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Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

чл. 1 Във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност и Приложение И от Международния стандарт за 

тестване и разследвания на САА, се признава и приема, че:  

1. в основата на ефективния допингов контрол е извънсъстезателното тестване без 

предизвестие;  

2. без точна информация за местонахождението на спортиста, такова тестване може да 

бъде неефикасно и често пъти дори невъзможно. 

 

чл. 2 (1) Разпоредбите на настоящата техническа процедура се прилагат само в 

случаите, в които Антидопинговият център се явява отговорна антидопингова 

организация за целите на: 

1. получаване на информация за местонахождението на спортист, който е включен в 

неговия регистър на спортистите за тестване; 

2. провеждане на процедура за управление на резултати във връзка с явно неуспешно 

подаване; 

3. провеждане на процедура за управление на резултати във връзка с явна пропусната 

проверка; 

4. образуване на производство във връзка с нарушения на антидопинговите правила по 

чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна 

дейност. 

(2) Във всички останали случаи се прилагат разпоредбите на Приложение И от 

Международния стандарт за тестване и разследвания на САА или съобразени с тях 

антидопингови правила на съответната компетентна антидопингова организация.   

 

чл. 3 В случаите, в които Антидопинговият център се явява отговорна антидопингова 

организация за целите на чл. 2, ал. 1, т. 1, спортистите от неговия регистър на 

спортистите за тестване, които са състезатели по отборен спорт предоставят 

информация за местонахождение като състезатели по индивидуален спорт.  

 

чл. 4 (1) Ако спортист бъде включен едновременно в регистъра на спортистите за 

тестване на Антидопинговия център и регистъра на спортистите за тестване на друга 

компетентна антидопингова организация, Антидопинговият център и съответната 

компетентна антидопингова организация се споразумяват коя от двете ще поеме 

отговорността по чл. 2, ал. 1, т. 1.  

(2) В случай, че Антидопинговият център и съответната компетентна антидопингова 

организация не съумеят да се споразумеят, САА определя коя от тях да поеме 

отговорността по чл. 2, ал. 1, т. 1. 

 

чл. 5 Антидопинговият център събира, поддържа и споделя информация за 

местонахождението на спортистите от своя регистър на спортистите за тестване със 

съответните компетентни антидопингови организации посредством АДАМС, като за 

целта гарантира, че:  

1. данните от нея се съхраняват при условия на сигурност и защитеност;  

2. до данните от нея имат достъп само съответните упълномощени лица с право да ги 

знаят, които действат от името на САА, международните спортни организации и други 

компетентни антидопингови организации;  

3. данните се пазят в тайна по всяко време; 

4. данните от нея се използват от Антидопинговия център и от останалите компетентни 

антидопингови организации единствено за целите на планиране, координиране и 

провеждане на тестване и се унищожават при спазване на съответните изисквания след 
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като престанат да бъдат релевантни за посочените по-горе цели. 

 

чл. 6 Антидопинговият център води регистър на явните пропуски, в които уличава 

спортистите от своя регистър на спортистите за тестване.  

 

чл. 7  (1) В случай, че бъде официално известен за явен пропуск, регистриран от друга 

компетентна антидопингова организация на името на спортист, или в случай, че сам 

регистрира явен пропуск, Антидопинговият център не разкрива информация по 

съответния случай на лица различни от тези, които имат право да я знаят освен ако 

спортистът бъде признат за виновен в извършване на нарушение по чл. 6, ал. 2, т. 4 от 

Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (или по чл. 

2.4 от Световния антидопингов кодекс или по съответстваща на него разпоредба от 

съобразени с кодекса антидопингови правила на компетентната антидопингова 

организация).  

(2) Правилото за запазване на конфиденциалния характер на информацията по ал. 1 

важи и за съответните лица, които имат право да я знаят. 

 
чл. 8 (1) Всички известия, които Антидопинговият център изпраща до спортисти във 

връзка с разпоредбите на настоящата техническа процедура, са писмени и се изпращат 

лично до съответния спортист, по следните начини: 

1. с придружително писмо, което се доставя на адреса на съответната лицензирана 

спортна организация от куриер срещу подпис на неин представител; 

2. на предоставен от спортиста адрес на електронна поща при поискване от 

Антидопинговия център; 

3. на предоставен от спортиста настоящ адрес при поискване от Антидопинговия 

център. 

(2) Известията по ал. 1 ще се считат за получени от спортиста в срок от пет работни 

дни считано от датата на тяхното доставяне.      

(3) Информацията от известията по ал. 1 се счита за конфиденциална по смисъла на 

чл. 7.  

 

чл. 9 (1) Обработването на лични данни за целите на прилагането на настоящата 

техническа процедура от страна на Антидопинговия център се осъществява при 

спазване на принципите на Международния стандарт за защита  на личния живот и 

личните данни на Световната антидопингова агенция и Закона за защита на личните 

данни. 

(2) В случаите на противоречие между стандарта по предходната алинея и Закона за 

защита на личните данни, последният взима превес. 

 

чл. 10 Всяка лицензирана спортна организация е длъжна да оказва пълно съдействие 

на Антидопинговия център във връзка с успешното прилагане на разпоредбите на 

настоящата техническа процедура. В противен случай, изпълнителният директор на 

Антидопинговия център изпраща до министъра на младежта и спорта предложение за 

предприемане на действия по чл. 97 от Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност. 
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Глава втора 

ИЗГОТВЯНЕ И ВНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ В РЕГИСТЪРА НА СПОРТИСТИТЕ ЗА 

ТЕСТВАНЕ НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР 

 

чл. 11 (1) Антидопинговият център изготвя своя регистър на спортистите за тестване 

въз основа на критериите, определени в Инструкцията за критериите за включване на 

спортисти в регистъра на спортистите за тестване. 

