от САС, тогава ще бъдат 

избегнати евентуалните последици за подписалата страна, с изключение на направените 

разходи за разглеждане на делото пред САС (в този случай подписалата страна трябва да 

покрие тези разходи) и/или ако непостигането на съответствие в рамките на необходимия срок 

е довело до непоправими вреди (в този случай могат да бъдат наложени последици за 

подписалата страна, които да отразят тези вреди). 

9.4.4 Последиците за подписалата страна няма  да влязат в сила, освен и докато CAС не 

разпореди. В спешни случаи обаче и когато е необходимо (например) за запазване честността 

на дадено събитие, САА може да поиска от CAС да допусне временни мерки. В такива случаи 

всяка трета страна, която би имала право да встъпи, в съответствие с член 24.1.7 от Кодекса, 

има право да бъде изслушана относно молбата за временни мерки, доколкото тя би била 

засегната от тези мерки. Ако се допуснат временни мерки, подписалата страна няма право да 

ги обжалва, а вместо това има право на бързо изслушване по същество на делото; и ако 

временните временни мерки не бъдат допуснати, CAС може да даде указания за бързо 

изслушване по същество на делото.  

9.4.4.1 Когато е необходимо (например, за да се избегне рискът от унищожаване на 

доказателства), САА може да поиска временни временни мерки ex parte, дори преди въпросът 

да бъде изпратен до Изпълнителния комитет на САА или да бъде изпратено официално 

известие за спора на въпросната подписала страна. В такива случаи, ако се допуснат временни 

мерки, подписалата страна има право да обжалва тези временни мерки пред Апелативното 

отделение на САС. 

9.5 Признаване и изпълнение от други подписали страни 
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9.5.1 След като решението за несъответствие на подписалата страна стане окончателно (или 

поради това, че Подписалата страна не оспори съдържанието на официалното известие на САА, 

изпратено в съответствие с член 9.2.3 или защото подписалата страна го е оспорила, но CAС се 

е произнесъл срещу Подписалата страна), в съответствие с член 24.1.9 от Кодекса, това 

решение е приложимо в световен мащаб и трябва да бъде признато, уважавано и изпълнено 

изцяло от Подписалите страни съобразно техните правомощия и в съответните им сфери на 

отговорност. 

9.5.2 Подписалите страни трябва да гарантират, че имат надлежни правомощия съгласно 

техните устави, правила и разпоредби, за да се съобразят своевременно с това изискване. 

9.6 Спорове за възстановяване 

9.6.1 Ако Подписалата страна желае да оспори твърдението на САА, че Подписалата страна все 

още не е изпълнила наложените й условия за възстановяване и следователно все още няма 

право да бъде Възстановена, тя трябва да уведоми писмено САА в рамките на двадесет и един 

(21) дни след получаване на твърдението от САА (виж член 24.1.10 от Кодекса). След това САА 

трябва да подаде официално известие за спора до CAС и спорът ще бъде решен от 

Отделението за обикновен арбитраж на САС, в съответствие с членове 24.1.6 - 24.1.8 от Кодекса 

и този член 9. 

9.6.2 В тежест на САА ще бъде да се докаже при баланс на вероятностите, че подписалата 

страна все още не е изпълнила наложените й условия за възстановяване и следователно все 

още няма право да бъде възстановена. Ако случаят е бил предварително разгледан от състав 

на САС съобразно член 24.1.6 от Кодекса, ако е възможно, се конституира същия състав на САС, 

който да проведе изслушване и да разреши този нов спор.  

10.0 Определяне на последиците за подписалата страна 

10.1 Потенциални последици за подписалата страна 

10.1.1 Последиците, които могат да бъдат наложени, индивидуално или кумулативно, за  

Несъответствие на подписалата страна, основаващо се на прилагането на принципите, 

посочени в член 10.2 към конкретните факти и обстоятелства на разглеждания случай, са 

изложени в Член 24.1.12 от Кодекса.  

10.2 Принципи, свързани с определянето на последиците за  подписалата страна, които се 

прилагат в конкретен случай 

10.2.1. Последиците за подписалата страна, приложени в конкретен случай, отразяват 

естеството и сериозността на несъответствието в този случай, като се вземат предвид и 

степента на вина на подписалата страна и потенциалното въздействие от неговото 

несъответствие с чистия спорт. Като ръководство за оценка на потенциалното въздействие на 

несъответствието на Подписалата страна върху чистия спорт, различните изисквания на 

Кодекса и Международните стандартите се категоризират (във възходящ ред на тежестта) като 

общи, високо приоритетни или критични, както е описано по-нататък в приложение А. Когато 

случаят включва повече от една категория на несъответствие, наложените последици на 

подписалите страни трябва да се основават на най-тежката категория на несъответствие. По 
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отношение на степента на вина на Подписалата страна, задължението за спазване е абсолютно 

и затова всяка предполагаема липса за намерение или друга вина не е смекчаващ фактор, а 

всяка вина или небрежност от страна на подписалата страна може да повлияе на наложените 

последици за подписалата страна. 

10.2.2 Ако в определен случай има утежняващи фактори, този случай трябва да доведе до 

значително по-сериозни последици за подписалата страна, отколкото случай, в който няма 

Утежняващи фактори. От друга страна, ако случай включва смекчаващи обстоятелства, те биха 

могли да доведат до налагането на по-леки последици за подписалите страни.  

10.2.3 Последиците за подписалите страни трябва да се прилагат без неуместна 

дискриминация между различни категории подписали страни. По-специално, като се има 

предвид, че Международните федерации и националните антидопингови организации имат 

еднакво важна роля в борбата с допинга в спорта, то те трябва да се третират еднакво (mutatis 

mutandis) когато става дума за налагане на последици за подписалите страни за несъответствие 

с техните съответни задължения по Кодекса и Международните стандарти.  

10.2.4. Последиците за подписалите страни, наложени в конкретен случай, трябва да достигат 

необходимото за постигане на целите, залегнали в Кодекса. По-специално, те трябва да са 

достатъчни, за да мотивират пълното съответствие на въпросната подписала страна с Кодекса, 

да накажат несъответствието на подписалата страна, за да възпрепятстват по-нататъшното 

несъответствие на въпросната подписала страна и/или на други Подписали страни и да 

стимулират всички Подписали страни да гарантират, че те постигат и поддържат пълно и 

своевременно съответствие С Кодекса по всяко време.  

