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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящата процедура се определят редът и начинът за управление на регистъра за отборни
местонахождения на Антидопинговия център.
Чл. 2. В регистъра за отборни местонахождения на Антидопинговия център могат да бъдат включени
отбори/клубове от спортове, които отговарят на някой от изложените по-долу критерии.
Чл. 3. Отбори/клубове, включени в регистъра за отборни местонахождения на Антидопинговия център подлежат
на тестване както по време на състезание, така също и в извънсъстезателен период.
Чл. 4. (1) Антидопинговият център определя кои отбори/клубове да включи в регистъра за отборни
местонахождения в началото на всеки състезателен период.
(2) Списъкът с отборите/клубовете се преглежда поне веднъж на полугодие и при нужда се актуализира.
Чл. 5. Настоящата инструкция се публикува на интернет страницата на Антидопинговия център.

Глава втора
КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА СПОРТИСТИ В РЕГИСТЪРА ЗА ОТБОРНИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР

Чл. 6. (1) Критериите за включване на отбори/клубове в регистъра за отборни местонахождения на
Антидопинговия център са следните:
1. отбор/клуб, който се състезава в спорт със средна или висока оценка на риска от употребата на допинг,
определена от Антидопинговия център и е част от професионална лига по вид спорт;
2. национален отбор, участващ в международни спортни прояви или е получил квота/селектиран за участие в
олимпийски/ параолимпийски игри;
3. всеки отбор/клуб под юрисдикцията на Антидопинговият център, който отговаря на някои от факторите за
подлагане на целево тестване по чл. 4.5.3 от Международен стандарт за тестване и разследвания /МСТР/ (минали
допинг нарушения, забранени връзки, внезапни и значителни подобрения в спортните постижения, съмнителни
схеми на подаване на местонахождения, и др.).
(2) Антидопинговият център има право да изключва отбор/клуб от регистъра за отборни местонахождения по
всяко време, в случай, че прецени, че не отговаря на критериите по предходната алинея.

Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

Чл. 7. (1) Антидопинговият център известява писмено всички отбори/клубове директно или чрез съответната
лицензирана спортна организация, при включването им в своя регистър за отборни местонахождения.
(2) В известието до отборите/клубовете Антидопинговият център определя крайните срокове и начинът за
предоставяне на информация за местонахождения.
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(3) Отборите/клубовете, включени в регистъра за отборни местонахождения, подават информация докато не
бъдат писмено уведомени за тяхното изключване от регистъра.
Чл. 8. Предоставянето на информация за местонахождения се извършва ежемесечно, като крайният срок за
подаването на информацията е последния ден преди настъпващия месец.
Чл. 9. (1) Информацията за отборни местонахождения се подава чрез системата за администриране и управление
на антидопинговата дейност - АДАМС.
(2) Всеки отбор/клуб е длъжен да определи лице от отбора, което ще отговаря за въвеждането на информацията в
АДАМС и да предостави тази информация на Антидопинговия център.
(3) Антидопинговият център създава профил в АДАМС на лицето по ал. 2 и при необходимост оказва съдействие
за работа със системата.
Чл. 10. (1) Информацията за местонахождения трябва да съдържа следните данни:
1.
2.
3.
4.

Точен адрес на провеждане на тренировки/лагери;
Дата на провеждане на тренировки/лагери;
Час на започване и приключване на тренировките;
Информация за предстоящи състезания (турнири, мачове, контроли и др.).

(2) При настъпили промени всеки отбор/клуб е длъжен да актуализира подадената информация. Информацията по
ал. 1 трябва да бъде винаги пълна, точна и актуална.
(3) Отборите/клубовете и техните състезатели са длъжни да бъдат на разположение за тестване, съгласно
предоставената информация за местонахождение.

Глава четвърта
НАРУШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И САНКЦИИ

Чл. 11. Нарушение на изискването за предоставяне на информация за отборни местонахождения представлява:
1. Непредоставяне на информацията за местонахождение в определения срок;
2. Предоставена непълна и неточна информация, която води до неосъществяване на планиран допинг
контрол на съответния отбор/клуб.
Чл. 12. (1) В случаите на нарушение от страна на отбор/клуб, Изпълнителният директор на Антидопинговия
център уведомява съответната лицензирана спортна организация.
(2) В случаите на нарушения от страна на национален отбор, Изпълнителният директор на Антидопинговия
център, сезира министъра на младежта и спорта.
Чл. 13. Всеки отбор/клуб, който извърши нарушение по чл.11, подлежи на санкции.
Чл.14. (1) Санкциите към отбор/клуб се определят и налагат от съответната лицензирана спортна организация.
(2) Санкциите към лицензирана спортна организация се определят и налагат от министъра на младежта и спорта.
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Глава пета
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.15. Антидопинговият център винаги съхранява получената информацията за местонахождение при пълна
конфиденциалност и я използва за целите на планиране, координиране и извършване на допинг контрол или
установяване на възможни антидопингови нарушения.
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