(2) Антидопинговият център публикува на интернет страницата си инструкцията по ал. 

1  и регистърa на спортистите за тестване.  

(3) Kритериите по ал. 1 трябва да отразяват извършената от Антидопинговия център 

оценка на риска от използване на допинг извън състезание в спортовете от годишния 

план за разпределение на проверките. 

(4) Антидопинговият център е длъжен да бъде в състояние да докаже, че извършената 

оценка на риска по предходната алинея е точна, и че критериите по ал. 1 са подходящи 

предвид резултатите от нея.  

(5) Антидопинговият център поне веднъж годишно преглежда и при необходимост 

актуализира критериите по ал. 1.  

 

чл. 12 (1) Антидопинговият център преглежда  Регистъра на спортистите за тестване 

поне веднъж на всяко тримесечие, за да гарантира, че всеки от спортистите, включени 

в регистъра на спортистите за тестване отговаря на приложимите критерии. Спортисти, 

които не отговарят на критериите трябва да бъдат изключвани от регистъра на 

спортистите за тестване на Антидопинговия център, а спортисти, които отговарят – да 

бъдат добавяни.  

(2) Антидопинговият център известява съответните спортисти в четиринадесет дневен 

срок считано от датата на настъпване на промяна в статута им по предходната алинея и 

публикува незабавно нов списък на спортистите от своя регистър на спортисти за 

тестване по реда на чл. 11, ал. 2.  

 

чл. 13 Антидопинговият център известява всеки спортист, когото включва в своя 

регистър на спортистите за тестване:  

1. отностно факта, че спортистът е определен да бъде включен в този регистър;  

2. за правата и задълженията, произтичащи от включването му в този регистър;  

3. за потенциалните последствия от неспазването на задълженията, произтичащи от 

включването му в този регистър;  

 

чл. 14 Спортист, когото Антидопинговият център е включил в своя регистър на 

спортистите за тестване е длъжен да спазва всички произтичащи от това задължения 

освен ако: 

1.  получи писмено известие от Антидопинговия център, че е изключен от регистъра на 

спортистите за тестване по реда на чл. 12, ал. 2; 

2. извести писмено Антидопинговия център, че е прекратил спортносъстезателната си 

дейност.  

 

 

 

 

Глава трета 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

 

Раздел I 

Първоначално предоставяне на информация за местонахождение 
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чл. 15 (1) Освен в случаите, в които изпълнителният директор на Антидопинговия 

център разпореди друго, в срок до деня, който предхожда първия ден на всяко 

тримесечие (1 януари, 1 април, 1 юли и 1 октомври) от началото на съответната 

календарна година, всеки спортист от регистъра на спортистите за тестване на 

Антидопинговия център е длъжен да е предоставил посредством АДАМС информация за 

своето местонахождение за всеки ден от предстоящото тримесечие, която съдържа 

данните по чл. 16 и е в съответствие с изискването по  чл. 17   

(2) Ако към момента на изтичане на крайния срок по преходната алинея спортистът не 

знае какво ще бъде точното му местонахождение по всяко едно време през цялото 

следващо тримесечие, то той е длъжен да предостави възможно най-точните данни, с 

които разполага въз основа на това къде предполага, че ще се намира, след което, при 

необходимост, да ги актуализира съгласно чл. 18 до привеждането им в съответствие с 

изискването по чл. 17.  

 

Раздел II 

Изисквания по отношение на данните от предоставената информация за 

местонахождение 

 

чл. 16 (1) Предоставената информация за местонахождение трябва да съдържа 

минимум следните данни: 

1. точен адрес за кореспонденция, на който да бъдат изпращани официални известия 

по начина описан в чл. 8, ал.1, т.3;  

2. точен адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани официални известия 

по начина описан в чл. 8, ал.1, т.2;  

3. за всеки ден от съответното тримесечие – точен адрес на мястото, на което 

спортистът ще нощува;  

4. за всеки ден от съответното тримесечие – наименованието и адресите на местата, на 

които спортистът ще тренира, работи или участва в други обичайни занимания както и 

съответните часови диапазони на тяхното провеждане;  

5. наименованията и адресите на всички места, на които ще участва в състезание през 

тримесечието, както и съответните дати.  

(2) В информацията за местонахождение за всеки ден от съответното тримесечие 

задължително трябва да фигурират и данни за един конкретен 60-минутен интервал в 

диапазона от 05:00 ч. сутринта до 23:00 ч. вечерта, в рамките на който спортистът ще 

бъде на разположение и достъпен за тестване на конкретно място.  

 

чл. 17 Данните от предоставената информация за местонахождение трябва винаги да 

бъдат точни и подробни дотолкова, че длъжностните лица по допингов контрол на 

Антидопинговия център или на друга компетентна антидопингова организация да бъдат 

в състояние да открият безпрепятствено съответния спортист за тестване през който и 

да е ден от съответното тримесечие, включително (но не единствено) в рамките на 

посочен от него 60-минутен интервал.  

 

 

Раздел III 

Актуализиране на предоставената информация за местонахождение 

 

чл. 18 (1) При условие, че дадена промяна в обстоятелствата е в състояние да 

превърне в неактуални или неточни данните от предоставената информация за 

местонахождение, същите трябва бъдат актуализирани до привеждането им в 

съответствие с изискването на чл. 17.    

(2) Актуализацията по предходната алинея се извършва при първа възможност, но във 
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всички случаи трябва да бъде извършена преди началото на 60-минутния интервал, 

който е определен за съответния ден.   