10.2.5 Преди всичко, наложените последици за подписалите страни трябва да са достатъчни за 

да поддържат доверието на спортистите, другите заинтересовани страни и широката 

общественост, в ангажимента на САА и нейните партньори от публичните органи и от спортното 

движение да направи необходимото, за да защитят почтеността в спорта от бича на допинга. 

Това е най-важната и основна цел, която надделява над всички останали.  

[Коментар към членове 10.2.4 и 10.2.5: Както CAС постановява в ROC et al срещу IAAF, CAS 

2016/O/4684 и отново в RPC срещу IPC, CAS 2016/A/4745, ако Подписалата страна не успее да 

представи антидопингова програма, която е в съответствие с Кодекса, то тогава, за да се 

възстановят равните условия, за да осигурят смислена санкция, която ще провокира 

поведенческа промяна в сферата на влияние на подписалата страна и за да се поддържа 

общественото доверие в почтеността на международните събития, може да е необходимо (и 

следователно легитимно и пропорционално) да се стигне дотам, че свързаните спортисти и 

спортно-техническия персонал  на подписалата страна и/или нейни представители да бъдат 

изключени от участие в тези международни събития.] 

10.2.6. Последиците за подписалите страни не трябва да надхвърлят необходимото за 

постигане целите, залегнали в основата на Кодекса. По-специално, когато наложената 

последица за подписала страна е изключването на Спортисти и/или спортно-технически 

персонал от участие в едно или повече събития, трябва да се обмисли дали така е осъществимо 

(логистично, практично и по друг начин) за другите съответни подписали страни да създадат и 

внедря механизъм, който дава възможност на Спортистите и/или спортно-техническия 
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персонал на подписалата страна в несъответствие, да демонстрират, че те не са засегнати от 

несъответствието на подписалата страна. Ако е така и ако е ясно, че разрешението те да се 

състезават в Събитието(ята) в неутрален капацитет (т.е. не като представители) на която и да е 

държава) няма да направи наложените последици за подписалата страна по-малко ефективни 

или да бъде несправедливо към техните конкуренти или да подкопае доверието на обществото 

в почтеността на Събитието(ята) (напр. защото спортистите са били обект на адекватен режим 

на тестване за достатъчен период) или в ангажимента на САА и заинтересованите страни да 

направят необходимото за защита на почтеността на спорта срещу допинга, тогава такъв 

механизъм може да бъде разрешен под контрола и/или с одобрението на САА (за да се 

осигури адекватност и последователност при третирането на различните случаи). 

[Коментар към член 10.2.6: Пример за това е 22.1А от Състезателните правила на IAAF, което 

(както е посочено в ROC et al срещу IAAF, CAS 2016/O/4684) създаде възможността за спортисти, 

свързани с национална федерация, която е с прекратено членство, да кандидатстват за 

специална правоспособност да се състезават в международни състезания като „неутрални“ 

спортисти, където могат да покажат, че неуспехът на федерацията с прекратено членство да 

приложи антидопинговите правила не е повлияла по никакъв начин спортиста, тъй като той или 

тя са били обект на други, напълно адекватни антидопингови системи за достатъчно дълъг 

период, който да осигури съществена обективна гаранция за почтеност. По-специално, 

спортистът трябва да покаже, че е бил подложен на напълно съответстващо състезателно и 

извънсъстезателно тестване, което е било еквивалентно по качество на тестването, на което са 

били подложени конкурентите му във въпросното (ите) международно (и) състезание (я) през 

съответния период.] 

10.2.7 Приложените последици за подписалата страна трябва да включват, когато е 

необходимо, прекратяване от подписалата страна на несъответстващите антидопингови 

дейности за да се поддържа доверието в почтеността на спорта, но трябва да бъдат замислени 

така, че да се гарантира, доколкото това е възможно, че докато подписалата страна работи за 

удовлетворяване на условията за възстановяване не е налице пропуск в защитата, предлагана 

на чистите спортисти. В зависимост от обстоятелствата в конкретния случай, това може да 

включва надзор и/или поглъщане на някои или всички антидопингови дейности на 

подписалата страна. Въпреки това, когато обстоятелствата го налагат, на подписалата страна 

може да бъде разрешено да продължи да извършва някои или всички антидопингови 

дейности (напр. образование) в очакване на възстановяването, при условие че това може да 

бъде направено без да се застрашава чистия спорт. При такива обстоятелства, може да бъде 

оправдан специален мониторинг на въпросните дейности.  

10.2.8 Освен ако не е посочено друго, всички последици за подписалата страна остават в сила 

до възстановяването на подписалата страна.  

10.2.9 Решението за налагане на първоначалните последици за подписалата страна 

(независимо дали това решение е предложението на САА, което е прието от подписалата 

страна или е решението на CAС, ако предложението на САА е оспорено от подписалата страна) 

може да уточнява, че последиците за подписалата страна се увеличават в случай, че 

подписалата страна не удовлетвори всички условия за възстановяване до определен срок.  
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10.2.10 Прилагайки принципите, изложени по-горе, приложение Б определя обхвата на 

степенуваните и пропорционални последици за подписалата страна, които prima facie се 

прилагат в случаите, включващи несъответствие с критични изисквания или само високо 

приоритетни изисквания или само Общи изисквания. Целта на приложение Б е да насърчи във 

всички случаи предвидимостта и последователността при налагането на последици за 

подписалата страна. В конкретен случай обаче, трябва да има гъвкавост, която да варира в 

рамките или дори да се отклони от този диапазон, когато прилагането на принципите, 

изложени по-горе към конкретните факти и обстоятелства по този случай обосновават това. По-

специално, колкото по-голяма е степента на несъответствие (т.е., колкото повече са 

изискванията, които подписалата страна не е спазила, и колкото по-важни са тези изисквания 

за чистия спорт), толкова по-големи би трябвало да са последиците за подписалата страна. 

11.0 Възстановяване 

11.1 Цел 

11.1.1 След като дадена подписала страна е обявена в несъответствие, целта е да се помогне 

на Подписалата страна да постигне възстановяване възможно най-бързо, като същевременно 

се гарантира, че са предприети коригиращи действия, които ще доведат до трайно 

съответствие на тази подписала страна с Кодекса. 