(3) В случай, че актуализацията бъде извършена непосредствено преди началото на 

60-минутния интервал и се касае за свързани с 60-минутния интервал данни, 

Антидопинговият център има право:  

1. да разгледа случая като нарушение на антидопинговите правила по чл. 6, ал.  2, т. 3 

от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност или 

нарушение на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 5 от Наредбата за допингов 

контрол при тренировъчна и състезателна дейност; 

2. да подложи съответния спортист на целево тестване.  

 

Раздел IV 

Делегиране на задълженията, свързани с предоставянето на информация за 

местонахождение 

 

чл. 19 (1) Всеки спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия 

център има право да делегира отчасти или изцяло своите задължения, свързани с 

предоставянето и актуализирането на информация за местонахождение, на друго лице 

за конкретен период или за постоянно при съгласие за това от страна на съответното 

друго лице.  

(2) За всяко делегиране по реда на предходната алинея, съответният спортист 

предоставя на Антидопинговия център писмено известие подписано както от самия 

него, така и от съответното друго лице.  

 

чл. 20 (1) Отговорността по изпълнението на задълженията, свързани с 

предоставянето на информация за местонахождение, винаги се поема от съответния 

спортист, независимо дали данните от информацията за местонахождение се въвеждат 

лично от него и/или от друго лице.  

(2) Твърдението, че отговорността по предходната алинея е била делегирана на друго 

лице, което не е изпълнило задълженията, свързани с предоставянето на информация 

за местонахождение не се взима предвид при разглеждането на явни неуспешни 

подавания за целите на образуване на дисциплинарно производство за нарушения на 

антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност.  

 

 

Глава четвърта 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СПОРТИСТА ДА БЪДЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ 

 

чл. 21 (1) Всеки спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия 

център е длъжен да бъде на разположение за тестване на мястото, на което е посочил, 

че ще се намира в рамките на 60-минутния интервал през всеки един ден от 

съответното тримесечие, за което е предоставил информация за местонахождение.  

(2) Изискването по предходната алинея не лишава спортиста от задължението му:  

1. да предоставя информация в съответствие с чл. 17 за това къде ще се намира и 

извън рамките на 60-минутния интервал; 

2. да се съгласява да бъде подлаган на проверка винаги и навсякъде през съответното 

тримесечие.  

 

чл. 22 (1) Всеки спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия 

център е винаги персонално отговорен за това да бъде на разположение за тестване на 
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местата, които лично той и/или друго лице, са посочили в предоставената информация 

за местонахождение.  

(2) Твърдението, че отговорността по изпълнението на задълженията, свързани с 

предоставянето на информация за местонахождение е била делегирана на друго лице, 

което не ги е изпълнило не се взима предвид при разглеждането на явни пропуснати 

проверки за целите на образуване на производство за нарушения на антидопинговите 

правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 

състезателна дейност.  

 

чл. 23 При актуализиране на определения за конкретен ден 60-минутен интервал 

преди началото на първоначално определения, спортистът – в случай, че бъде открит 

за тестване в рамките на първоначалния 60-минутен интервал, е длъжен да се подложи 

на такова.  

 

чл. 24 (1) В случай, че в началото на 60-минутния интервал спортистът не е на 

разположение за тестване, но се появи на по-късен етап в рамките на интервала, 

длъжностното лице по допингов контрол го подлага на процедура за взимане на проби 

без да отбелязва ситуацията като неуспешен опит за проверка, но включва в своя 

доклад всички подробности около закъснението на спортиста.  

(2) Ако случаите по предходната алинея станат модел на поведение, Антидопинговият 

център има право: 

1. да ги разследва като възможно нарушение на антидопинговите правила по чл. 6, ал.  

2, т. 3 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност 

и/или възможно нарушение на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 5 от 

Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност.  

(3) да подложи спортиста на целево тестване.  

 

чл. 25 Спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център, 

който бъде открит за тестване в рамките на 60-минутен интервал, е длъжен да остане 

със съответното длъжностното лице по допингов контрол до приключването на 

процедурата за взимане на проби, дори ако времетраенето на провеждането й излиза 

извън рамките на 60-минутния интервал.  

 

чл. 26 Спортист, който не е на разположение за тестване на мястото, на което е 

посочил, че ще бъде в рамките на определения 60-минутен интервал, отговаря за явна 

пропусна проверка, дори и ако на по-късен етап през същия ден бъде открит и бъде 

успешно подложен на процедура за взимане на проби.  

 

чл. 27 Длъжностното лице по допингов контрол в случай, че не успее да открие 

спортиста незабавно след като пристигне на мястото, което е определено за 60-

минутния интервал, остава там до края на интервала и – като вземе предвид 

конкретните обстоятелства, предприема  всички необходими разумни действия 

насочени към откриване и подлагане на спортиста на тестване без предизвестие.  

 

Глава пета 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИ 

 

Раздел I 

Необходими обстоятелства за установяване на явно неуспешно подаване 

 

чл. 28 Спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център се 

счита за извършил явно неуспешно подаване за целите на регистриране на явен 
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пропуск само при условие, че Антидопинговият център, след провеждане на 

процедурата за управление на резултати по реда на Раздел III от настоящата глава, е в 

състояние да установи всички изброени по-долу обстоятелства:  

1. спортистът е бил надлежно известен по реда на чл. 13:  

а) че е определен за включване в регистъра на спортистите за тестване на 

Антидопинговия център;  

б) за произтичащите от включването му в този регистър задължения, свързани с 

предоставянето на информация за местонахождение;  

в) за последиците от неспазването на задълженията, свързани с предоставянето на 

информация за местонахождение.  

2. спортистът не е спазил срока по чл. 15 за изпълнение на задълженията, свързани с 

предоставянето на информация за местонахождение;  

3. (в случаите на второ или на трето явно неуспешно подаване в рамките на едно 

тримесечие) спортистът е получил известие за предходно явно неуспешно подаване по 

реда на чл. 31, ал. 1 но не е предприел необходимите действия по ал. 2, от същия член;  

4. спортистът не е изпълнил своите задължения, свързани с предоставянето на 

информация за местонахождение поне поради небрежност, като за целта ще се счита, 

че спортистът е извършил явно неуспешно подаване при наличие на доказателство, че 

е получил известие по чл. 13, но въпреки това не е изпълнил вменените му задължения. 

Спортистът може да опровергае тази презумпция само ако установи, че не е проявил 

небрежно отношение, което да е станало причина или да е допринесло за 

неизпълнението на задълженията, свързани с предоставянето на информация за 

местонахождение.  

 

Раздел II 

Необходими обстоятелства за установяване на явна пропусната проверка 

 

чл. 29 Спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център се 

счита за извършил явна пропусната проверка само при условие, че Антидопинговият 

център, след провеждане на процедурата за управление на резултати по реда на Раздел 

IV от настоящата глава, е в състояние да установи всички  долу изброени 

обстоятелства:  

1. спортистът е бил надлежно известен по реда на чл. 13, като едновременно с това е 

бил предупреден, че ще носи отговорност за пропусната проверка при условие, че не 

изпълни своето задължение по чл. 21, ал. 1 да бъде на разположение за тестване на 

мястото, на което е посочил, че ще се намира в рамките на определения в 

предоставената информация за местонахождение 60-минутен интервал; 

2. длъжностно лице по допингов контрол е извършило опит за проверка на спортиста в 

рамките на определения в предоставената информация за местонахождение 60-минутен 

интервал посещавайки мястото, на което спортистът е посочил, че ще се намира;  

3. в рамките на конкретния 60-минутен интервал длъжностното лице по допингов 

контрол, предвид конкретните обстоятелства и/или естеството на конкретното 

местонахождение, е предприело всички необходими разумни действия, насочени към 

откриване на спортиста без последният да узнае, че му предстои да бъде подложен на 

проверка;  

4. разпоредбата на чл. 30 (в случай, че се прилага) е изпълнена;  

5. спортистът не е изпълнил своето задължение по чл. 21, ал. 1 да бъде на 

разположение за тестване на посоченото място поне поради небрежност, като за целта 

ще се счита, че спортистът е проявил небрежност при доказване на обстоятелствата по 

т. 1-4. Спортистът може да опровергае тази презумпция само ако докаже, че не е 

проявил небрежно отношение, което да е станало причина или да е допринесло за: 

а) неговото отсъствие от съответното място в рамките на съответния 60-минутен 

интервал; 
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б) неактуализирането на предоставената за последно информация за местонахождение 

с цел посочване на друго място, на което е щял бъде на разположение за тестване в 

рамките на 60-минутния интервал за съответния ден.  

 
чл. 30 В случаите, в които е налице неуспешен опит за проверка на спортист от 

регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център в рамките на 60-

минутния интервал определен за конкретен ден от предоставената информация за 

местонахождение за дадено тримесечие, всеки следващ опит за извършване на 

проверка на същия спортист от страна на Антидопинговия център или на друга 

компетентна антидопингова организация се разглежда като явна пропусната проверка 

само при условие, че се е състоял след като спортистът е получил известие по чл.37 във 

връзка с предходния неуспешен опит.  

 

Раздел III 

Процедура за управление на резултати за целите на регистриране на явен 

пропуск поради наличие на необходимите обстоятелства по чл. 28  

 

чл. 31 (1) При явно наличие на всички обстоятелства по чл. 28, изпълнителният 

директор на Антидопинговия център изпраща до съответния спортист известие за  явно 

неуспешно подаване в четиринадесет дневен срок, считано от деня след датата на 

констатиране на същото. В известието изпълнителният директор на Антидопинговия 

център поканва спортиста да даде отговор в четиринадесет дневен срок считано от 

датата на получаването му и го предупреждава: 

1. че ако не съумее да убеди Антидопинговия център, че няма неуспешно подаване, 

Антидопинговия център ще регистрира явен пропуск по реда на останалата част от 

процедурата; 

2. за последиците, които спортистът би изтърпял при условие, че разглеждащият състав 

на Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски комитет потвърди, че е 

налице явно неуспешно подаване. 

(2) За да се избегне възможността за регистриране на допълнително явно неуспешно 

подаване на негово име, спортистът е длъжен да предостави необходимата информация 

за местонахождение в четиринадесет дневен срок. 

(3) Известието по предходната алинея трябва да информира спортиста за всички явни 

пропуски, регистрирани на негово име в рамките на 12-месечния период отпреди датата 

на явното неуспешно подаване, за което се отнася.  

 

чл. 32 (1) В случай, че спортистът оспори явното неуспешно подаване, 

Антидопинговият център извършва повторна преценка дали са налице всички 

обстоятелства  по чл. 28. Изпълнителният директор на Антидопинговия център изпраща 

писмо до спортиста в четиринадесет дневен срок считано от датата на получаване на 

неговия отговор, с което го информира дали поддържа твърдението, че е налице явно 

неуспешно подаване.   

(2) Известията по предходната алинея, с които изпълнителният директор на 

Антидопинговия център потвърждава липсата на явно неуспешно подаване се изпращат 

до САА и до всички останали страни, които имат право да на обжалване по чл.  66 от 

Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност. 

 

Чл. 33 Ако до изтичането на крайния срок по чл. 31, ал. 2 не постъпи отговор от 

спортиста или ако изпълнителният директор на Антидопинговият център продължи да 

твърди независимо от отговора получен от спортиста, че е налице явно неуспешно 

подаване, изпълнителният директор на Антидопинговия център изпраща до спортиста 

известие, с което го информира, че на негово име ще бъде регистриран явен пропуск. В 

известието, изпълнителният директор на Антидопинговия център разяснява правото на 



10 
 

спортиста да поиска административно разглеждане на това решение в четиринадесет 

дневен срок.  