11.1.2 Докато ръководството на САА се стреми да ръководи подписалата страна в усилията й да 

удовлетвори условията за възстановяване, колкото е възможно по-бързо, не трябва да се 

допуска тази цел да нарушава целостта на процеса и/или на евентуалния резултат. 

11.2 Условия за възстановяване 

11.2.1 В съответствие с член 24.1.4 от Кодекса, в официалното известие, което изпраща на 

Подписалата страна, за твърдяно несъответствие на подписалата страна и предложи последици 

за подписалата страна, САА определя също така условията, които предлага подписалата страна 

да удовлетвори, за да бъде възстановена, които ще бъдат, както следва:  

11.2.1.1 всички въпроси, които са станали причина подписалата страна да бъде обявена в 

несъответствие трябва да бъдат коригирани изцяло;  

11.2.1.2 Подписалата страна трябва да е доказала, че е готова, желаеща и способна да спазва 

всички свои задължения по Кодекса и Международните Стандарти, включително (но не само) 

извършването на всички нейни антидопингови дейности независимо и без неправилна външна 

намеса;  

(a) Ако са идентифицирани допълнителни несъответствия след като подписалата страна е 

обявена в несъответствие и преди да бъде възстановена, САА ще издаде нов доклад за 

коригиращи действия, обявявайки тези нови Несъответствия и ще се приложи нормалният 

процес и срокове за коригирането им (както е посочено в член 8), но подписалата страна няма 

да бъде възстановена, докато не коригира всички нови несъответствия, които са свързани с 

критичните или с високо приоритетните изисквания.  
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11.2.1.3 Подписалата страна трябва да е спазила и изцяло да е съблюдавала всички последици 

за подписалата страна, които са й били наложени;  

11.2.1.4 Подписалата страна трябва да е платила изцяло следните разноски и разходи при 

поискване от САА:  

а) всички специфични разноски и разходи, разумно направени от САА при действията й на 

специален мониторинг (т.е. извън обичайните дейности на САА за мониторинг), които са 

установили несъответствието на подписалата страна (напр. разходите за всяко специфично 

разследване, проведено от Отдела на САА Разузнаване и разследвания, което идентифицира 

такова несъответствие); 

б) разноските и разходите, разумно направени от САА и/или от Одобрени трети страни от 

датата, на която решението, че подписалата страна е в несъответствие е влязло в сила до 

датата на Възстановяване на подписалата страна, включително (но не само) разноски и 

разходи, разумно направени при прилагането на последиците за подписалата страна 

(включително разходите, свързани със специалния мониторинг, Надзора или поглъщането и 

разходите за мониторинг на Съответствието на подписалата страна с последиците за 

подписалата страна) и разноските и разходите, разумно направени при оценката на Усилията 

на подписалата страна да изпълни условията за възстановяване; и  

11.2.1.5 Подписалата страна трябва да е изпълнила всички други условия, които 

Изпълнителният комитет на САА може да определи (по препоръка на КПС) въз основа на 

конкретните факти и обстоятелства по случая. 

11.2.2 В рамките на двадесет и един (21) дни от получаването на известието, посочено в член 

24.1.4 от Кодекса, в съответствие с член 24.1.6 от Кодекса, подписалата страна може да оспори 

Условията за възстановяване, предложени от САА и в този случай САА ще препрати случая на 

Дивизията за обикновен арбитраж на CAС в съответствие с член 24.1.6 от Кодекса и CAС ще 

определи дали всички условия за възстановяване, предложени от САА са необходими и 

пропорционални. 

11.2.3 За да бъде възстановена, от Подписалата страна  в несъответствие, субект на каквото и 

да е противоположно решение на САС, ще се изисква да демонстрира (със собствени усилия, 

но също чрез осигуряване на подкрепа и съдействие на публичните органи и/или други 

съответни страни, ако е необходимо), че е удовлетворила всяко от условията за 

възстановяване, посочени от САА. 

11.2.4 САА (и/или CAС) може да създаде разсрочен план за изплащане на разноските и 

разходите, посочени в член 11.2.1.4. В такъв случай, при условие че подписалата страна е 

напълно редовна с плащанията по този разсрочен план, след като подписалата страна изпълни 

всички други условия за възстановяване, може да бъде възстановена, дори ако следващите 

вноски ще бъдат дължими за плащане след датата на Възстановяване. Подписалата страна 

обаче остава задължена да изплати всички останали вноски след такова възстановяване. Ако 

това не стане, ще се разглежда като ново несъответствие с високо приоритетно изискване. 

11.3 Процесът на възстановяване 
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11.3.1 Ръководството на САА ще мониторира усилията на подписалата страна да удовлетвори 

Условията за възстановяване и периодично ще докладва на КПС за постигнатия напредък от 

подписалата страна. За подпомага не на тази задача може да се използва одит за съответствие 

или други инструменти за мониторинг на съответствието. 

11.3.2 Когато правото на подписалата страна да провежда някои или всички антидопингови 

дейности е отнето, КПС може да препоръча на Изпълнителния комитет на САА, да върне 

правото на подписалата страна да провежда някои от тези антидопингови дейности (под 

специален мониторинг и/или надзор от одобрена трета страна) преди пълно възстановяване. 

Тази препоръка ще бъде направена само когато КПC постигне съгласие с ръководството на САА, 

че към съответния момент, коригиращите усилия на подписалата страна показват, че тя е в 

състояние да реализира подобни антидопингови дейности по съответстващ начин.  

11.3.3 Когато ръководството на САА счете, че подписалата страна е изпълнила всички Условия 

за възстановяване, то ще информира за това КПС.  

11.3.4 Ако КПС е съгласен с ръководството на САА, че подписалата страна е изпълнила всички 

Условия за възстановяване ще препоръча на Изпълнителния комитет на САА да потвърди 

възстановяването на подписалата страна. 

11.3.5 В съответствие с член 13.6 от Кодекса, решението на КПС и/или на Изпълнителния 

комитет на САА, че дадена подписала страна все още не е изпълнила всички условия за 

нейното Възстановяване, може да се обжалва пред CAС, както е предвидено в член 9.6. 

11.3.6 Само Изпълнителният комитет на САА има правомощието да възстанови подписала 

страна, която е била обявена в несъответствие. 

11.3.7 САА публикува известие за възстановяване на подписалата страна. След 

Възстановяването на подписалата страна, САА ще мониторира отблизо съответствието на 

подписалата страна с Кодекса за такъв допълнителен период, който сметне за подходящ. 