 

чл. 34 Административното разглеждане – при условие, че такова бъде поискано от 

спортиста, се извършва от комисия, определена със заповед на изпълнителния 

директор на Антидопинговия център. Административното разглеждане се води само въз 

основа на писмени сведения като целта е да се прецени дали са налице всички 

обстоятелства по чл. 28. Административното разглеждане приключва в четиринадесет 

дневен срок, считано от датата на получаване на искането на спортиста. Съответното 

решение на комисията се довежда до знанието на спортиста с писмо от Изпълнителния 

директор на Антидопинговия център в седем дневен срок считано от датата на неговото 

взимане.  

 

чл. 35 (1) Ако административното разглеждане покаже, че обстоятелствата по чл. 28 

не са налице, явното неуспешно подаване не се регистрира като явен пропуск на името 

на спортиста и известието по чл. 34 се изпраща до САА и до всички останали страни, 

които имат право на обжалване по  66 от Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност. 

(2) Ако до изтичането на крайния срок по чл. 33, спортистът не поиска 

административно разглеждане на явното неуспешно подаване или ако в следствие на 

проведено административно разглеждане комисията по чл. 34 установи, че са налице 

всички обстоятелства по чл. 28, явното неуспешно подаване се регистрира като явен 

пропуск на името на спортиста и изпълнителният директор на Антидопинговия център 

изпраща известието по чл. 34 до самия него, до САА и до съответните други 

компетентни антидопингови организации по конфиденциален ред, като посочва:  

1. датата на извършване на явното неуспешно подаване 

2. всички явни пропуски, регистрирани на името на спортиста в рамките на 12-

месечния период отпреди датата на извършване на явното неуспешно подаване. 

 

 

Раздел IV 

Процедура за управление на резултати за целите на регистриране на явен 

пропуск поради наличие на необходимите обстоятелства по чл. 29 

 

чл. 36 (1) При неуспешен опит за извършване на проверка на спортист от регистъра на 

спортистите за тестване на Антидопинговия център, длъжностното лице по допингов 

контрол незабавно попълва формуляр за неуспешен опит за проверка по образеца в 

Приложение 1 .  

(2) Длъжностното лице по допингов контрол незабавно предоставя попълнения 

формуляр за неуспешен опит на Антидопинговия център лично,  по факс или по 

електронна поща на координати, предоставени от Антидопинговия център. В случай, че 

предоставя формуляра за неуспешен опит по факс или по електронна поща, 

длъжностното лице по допингов контрол уведомява представител на Антидопинговия 

център по телефона незабавно след изпращането им.  

(3) Във формуляра за неуспешен опит, длъжностното лице по допингов контрол описва 

всички подробности, свързани с опита за вземане на проба, в това число датата на 

извършване на опита, посетеното място, точните часове на пристигане и напускане на 

мястото, предприетите на място действия по откриването на спортиста, всички 

подробности около опита за взимане на проба. 

 

чл. 37 (1) При явно наличие на всички обстоятелства по чл. 29, изпълнителният 

директор на Антидопинговия център изпраща до съответния спортист известие за явна 

пропусната проверка в четиринадесет дневен срок, считано от деня след датата на 
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констатиране на същата. В известието изпълнителният директор на Антидопинговия 

център поканва спортиста да даде отговор в четиринадесет дневен срок от датата на 

получаването му и го предупреждава: 

1. че ако не съумее да убеди Антидопинговия център, че няма пропусната проверка, 

Антидопинговият център ще регистрира явен пропуск по реда на останалата част от 

процедурата; 

2. за последиците, които спортистът би изтърпял при условие, че разглеждащият състав 

на Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски комитет потвърди  че е 

налице явна пропусната проверка.   

(2) Известието по предходната алинея трябва да информира спортиста за всички явни 

пропуски, регистрирани на негово име в рамките на 12-месечния период отпреди датата 

на  неуспешната проверка, за която се отнася.   

 

чл. 38 (1) В случай, че спортистът оспори явната пропусната проверка, 

Антидопинговият център извършва повторна преценка дали са налице всички 

обстоятелства  по чл. 29. Изпълнителният директор на Антидопинговия център изпраща 

писмо до спортиста в четиринадесет дневен срок, считано от датата на получаване на 

неговия отговор, с което го информира дали поддържа твърдението, че е налице явна 

пропусната проверка.  

(2) Известията по предходната алинея, с които изпълнителният директор на 

Антидопинговия център потвърждава липсата на явна пропусната проверка се изпращат 

до САА и до всички останали страни, които имат право на обжалване по чл. 66 от 

Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност.  

  

Чл. 39 Ако до изтичането на крайния срок по чл. 37, ал. 1 не постъпи отговор от 

спортиста или ако изпълнителният директор на Антидопинговия център продължи да 

твърди независимо от отговора получен от спортиста, че е налице явна пропусната 

проверка, изпълнителният директор изпраща до спортиста известие, с което го 

информира, че на негово име ще бъде регистриран явен пропуск. В известието 

изпълнителният директор на Антидопинговият център разяснява правото на спортиста 

да поиска административно разглеждане на това решение в четиринадесет дневен срок. 

Изпълнителният директор на Антидопинговия център прилага към известието копие на 

попълнения формуляр за неуспешен опит по чл. 36 

 

чл. 40 Административното разглеждане – при условие, че такова бъде поискано от 

спортиста, се извършва от комисия, определена със заповед на изпълнителния 

директор на Антидопинговия център. Административното разглеждане се води само въз 

основа на писмени сведения, като целта е да се прецени дали са налице всички 

обстоятелства по чл. 29. При условие, че счете за необходимо, комисията има право да 

изиска допълнителна информация от длъжностното лице по допингов контрол.  

Административното разглеждане приключва в четиринадесет дневен срок, считано от 

датата на получаване на искането на спортиста. Съответното решение на комисията се 

довежда до знанието на спортиста с писмо от изпълнителния директор на 

Антидопинговия център в седем дневен срок, считано от датата на неговото взимане. 

 

чл. 41 (1) Ако административното разглеждане покаже, че обстоятелствата по чл. 29 

не са налице, явната пропусната проверка не се регистрира като явен пропуск на името 

на спортиста и известието по чл. 40 се изпраща до САА и до всички останали страни, 

които имат право на обжалване по 66 от Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност. 

(2) Ако до изтичането на крайния срок по чл. 39 спортистът не поиска административно 

разглеждане на явната пропусната проверка или ако в следствие на проведено 

административно разглеждане комисията по чл. 40 установи, че са налице всички 
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обстоятелства по чл. 29, явната пропусната проверка се регистрира като явен пропуск 

на името на спортиста и изпълнителният директор на Антидопинговия център изпраща 

известието по чл. 40 до самия него, до САА и до съответните други компетентни 

антидопингови организации по конфиденциален ред, като посочва: 

1. датата на извършване на явната пропусната проверка; 

2. всички явни пропуски, регистрирани на името на спортиста в рамките на 12- 

месечния период отпреди датата на извършване на явната пропусната проверка. 

 

 

Глава шеста 

ОБРАЗУВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

Раздел I 

Комбиниране на регистрирани явни пропуски за целите на образуване на 

дисциплинарно производство за нарушение на антидопинговите правила по чл. 

6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 

състезателна дейност 

 

Чл. 42 Спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център, 

извършва нарушение на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за 

допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност в случай, че на негово име 

бъдат регистрирани три явни пропуска в рамките на период от 12 месеца независимо 

дали явните пропуски са декларирани от Антидопинговия център или от друга 

компетентна антидопингова организация.  

 

чл. 43 (1) 12-месечният период по чл. 42 започва да тече считано от датата на 

извършване на първия явен пропуск, като за тази цел: 

1. за дата на извършване на явно неуспешно подаване се счита първият ден от 

тримесечието, в което спортистът не е изпълнил своите задължения, свързани с 

предоставянето на информация за местонахождение, а при всеки следващ случай на 

явно неуспешно подаване в рамките на същото тримесечие – датата на изтичане на 

крайния срок по чл. 31, ал. 2;  

2. за дата на явната пропусната проверка се счита датата на извършване на неуспешен 

опит за проверка.  

(2) Успешното подлагане на спортиста на процедура за взимане на проби 

впоследствие, не е в състояние да повлияе на правилото по чл. 42 по никакъв начин.   

 

Чл. 44 Ако на името на спортист от регистъра на спортистите за тестване на 

Антидопинговия център бъде регистриран само един явен пропуск за период от 

12месеца, след изтичането на периода съответният явен пропуск престава „да се брои” 

за целите на образуване на дисциплинарно производство за нарушение на 

антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност. 

 

чл. 45 Ако на името на спортист от регистъра на спортистите за тестване на 

Антидопинговия център бъдат регистрирани два явни пропуска без да бъде допуснат 

трети явен пропуск в рамките на 12 месеца считано от датата на извършване първия, 

след изтичането на 12-месечния период престава „да се брои” само първия, а от датата 

на извършване на втория започва да тече нов 12-месечен период. 
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чл. 46. При условие, че спортист от регистъра на спортистите за тестване на 

Антидопинговия център  прекрати своята спортносъстезателна дейност, но 

впоследствие пожелае да се завърне към такава, периодът, през който този спортист е 

бил извън спорта не се взима предвид при изчисляването на 12-месечния период по чл. 

42. Следователно, всеки явен пропуск от страна на спортиста към момента, в който 

прекратява своята спортносъстезателна дейност, може да бъде комбиниран с явните 

пропуски, които бъдат регистрирани на неговото име след завръщането му към 

спортносъстезателна дейност за целите на образуване на дисциплинарно производство 

за нарушение на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за 

допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност. 

 

чл. 47 (1) Всеки явен пропуск, който бъде регистриран на името на спортист от 

регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център, може да бъде 

разгледан като нарушение на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 3 и/или чл. 6, 

ал. 2, т. 5 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност 

само при наличие на обстоятелства позволяващи за разглеждането му като такова. 

Такива обстоятелства могат да бъдат:   

1. посочване на неверни данни в първоначално предоставената или актуализираната 

информация за местонахождение;   

2. случаите по чл. 18, ал. 3. 

(2) Решението даден случай по предходната алинея да бъде разгледан като нарушение 

на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т.3 и/или нарушение на антидопинговите 

правила по чл.6, ал.2, т. 5 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 

състезателна дейност не лишава Антидопинговия център от правото му да разгледа 

случая като явен пропуск за целите на прилагането на чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за 

допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност и обратно.  

 

Раздел II 

Дисциплинарно производство 

 

чл. 48 При условие, че на името на спортист от регистъра на спортистите за тестване 

на Антидопинговия център, бъдат регистрирани три явни пропуска в рамките на 12-

месечния период по чл. 42, Антидопинговият център се счита за отговорна 

антидопингова организация по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 4 само ако е регистрирал два 

или повече от съответните явни пропуски.  

 

чл. 49 Ако на името на спортист от регистъра на спортистите за тестване на 

Антидопинговия център, бъдат регистрирани три явни пропуска в рамките на  12-

месечния период по чл. 42 от три различни компетентни антидопингови организации, за 

отговорна антидопингова организация за целите на образуване на производство във 

връзка с нарушения на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за 

допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност се счита съответната 

международна спортна организация. 