11.3.8 Когато потвърждава подобно възстановяване, Изпълнителният комитет на САА може да 

наложи специални условия, препоръчани от КПС,  които подписалата страна трябва да изпълни 

след възстановяването, за да демонстрира продължаващо Съответствие на подписалата страна 

с Кодекса, което може да включва (но не само) провеждане на Одит за съответствие в рамките 

на определен период след възстановяването. Всяко нарушение на такива условия се разглежда 

по същия начин като всички други нови несъответствия. 

12.0 Преходни разпоредби 

12.1 Висящи производства към 1 януари 2021 г. 

12.1.1 Когато е изпратен доклад за коригиращи действия и/или процедурата за несъответствие 

е започнала преди 1 януари 2021 г., но е останала висяща след 1 януари 2021 г. всички 

процедурни промени, въведени с преработената версия на този Международен стандарт, 

одобрен в Катовице, ще се прилагат за този висящ Доклад за коригиращи действия и/или 

процедура за несъответствие, но всички въведени промени по същество няма да се прилагат, 

освен ако не са в полза на дадената подписала страна.  
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Приложение А: Категории на несъответствие 

Различните изисквания, наложени на подписалите страни от Кодекса и Международните 

стандарти се класифицират или като общи, или като високо приоритетни, или като критични, в 

зависимост от тяхното значение за борбата срещу допинга в спорта. Примери за изисквания 

във всяка от трите категории са изброени по-долу. Изискванията, които не са изброени по-

долу, се класифицират или в Обща или във високо приоритетна категория, преценено по 
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аналогия на изброените по-долу примери (т.е. изисквания, които се считат за важни за борбата 

срещу допинга в спорта, като изискванията които са изброени по-долу като високо 

приоритетни изисквания се категоризират като високо приоритетни и т.н.). Класификацията се 

извършва от ръководството на САА като първа инстанция, но подписалата страна трябва да има 

правото да оспорва класификацията, а КПС и Изпълнителният комитет на САА (въз основа на 

Препоръката на КПС) може да възприемат различна позиция. Ако Подписалата страна 

продължи да оспорва класификацията, окончателното решение е на САС. 

А.1. По-долу е неизчерпателен списък на изискванията, които се считат за общи изисквания в 

борбата срещу допинга в спорта: 

а. Създаването на процес, който да гарантира, че спортистите и другите лица не нарушават 

забраната за участие, докато са лишени от права или временно отстранени, съобразно член 

10.14 от Кодекса. 

б. В случаите, когато след изслушване или обжалване е установено, че спортист или друго лице 

не е извършило нарушение на антидопингово правило, да се използват разумни усилия за 

получаване съгласието на този спортист или другото лице за публично оповестяване на това 

решение, в съответствие с член 14.3.4 от Кодекса. 

в. Създаване на процес, предназначен да гарантира, че дадено лице може да потвърди 

писмено или устно, че разбира условията, при които се обработват личните му данни в 

съответствие с членове 6 и 7 от Международния стандарт за защита на личния живот и личните 

данни. 

г. Определяне на лице в антидопинговата организация, което да отговаря за спазването на 

Международния стандарт за защита на личния живот и личните данни и всички местно 

приложими закони за поверителност и защита на данните в съответствие с Член 4.5 от този 

стандарт. 

А.2. По-долу е неизчерпателен списък на изискванията, които се считат за високо приоритетни 

изисквания в борбата срещу допинга в спорта: 

а. Разработването, публикуването и прилагането на образователен план в съответствие с член 

18.2 от Кодекса, който се фокусира върху дейности от образователния пул, както е описано в 

Член 18.2.1 от Кодекса и в Международния стандарт за образование. 

б. Развитието на способностите за разузнаване и разследване, както и използването на тези 

способности за преследване на потенциални нарушения на антидопинговите правила, както се 

изисква от член 5.7 от Кодекса и в съответствие с членове 11 и 12 от Международния стандарт 

за тестване и разследване.  

в. Прилагането на документирана процедура, за да се гарантира, че спортистите (и/или трети 

лица, когато Спортистът е непълнолетен) са уведомени, че са длъжни да преминат 

Пробовзимане в съответствие с член 5.4 от Международния стандарт за тестване и 

разследване. 
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г. Изпълнението на изискванията, посочени в членове 7.4.5 - 7.4.7 от Международен стандарт 

за тестване и разследване за документиране на пробовзимането от спортист. 

д. Изпълнението на програми за обучение/акредитация/ре-акредитация на персонала, взимащ 

проби в съответствие с член 5.3.2 и приложение Ж от Международния стандарт за тестване и 

разследване. 

е. Прилагането на политика за конфликт на интереси във връзка с дейностите на персонала, 

взимащ проби, в съответствие с членове 5.3.2, G.4.2 и G.4.3 от Международен стандарт за 

тестване и разследване. 

ж. Събиране и обработка на проби в съответствие с изискванията на Приложения А до F и I към 

Международния стандарт за тестване и разследване. 

з. Прилагането на процес за приемо-предавателно протоколиране за пробите в съответствие с 

изискванията на членове 8 и 9 от Международния стандарт за тестване и разследване. 

и. Прегледът на всички атипични резултати, в съответствие с член 5.2 от Международния 

стандарт за управление на резултатите. 

й. Навременното уведомяване на САА и на Международната(ите) федерация(и) и 

Националната антидопингова организация(и) за предмета(ите) на разследването на 

потенциално нарушение на антидопинговите правила и резултата от това разследване в 

съответствие с член 12.3 от Международния стандарт за тестване и разследване и 

Международния стандарт за управление на резултатите. 

к. Отчитането на всички решения за РТУ в АДАМС възможно най-бързо и не по-късно от 

двадесет и един (21) дни от получаване на решението, в съответствие с член 14.5.2 от Кодекса 

и член 5.5 от Международния стандарт за разрешения за терапевтична употреба. 

л. Публикуването на резултата и изискваните подробности за всички случаи в рамките на 

двадесет (20) дни от постановяване на решението, в съответствие с член 14.3 от Кодекса. 

м. Изискването, което международна федерация поставя като условие за членство, че 

политиките, правилата и програмите на неговите национални федерации и други членове са в 

съответствие с Кодекса и международните стандарти и че предприемат подходящи действия 

да налагат това спазване в съответствие с членове 12 и 20.3.2 от Кодекса. 