 

Чл. 50 При условие, че се явява отговорна антидопингова организация по смисъла на 

чл. 2, ал. 1, т. 4, Антидопинговият център има право да получи от всяка друга 

компетентна антидопингова организация, която е регистрирала явен пропуск толкова 

допълнителна информация, колкото ще му бъде необходима, за да оцени силата на 

доказателствата по случая и да образува производство за нарушение на 

антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност.  

 

чл. 51 (1) Ако Антидопинговият център, в качеството си на отговорна антидопингова 
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организация по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 4, добросъвестно реши, че събраните 

доказателства за регистриран от друга компетентна антидопингова организация явен 

пропуск не са достатъчни, Антидопинговият център може да откаже да образува 

производство за нарушение на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от 

Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност.  

(2) Изпълнителният директор на Антидопинговия център довежда всяко решение във 

връзка с отказа по реда на предходната алинея до знанието на съответната друга 

компетентна антидопингова организация и на САА, като това решение не е в състояние 

да лиши САА или съответната друга компетентна антидопингова организация от правото 

й да го обжалва по реда на чл.  66 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна 

и състезателна дейност и по никакъв начин не засяга валидността на който и да е друг 

явен пропуск, който е бил регистриран на името на съответния спортист. 

 

Чл. 52 Ако Антидопинговият център в качеството си на отговорна антидопингова 

организация по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 4, не образува производство за нарушение на 

антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност в 30-дневен срок считано от датата на 

постъпване в САА на известие за регистриран в рамките на  12-месечен период  трети 

явен пропуск на името на спортист от неговия регистър на спортистите за тестване, за 

целите на правото на обжалване по реда на чл. 66 от Наредбата за допингов контрол 

при тренировъчна и състезателна дейност (или чл. 13.2 от кодекса) ще се счита, че 

Антидопинговият център е взел решение, че няма нарушение на антидопинговите 

правила. При това положение Антидопинговият център е длъжен, при поискване от САА, 

да представи толкова допълнителна информация, колкото ще бъде необходима на САА, 

за да оцени силата на доказателствата по случая и при условие, че счете за нужно да 

обжалва по чл.  66 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна 

дейност (или чл. 13.2 от кодекса) 

 

чл. 53 Спортист, уличен от Антидопинговия център в нарушение на антидопинговите 

правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 

състезателна дейност има право на пълно разглеждане на доказателствата в рамките на 

изслушване пред Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски комитет при 

спазване на принципите по чл. 65, ал. 8 от Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност. 

 

чл. 54 Разглеждащият състав на Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски 

комитет не се обвързва с никое от решенията взети от Антидопинговия център в 

рамките на съответните процедури за управление на резултати за целите на 

регистриране на съответните явни пропуски, независимо дали тези решения касаят 

адекватността на представените писмени обяснения по повод на явно неуспешно 

подаване, явна пропусната проверка или нещо друго.   

 

чл. 55 (1) Тежестта на доказване наличието на всички необходими обстоятелства по 

чл. 28 и/или чл. 29 във връзка с всеки отделен регистриран явен пропуск пада върху 

Антидопинговия център в случаите, в които Антидопинговият център се явява отговорна 

антидопингова организация по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 4.   

(2) Предходната алинея по никакъв начин не забранява на Антидопинговия център да 

оспори всеки довод, който е представен от името на спортиста при изслушването, но не 

е бил представен на по-ранен етап от съответните процедури за управление на 

резултати за целите на регистриране на явни пропуски, въпреки възможността за това.   

 

чл. 56 В случаите, в които Антидопинговият център образува производство за 

нарушение на антидопинговите правила по чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов 
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контрол при тренировъчна и състезателна дейност срещу даден спортист, 

изпълнителният директор на Антидопинговият център информира съответната 

лицензирана спортна организация за възможността да наложи временно отстраняване 

до приключването на производството.  

 

 чл. 57 Не са налице нарушения по чл. 6, ал. 2 т. 4 от Наредбата за допингов контрол 

при тренировъчна и състезателна дейност ако разглеждащият състав на 

Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски комитет реши, че 

обстоятелствата за установяване на пропуск са налице само по един (или при два) от 

трите явни пропуска. Ако, обаче, на името на спортиста бъде регистриран още един или 

още два явни пропуска в рамките на периода от  12 месеца по чл. 42, е възможно да 

бъде образувано ново дисциплинарно производство въз основа на комбинация от 

установените до удовлетворяване на разглеждащия състав на Дисциплинарната 

комисия към Българския олимпийски комитет в предишното производство пропуски и 

новорегистрираният явен пропуск (новорегистрираните явни пропуски) на основание 

чл. 65, ал. 7, т. 2, б. „в“ от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 

състезателна дейност.  

 

 

Допълнителни разпоредби 

 

 

§ 1. По смисъла на настоящата техническа процедура: 

 

1.“АДАМС“ е системата за администриране и управление на антидопинговата дейност – 

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. 

 

2.“Антидопингова организация“ е пописала страна, която отговаря за приемането на 

правила за иницииране, прилагане или привеждане в действие на частите от 

процедурата по допингов контрол. Това определение включва организации като 

Международния олимпийски комитет, Международния параолимпийски комитет, други 

организации за спортни прояви от най-висок ранг, които при провеждането им 

извършват тестване, САА, международните спортни организации и националните 

антидопингови организации. 

 

3.“Внезапно/без предизвестие“ е тестване, което се провежда без предупреждаване 

на спортиста, и при което спортистът се придружава постоянно от момента на 

известяване до момента на даване на проба. 