н. Изискването за заплащане на (i) разходите по разследване на САА в съответствие с член 

11.2.1.4 (а); и/или (ii) Разходи за управление на резултатите в съответствие с член 7.1.5 от 

Кодекса. 

о. Изискването за подписала страна в несъответствие да удовлетворява всички последици за 

подписала страна, наложени в съответствие с член 24.1 от Кодекса, които трябва да бъдат 

удовлетворени след възстановяването, включително (но не само) плащането на всички разходи 

и разноски, обхванати от член 11.2.1.4, които са били предмет на план за разсрочено плащане в 

съответствие с член 11.2.4. 
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А.3. По-долу е изчерпателен списък на изискванията, които се считат за критични изисквания в 

борбата срещу допинга в спорта: 

а. Приемането на правила, подзаконови актове и/или (когато е необходимо) законодателство, 

които удовлетворяват задължението на подписалата страна по член 23.2 от Кодекса да прилага 

Кодекса в рамките на сферата на отговорност на подписалата страна. 

б. Изпълнение на задължението на подписалата страна по член 23.3 от Кодекса да отдели 

достатъчно ресурси за прилагане на антидопингова програма, която е в съответствие с Кодекса 

и международните стандарти във всички области13. 

в. Предоставянето на точна и актуална информация за спортисти и други лица в съответствие с 

въпросите, посочени в член 18.2 от Кодекса и Международния стандарт за образование, чрез 

публикуването й, когато е възможно, на видно място на уебсайт. 

г. Разработването и прилагането на ефективен, интелигентен и пропорционален План за 

разпределение на проверките в съответствие с член 5.4 от Кодекса, основан на принципите, 

посочени в Член 4 от Международния стандарт за тестване и разследване, включващ по-

специално: 

I. разработването и прилагането на документирана оценка на риска; 

II. прилагането на ефективна програма за извънсъстезателно тестване, включваща (ако е 

приложимо) създаването и администрирането на пропорционален Регистър на спортистите за 

тестване и един или повече допълнителни регистри за тестване; 

III. прилагането на тестване, което се провежда в съответствие с Техническия документ за 

специфичен анализ на спорта; 

IV. Няма предварително известяване за тестване; 

V. използването на одобрено звено за управление на паспорти на спортисти в съответствие с 

Приложение В към Международния стандарт за управление на резултатите; и 

VI. прилагането на ефективна програма за тестване на спортисти преди участието им в 

Олимпийските игри, Параолимпийските игри и/или други големи събития (включително 

съответствие с член 4.8.12.5, буква а) от Международния Стандарт за тестване и разследвания). 

д. Използването на оборудване за събиране на проби, което отговаря на изискванията на член 

6.3.4 от Международния стандарт за тестване и разследвания.  

е. Анализът на всички проби в съответствие с член 6.1 от Кодекса. 

ж. Навременното транспортиране на проби за анализ в съответствие с член 9.3.2 от 

Международния стандарт за тестване и разследвания. 

                                                           
13

 За да се осигури обективна оценка, изпълнението на това критично изискване не се измерва  изолира-
но, а по-скоро чрез успешното изпълнение от страна на подписалата страна на другите изисквания за 
съответствие с Кодекса. 
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з. Спазването на процедурните изисквания, приложими за анализа на Б пробите (включително, 

но не само, уведомяване на спортиста за възможност да присъства в лабораторията при 

отваряне и анализ на проба Б) в съответствие с член 6.7 от Кодекса, член 5.3.4.5.4.8 от 

Международния стандарт за лаборатории и членове 5.1 и 5.2 от Международния стандарт за 

управление на резултатите. 

и. Вписването на всички формуляри за допингов контрол в АДАМС в рамките на двадесет и 

един (21) дни от датата на вземане на пробата в съответствие с член 14.5.1 от Кодекса и член 

4.9.1, буква б от Международния стандарт за тестване и разследвания14.  

й. Създаване на Комисия за разрешения за терапевтична употреба и на документиран процес 

за спортистите да кандидатстват пред тази комисия за издаване или признаване на 

разрешение за  терапевтична употреба, в съответствие с изискванията на Международния 

стандарт за разрешения за терапевтична употреба. 

к. Правилното и навременно преследване на всички нарушения на изискванията за 

местонахождение и на потенциални нарушения на антидопинговите правила в съответствие с 

членове 7 и 8 от Кодекса, включително надлежно уведомяване в съответствие с член 7.2 от 

Кодекса и Международния стандарт за управление на резултатите и разпоредбите за 

справедливо изслушване в разумен срок от справедлив, безпристрастен и оперативно 

независим панел за изслушване в съответствие с член 8.1 от Кодекса. 

л. Без да се засяга общия характер на член A.3, буква к, (i) изискването на член 7.1.5 от Кодекса 

за провеждане на управление на резултатите в конкретен случай в съответствие с насоките на 

САА; и (ii) когато подписалата страна не спазва това изискване, изискването на член 7.1.5 от 

Кодекса за възстановяване на разноските и адвокатските хонорари на друга Антидопингова 

организация, определена от САА да провежда такова управление на резултати. 

м. Уведомяването на САА и други антидопингови организации за всички съответни дейности по 

управление на резултатите в съответствие с членове 7.6 и 14 от Кодекса и Международния 

стандарт за управление на резултатите. 

н. Налагането на задължително временно отстраняване в съответствие с член 7.4.1 от Кодекса. 

о. Изискването за докладване относно спазването на Кодекса в съответствие с членове 24.1.2 и 

24.1.3 от Кодекса, включително (но не само) изискването за попълване на Въпросника за 

съответствие с Кодекса, съобразно член 7.5, изискването за отговор на искането за 

задължителна информация в съответствие с член 7.6 и изискването за преминаване на одит за 

съответствие съобразно член 7.7. 

                                                           
14

 Вписването на формуляра за допингов контрол в АДАМС е класифицирано като критично поради зна-
чението, което навременното вписване има за актуализирането на биологичния паспорт на спортиста в 
АДАМС, което може или да доведе до автоматично искане за провеждане на ИРМС анализ на проба от 
урина, или, следвайки прегледът на стероиден или кръвен паспорт от звеното за управление на паспорти 
на спортисти, изискват целеви тестове на спортист или ретроспективен анализ за вещества (т.е. стимули-
ращи еритропоезата агенти), които не са били първоначално анализирани в пробата. 
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п. Признаването, прилагането и автоматичния обвързващ ефект на решенията относно 

нарушения на антидопинговите правила, постановени от други подписали страни, национален 

арбитражен орган (Член 13.2.2 от Кодекса) или САС, в съответствие с член 15.1 от Кодекса. 

р. Признаването и изпълнението на окончателните решения, определящи, че други Подписали 

страни са в несъответствие, налагащи последици за такова несъответствие и/или определящи 

условия, на които трябва да отговарят другите подписали страни, за да бъдат възстановени, 

постановени в съответствие с член 24.1.9 от Кодекса. 

р. Всяко изискване, което още не е посочено в Кодекса или Международните стандарти, но 

Изпълнителният комитет на САА по изключение счита за подходящо да се наложи като 

критично изискване. 

 

Приложение Б: Последици за подписалите страни 

Приложение Б определя обхвата на степенувани и пропорционални последици за подписалите 

страни, които трябва prima facie да се приложат в случаите, свързани с несъответствие с 

критичните изисквания (виж член Б.3) или само с високо приоритетните изисквания (вж. Член 

Б.2) или само с Общите изисквания (вж. Член Б.1). Целта е да се насърчава предвидимостта и 

последователността в налагането на последици за подписалите страни във всички случаи. 

Трябва обаче да има гъвкавост за да се варира или дори да се направи отклонение от този 

диапазон в конкретен случай, когато прилагането на принципите, посочени в член 10, към 

конкретните факти и обстоятелствата по този случай дават такова основание. По-специално, 

колкото по-голяма е степента на несъответствие (т.е. колкото повече са изискванията, които 

подписалата страна не е спазила, и колкото по-сериозни са тези изисквания), толкова по-

големи трябва да бъдат последиците за подписалите страни. Ако случаят включва не само 

несъответствие с едно или повече критични изисквания, но и утежняващи фактори, това трябва 

да гарантира значително увеличение на наложените последици за подписалите страни. От 

друга страна, ако включва смекчаващи обстоятелства, това би могло да доведе до налагането 

на по-леки последици за подписалите страни. 

Б.1. В случай на несъответствие с едно или повече общи изисквания (но не и с високо 

приоритетни или критични изисквания): 

B.1.1. На първо място: 

а. подписалата страна ще загуби своите привилегии в САА; 

б. тя ще бъде подпомогната в антидопинговите си дейности (чрез предоставяне на съвети и 

информация, разработване на ресурси, насоки и учебни материали, и/или, когато е 

необходимо, предоставянето на програми за обучение) от САА или от Одобрена трета страна, 

за сметка на подписалата страна, включително до две (2) посещения нa място годишно, като 

всички известни разходи се плащат предварително; и 
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в. някои или всички нейни антидопингови дейности (както е посочено от САА) могат да бъдат 

обект на специален мониторинг от САА, или на надзор от одобрена трета страна, за сметка на 

подписалата страна. 

B.1.2. Ако подписалата страна не е изпълнила изцяло условията за възстановяване до 

дванадесет (12) месеца от налагането на последиците за подписалата страна, посочени в член 

Б.1.1 (или ако е посочен друг срок от САА - или, ако е оспорвано – от САС), то следните 

допълнителни последици за подписалата страна също ще се прилагат:  

а. някои или всички антидопингови дейности на подписалата страна ще бъдат под надзора на 

одобрена трета страна, за сметка на подписалата страна, включително до четири (4) посещения 

на място годишно, като всички известни разходи се заплащат авансово (когато са известни); и 

б. представителите на подписалата страна не могат да участват в състава на съветите или 

комитети или други органи на която и да е друга подписала страна (или нейни членове) или в 

сдружения на подписали страни, докато подписалата страна в несъответствие не бъде 

възстановена. 

Б.1.3. Ако подписалата страна все още не е изпълнила изцяло условията за възстановяване до 

двадесет и четири (24) месеца от налагането на последиците за подписалата страна, посочени в 

член Б.1.1 (или ако е посочен друг срок от САА - или, ако е оспорвано – от САС), то следните 

допълнителни последици за подписалата страна също ще се прилагат: 

а. всички антидопингови дейности на подписалата страна ще бъдат контролирани от одобрена 

трета страна, за сметка на подписалата страна, включително до шест (6) посещения на място 

годишно, като всички известни разходи ще бъдат заплатени предварително (когато са 

известни); 

б. представителите на подписалата страна не могат да участват в състава на съветите или 

комитети или други органи на която и да е подписала страна (или нейни членове) или в 

сдружения на подписали страни, докато подписалата страна в несъответствие не бъде 

възстановена или за период от една (1) година (който период е по-дълъг); и 

в. (ако подписалата страна е организация извън Олимпийското движение, не е призната от 

Международния олимпийски комитет и поддържа статута си на подписала страна , съгласно 

приложимата политика на САА) статутът на подписалата страна като подписала Кодекса страна 

ще бъде прекратен, без право на възстановяване на каквито и да е било такси, платени за такъв 

статут. 

Б.2. В случай на несъответствие с едно или повече високо приоритетни изисквания (но не и с 

каквито и да е било Критични изисквания): 

B.2.1. На първо място: 

а. подписалата страна ще загуби своите привилегии в САА; 

б. някои или всички антидопингови дейности на подписалата страна ще бъдат под надзора на 

одобрена трета страна, за сметка на подписалата страна, включително до шест (6) посещения 

на място годишно, като всички известни разходи се заплащат авансово (когато са известни); 
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в. от подписалата страна може да се изиска да плати глоба; 

г. представителите на подписалата страна не могат да участват в състава на съветите или 

комитети или други органи на която и да е друга подписала страна (или нейни членове) или в 

сдружения на подписали страни, докато подписалата страна в несъответствие не бъде 

възстановена; 

д. (ако подписалата страна е Национална антидопингова организация или Национален 

олимпийски комитет, действащ като Национална антидопингова организация), държавата на 

подписалата страна не може да получи право да бъде домакин на регионални, континентални 

или световни първенства или събития, организирани от организации за спортни прояви от най-

висок ранг и/или няма да може да бъде домакин на Олимпийски игри и/или на 

Параолимпийски игри докато подписалата страна не бъде възстановена; 

е. (ако подписалата страна е Международна федерация), подписалата страна няма да има 

финансиране и други ползи от признаването й от Международния олимпийски комитет или от 

членството й в Международния параолимпийски комитет или от признаването или членството, 

в която и да е друга подписала страна, прекратени до възстановяването на подписалата страна; 

и 

ж. (ако подписалата страна е организация за спортни прояви от най-висок ранг) ще има 

специален мониторинг или Надзор или поемане на неговата антидопингова програма от 

одобрена трета страна, за сметка на подписалата страна, в следващото издание на проявата на 

подписалата страна.  