 

4. „Допингов контрол“ са всички действия и процедури от изготвянето на плана за 

разпределение на проверките до крайния изход от всяко обжалване, включително 

всички междувременни действия и процедури, като подаване на информация за 

местонахождение, вземане, запечатване, съхранение и транспортиране на проби до 

лабораторията, извършване на лабораторен анализ, издаване на разрешения за 

терапевтична употреба, управление на резултати и провеждане на изслушвания. 

 

5. „Извънсъстезателно тестване/тестване извън състезание“ е всяко тестване, 

което не се провежда по време на състезание.  



16 
 

 

6. „Индивидуален спорт“ е всеки спорт, който не е отборен. 

 

7. „Инструкцията за критериите за включване на спортисти в регистъра на 

спортистите за тестване“ е инструкцията по чл. 7, ал. 3 от Наредбата за допингов 

контрол при тренировъчна и състезателна дейност. 

 

8. „Информация за местонахождение/предоставена информация за 

местонахождение“ е информацията по чл. 15, предоставена от или от името на 

спортист от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център, която 

съдържа данни за неговото местонахождение за всеки ден от предстоящото тримесечие, 

съответстващи на изискванията по чл. 16 и чл. 17. 

 

9. „Компетентна антидопингова организация“ е антидопингова организация с 

правомощия да подлага на тестване спортист, който е включен в регистъра на 

спортистите за тестване на Антидопинговия център, както и Световната антидопингова 

агенция. 

 

10. „Лицензирана спортна организация“ е организация, регистрирала и 

картотекирала състезателните права на спортистите.  

 

11. „Лишаване от права“ е забрана за участие на спортист или длъжностно лице в 

състезания или дейности в областта на спорта, свързани с управлението или 

подпомагането на тренировъчния и състезателния процес, както и лишаване от 

финансиране по реда на чл. 97 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 

състезателна дейност.  

 

12. „Отговорна антидопингова организация“ е антидопингова организация, която 

отговаря за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1-4. 

 

13. „Отборен спорт“ е спорт, в чиито състезания е позволена смяната на играчи. 

 

14. „Пропуск“ е явен пропуск, за който разглеждащият състав на Дисциплинарната 

комисия към Българския олимпийски комитет решава, че са налице обстоятелствата по 

чл. 28 или чл. 29 за установяване на явен пропуск. 

 

15. „Регистър на спортистите за тестване“ е регистърът на високоразрядните 

спортисти, подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване, който всяка 

международна спортна организация и национална антидопингова организация изготвя 

във връзка със своя план на разпределение на проверките. 

 

16. „САА“ е Световната антидопингова агенция. 

 

17. „Световен антидопингов кодекс“ е кодексът, приет на 5 март 2003 г. в 

Копенхаген от САА и включен в приложение 1 към Международната конвенция за борба 

с употребата на допинг в спорта, ратифицирана със закон от Народното събрание (ДВ, 

бр. 105 от 2006 г.). 

 

18. „Спортист“ е всяко лице, което участва в спортна дейност на международно 

(съобразно определеното  от всяка международна спортна организация) или 

национално ниво (съобразно определеното от всяка национална антидопингова 

организация, включително, но не само, лицата от нейния регистър на спортистите за 
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тестване), както и всеки друг състезател, попадащ по друг начин под юрисдикцията на 

подписала страна или на друга приемаща кодекса спортна организация. 

 

19. „Спортист на международно ниво“ е спортист, който е включен в регистъра на 

спортистите за тестване от една или повече международни спортни организации. 

 

20. „Спортна проява“ е серия от единични състезания, провеждани от един 

ръководен орган (например олимпийски игри, световни, европейски и държавни 

първенства и др.). 

 

21. „Целево тестване“ е извършването на подбор на спортисти за тестване, при който 

конкретни спортисти или групи или групи от спортисти се подбират на неслучаен 

принцип  за тестване в определен час. 

 

22. „Явно неуспешно подаване“ е непредоставянето на точна и актуална 

информация за местонахождение в съответствие с изискванията на глава трета от 

настоящата техническа процедура от страна на спортист от регистъра на спортистите за 

тестване на Антидопинговия център или друго лице, на което спортистът е делегирал 

това свое задължение по реда на чл. 19. 

   

 

23. „Явна пропусната проверка“ е налице когато спортист от регистъра на 

спортистите за тестване на Антидопинговия център не спази своето задължение по 

глава четвърта от настоящата техническа процедура да бъде на разположение за 

тестване на мястото и в часа, определени в данните за 60-минутния интервал от 

предоставената информация за местонахождение за конкретен ден. 

 

24. „Явен пропуск“ е явно неуспешно подаване или явна пропусната проверка, 

установени от Антидопинговия център след провеждане на съответната процедура за 

управление на резултати и вписана в регистъра на явните пропуски по чл. 6 или явно 

неуспешно подаване или явна пропусната проверка, установени от друга компетентна 

антидопингова организация по реда на Приложение И от Международния стандарт за 

тестване и разследвания на САА или съобразени с него антидопингови правила.  

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

 

§ 2. Дисциплинарните производства започнати по настоящата техническа процедура 

протичат по реда на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна 

дейност. 

 

 

§ 3. Настоящата техническа процедура се приема на основание чл. 7 ал.  3 и във 

връзка с чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 

състезателна дейност, както и във връзка с разпоредбите на Международния стандарт 

за тестване и разследвания на САА и Световния антидопингов кодекс при спазване на 

принципите за тяхното тълкуване и прилагане. При непълноти или противоречие на 

инструкцията с разпоредбите на Международния стандарт за тестване и разследвания 

на САА и Световния антидопингов кодекс се прилагат нормите на Международния 

стандарт за тестване и разследвания на САА и Световния антидопингов кодекс. 
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Приложение 1 

 