B.2.2. Ако подписалата страна не е изпълнила изцяло условията за възстановяване до 

дванадесет (12) месеца от налагането на последиците за подписалата страна, посочени в член 

Б.2.1 (или ако е посочен друг срок от САА - или, ако е оспорвано – от САС), то следните 

допълнителни последици за подписалата страна също ще се прилагат: 

а. представителите на подписалата страна не могат да участват в състава на съветите или 

комитети или други органи на която и да е подписала страна (или нейни членове) или в 

сдружения на подписали страни, докато подписалата страна в несъответствие не бъде 

възстановена или за период от две (2) години (който период е по-дълъг);  

б. от подписалата страна ще се изиска да плати допълнителна глоба;  

в. (когато подписалата страна е Национална антидопингова организация или Национален 

олимпийски комитет, действащ като Национална антидопингова организация) представителите 

на Националния олимпийски комитет и Националния параолимпийски комитет на държавата 

на подписалата страна ще бъдат изключени от участие или присъствие на следващото издание 

на регионалните и/или континенталните първенства и/или Световни първенства и/или 

олимпийски игри и параолимпийски игри (летни или зимни, както е приложимо) или до 

възстановяването (което е по-дълго); 

г. (когато подписалата страна е Международна федерация): 
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1. Подписалата страна няма право да получава финансиране или да се възползва  от някоя от 

другите привилегии, произтичащи от признаването от Международния олимпийски комитет 

или от членство в Международния параолимпийски комитет или от признаване или членство в 

която и да е друга подписала страна, докато не бъде възстановена (и тогава тя все още няма да 

може да получава никакво финансиране или други облаги със задна дата за периода на 

несъответствие, предшестващ възстановяването); и 

2. Представителите на подписалата страна ще бъдат изключени от участие в или присъствие на 

следващото издание на регионалните и/или континенталните многоспортови прояви и/или 

Олимпийски игри и Параолимпийски игри (летни или зимни, което е приложимо) или до 

възстановяването (което е по-дълго); 

д. (когато подписалата страна е организация за спортни прояви от най-висок ранг): 

1. Подписалата страна няма да има финансиране и/или други ползи от признаването от страна 

на Международен олимпийски комитет или членството в Международния параолимпийски 

комитет или признаване от или членство в която и да е друга подписала страна, прекратени,  

докато не бъде възстановена (и тогава тя все още няма да може получава финансиране или 

други облаги със задна дата за периода предшестващ Възстановяването); и 

2. статутът на предстоящата(ите) проява(и) на подписалата страна като квалификационно 

събитие за олимпийските или параолимпийските игри ще бъде загубен; и 

е. (ако подписалата страна е организация извън Олимпийското движение, не е призната от 

Международния олимпийски комитет и поддържа статута си на подписала страна , съгласно 

приложимата политика на САА) статутът на подписалата страна като подписала Кодекса страна 

ще бъде прекратен, без право на възстановяване на каквито и да е било такси, платени за такъв 

статут 

Б.2.3. Ако подписалата страна все още не е изпълнила изцяло условията за възстановяване до 

двадесет и четири (24) месеца от налагането на последиците за подписалата страна, посочени в 

член Б.2.1 (или ако е посочен друг срок от САА - или, ако е оспорвано – от САС), то следните 

допълнителни последици за подписалата страна също ще се прилагат: 

а. (когато подписалата страна е Национална антидопингова организация или Национален 

олимпийски комитет, действащ като Национална антидопингова организация) спортистите и 

спортно-техническият персонал, представляващ тази държава или представляващ 

Националния олимпийски комитет, Националния параолимпийски комитет или Национална 

федерация на тази държава ще бъдат изключени (при спазване на член 10.2.6) от участие в или 

от присъствие на следващото издание на Олимпийските игри и Параолимпийските игри (летни 

или зимни, което е приложимо) и/или Световни първенства или до Възстановяването (което е 

по-дълго); и 

б. (когато подписалата страна е Международна федерация) спортистите и спортно-

техническият персонал, участващи в спорта на подписалата страна (или в една или повече 

дисциплини от този спорт) ще бъдат изключени от участие или присъствие на Олимпийски игри 

и параолимпийски игри и/или всяка друга многоспортова проява за следващото издание на 
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тази проява (летни или зимни, което е приложимо) или до Възстановяването (което е по-

дълго). 

Б.3. В случай на неспазване на едно или повече критични изисквания: 

B.3.1. На първо място: 

а. подписалата страна ще загуби своите привилегии в САА; 

б. от подписалата страна ще се изиска да плати глоба; 

в. някои или всички нейни антидопингови дейности ще бъдат обект на надзор или поемане от 

одобрена трета страна, за сметка на подписалата страна, включително до шест (6) посещения 

на място годишно, като всички разходи се заплащат предварително (когато са известни); 

г. представителите на подписалата страна не могат да участват в състава на съветите или 

комитети или други органи на която и да е подписала страна (или нейни членове) или в 

сдружения на подписали страни, докато подписалата страна в несъответствие не бъде 

възстановена или за период от една (1) година (който период е по-дълъг); 

д. (когато подписалата страна е Национална антидопингова организация или национален 

олимпийски комитет, действащ като Национална антидопингова организация): 

1. държавата на подписалата страна не може да получи право да бъде домакин на регионални, 

континентални или световни първенства или събития, организирани от организации на спортни 

събития от най-висок ранг, за определен период; и 

2. флагът на страната няма да бъде развяван и представителите на Националния олимпийски 

комитет и Националния параолимпийски комитет от държавата на подписалата страна ще 

бъдат изключени от участие или присъствие и (при спазване на член 10.2.6) спортистите и 

спортно-техническия персонал, представляващи тази държава (или представляващи 

Националния олимпийски комитет, Националния параолимпийски комитет или Национална 

федерация на тази държава) може да бъдат изключени от участие или присъствие в 

регионални, континентални или световни първенства или събития, организирани от 

организации на спортни събития от най-висок ранг (различни от олимпийските и 

параолимпийските игри), за следващото издание на тази проява или до Възстановяването 

(което е по-дълго); и 

3. флагът на страната няма да бъде развяван и представителите на Националния олимпийски 

комитет и Националния параолимпийски комитет на държавата на подписалата страна ще 

бъдат изключени от участие или присъствие на Олимпийския игри и Параолимпийски игри за 

следващото издание на тази проява (летни или зимни, което е приложимо) или до 

възстановяването (което е по-дълго); 

е. (когато подписалата страна е международна федерация) 

1. Представителите на подписалата страна ще бъдат изключени от участие или присъствие и 

спортистите и спортно-техническият персонал, участващи в спорта на подписалата страна (или 

в една или повече дисциплини от този спорт) може да бъдат изключени от участие или 
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присъствие на регионални, континентални или международни многоспортови прояви, 

организирани от организации на спортни събития от най-висок ранг (различни от 

Олимпийските и Параолимпийските игри) за следващото издание на тази проява или до 

възстановяването (което от двете е по-дълго); и 

2. Представителите на подписалата страна ще бъдат изключени от участие  или присъствие на 

Олимпийски игри и Параолимпийски игри и/или всякакви други многоспортови прояви за 

следващото издание на тази проява (летни или зимни, което е приложимо) или до 

възстановяването (което е по-дълго); 

ж. (когато подписалата страна е организация на спортни събития от най-висок ранг): 

1. ще има надзор или поемане на част или на цялата антидопингова програма за проявите на 

подписалата страна за сметка на подписалата страна до възстановяването; и 

2. Подписалата страна няма право да получи част или цялото финансиране или да се ползва от 

някоя от другите привилегии, произтичащи от признаването й от Международния олимпийски 

комитет или от членството й в Международния параолимпийски комитет или признаването от 

или членството, в която и да е друг подписала страна, докато не бъде възстановена (и тогава тя 

все още няма да може да получава финансиране или други облаги със задна дата за периода 

предшестващ Възстановяването); и 

з. (когато подписалата страна е организация извън Олимпийското движение, не е призната от 

Международния олимпийски комитет и поддържа статута си на подписала страна , съгласно 

приложимата политика на САА) статутът на подписалата страна като подписала Кодекса страна 

ще бъде прекратен, без право на възстановяване на каквито и да е било такси, платени за такъв 

статут. 

B.3.2. Ако подписалата страна не е изпълнила условията за възстановяване до дванадесет (12) 

месеца от налагането на последиците за подписалата страна, посочени в член Б.3.1 (или ако е 

посочен друг срок от САА - или, ако е оспорвано – от САС), то следните допълнителни 

последици за подписалата страна също ще се прилагат: 

а. представителите на подписалата страна не могат да участват в състава на съветите или 

комитети или други органи на която и да е подписала страна (или нейни членове) или в 

сдружения на подписали страни, докато подписалата страна в несъответствие не бъде 

възстановена или за период от четири (4) години (който период е по-дълъг);  

б. (когато подписалата страна е Национална антидопингова организация или Национален 

олимпийски комитет, действащ като Национална антидопингова организация): 

1. държавата на подписалата страна не може да бъде домакин на Олимпийски игри и/или 

Параолимпийски игри за определен период; и 

2. (при спазване на член 10.2.6) спортистите и спортно-техническия персонал, представляващи 

тази държава (или представляващи Националния олимпийски комитет, Националния 

параолимпийски комитет или Национална федерация на тази държава) ще да бъдат изключени 

от участие или присъствие на Олимпийските игри и Параолимпийски игри и/или други събития, 
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организирани от организация на спортни събития от най-висок ранг и/или всякакви световни 

първенства за следващото издание на тази проява (летни или зимни, което е приложимо) или 

до възстановяването (което от двете е по-дълго); 

в. (когато подписалата страна е Международна федерация): 

1. спортистите и спортно-техническият персонал, участващи в спорта на подписалата страна 

(или в една или повече дисциплини от този спорт)  ще бъдат изключени от участие или 

присъствие на Олимпийски игри и Параолимпийски игри и/или всяка друга многоспортова 

проява за следващото издание на тази проява (летни или зимни, което е приложимо) или до 

възстановяването (което е по-дълго); и  

2. Подписалата страна няма право да получи финансиране или да се ползва от някоя от другите 

привилегии, произтичащи от признаването й от Международния олимпийски комитет или от 

членството й в Международния параолимпийски комитет или признаването от или членството, 

в която и да е друг подписала страна, докато не бъде възстановена или за период от четири (4) 

години, който период е по-дълъг (и тогава тя все още няма да може да получава финансиране 

или други облаги със задна дата за периода предшестващ Възстановяването);   

д. (когато подписалата страна е организация на спортни събития от най-висок ранг): 

1. Подписалата страна няма право да получи финансиране или да се ползва от някоя от другите 

привилегии, произтичащи от признаването й от Международния олимпийски комитет или от 

членството й в Международния параолимпийски комитет или признаването от или членството, 

в която и да е друг подписала страна, докато не бъде възстановена или за период от четири (4) 

години, който период е по-дълъг (и тогава тя все още няма да може да получава финансиране 

или други облаги със задна дата за периода предшестващ Възстановяването);  ; и 

2. статутът на предстоящата проява на подписалата страна като квалификационно събитие за 

Олимпийските игри или Параолимпийските игри ще бъде загубен; и  

д. от подписалата страна ще се изисква да плати допълнителна глоба. 

Б.3.3. (Когато подписалата страна е Международна федерация или Национален олимпийски 

комитет или Национален параолимпийски комитет) Ако подписалата страна не е изпълнила 

условията за възстановяване до двадесет и четири (24) месеца от налагането на последиците за 

подписалата страна, посочени в член Б.3.1 (или ако е посочен друг срок от САА - или, ако е 

оспорвано – от САС) , то тогава ще бъдат наложени и следните допълнителни последици за 

подписалата страна: суспендиране на признаването от олимпийското движение и/или на 

членството в параолимпийското движение и/или признаване на членство, в която и да е друга 

подписала страна. 


