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Чл.1 от Конвенцията: Цел на Конвенцията 

Препоръка 
1. 

* Българските власти следва да 
обмислят разработването и 
приемането на специален анти-
допинг закон, който да регулира 
всички аспекти на борбата срещу 
допинга в спорта в България. 

През последните две години се подготви 

изцяло нов Закон за физическото възпитание и 

спорта, който е приет по съответния ред и ще 

влезе в сила, считано от 18.01.2019 г. 

Отчитайки важността на борбата срещу 

употребата на допинг в спорта в новия закон 

на тази материя е отделено специално 

внимание и същата е регламентирана в 

отделна глава – „Антидопингова дейност“, в 

която са залегнали основните правила в тази 

сфера, установени със съответните 

международни актове в областта, като 

разпоредбите на новия закон регламентират и 

изрични санкции при неспазване на 

антидопинговите правила. 

Освен това законът предвижда разработване и 

специална наредба в областта на борбата 

срещу употребата на допинг в спорта, в която, 

в съответствие с разпоредбите на 

Международната конвенция за борба с 

употребата на допинг в спорта на Юнеско, 

Световния антидопингов кодекс и 

международните стандарти към него, 

Конвенцията срещу употребата на допинг на 

Съвета на Европа, и Допълнителния протокол 

към нея, да се определят: 

1. условията и редът за провеждане на 

допингов контрол; 

2. производство, включително специфични 

особености в съставите на нарушенията по ал. 4; 

3. мерките за предотвратяване и борба срещу 

употребата на допинг в спорта. 

Чл. 2 от Конвенцията: Определение и обхват на Конвенцията 

Препоръка 
2 

*Българските власти трябва да 
гарантират, че Списъкът със 
забранените субстанции и методи, 

В новия Закон за физическото възпитание и 

спорта, в §1, т.5 от Допълнителните разпоредби 

е заложена следната правна дефиниция: 
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които са забранени в България, е 
този, приет от Мониторинговата 
група Това може да бъде и 
Забранителният списък на 
Световната антидопингова 
агенция, тъй като двата са 
идентични. 

„Забранени субстанции и забранени методи" са 

субстанции и методи, които са посочени в 

актуалния Списък на забранените субстанции и 

методи, приет от Световната антидопингова 

агенция, и Списъка по Конвенцията срещу 

употребата на допинг на Съвета на Европа.“ 

Чл. 3 от Конвенцията: Местна координация 

Препоръка 
3 

* Българските власти следва да 
осигурят адекватни структури и 
практики за ефективно 
сътрудничество и координация 
между Министерството на 
младежта и спорта, Българския 
антидопингов център и други 
ведомства и държавни агенции за 
борба с допинга на национално 
ниво. 

Българските власти работят в тясно 

сътрудничество и координация в сферата на 

борбата срещу употребата на допинг на 

национално ниво. 

В изпълнение на действащата Национална 

стратегия за борба срещу употребата на 

допинг в спорта (2015-2024 г.), се приемат 

ежегодни планове за действие, които се 

изготвят от междуведомствена комисия и се 

утвърждават от Министерски съвет и в които 

се посочват конкретни мерки за изпълнение и 

отговорните институции, като последните 

отчитат изпълнението на мерките в 

сътрудничество с всички участници в процеса. 

Препоръка 
4 

* Министерството на младежта и 
спорта трябва да гарантира, че 
Българският антидопингов център 
е независим по отношение на 
своите действия и решения, без 
организационни и индивидуални 
конфликти на интереси. 

Министерството на младежта и спорта 

осигурява всички необходими условия, в 

рамките на своята компетентност, за да може 

Българският антидопингов център да бъде 

независим по отношение на своите действия и 

решения, без организационни и индивидуални 

конфликти на интереси. 

Препоръка 
5 

* Министерството на младежта и 
спорта трябва да гарантира, че на 
Българския антидопингов център 
се осигурява ниво на финансиране, 
което позволява на Българския 
антидопингов център (а) да 
изпълнява задълженията, поети по 
Конвенцията, както и по Кодекса и 
Международната конвенция срещу 
допинга в спорта на ЮНЕСКО в 
ефективен мащаб и б) да осигури 
оперативната му независимост. 
(За да се определи какво е 
"адекватно финансиране" за 
Българския антидопингов център, 
министерството трябва да вземе 
предвид фактори като 
финансирането, което е 
пропорционално на броя на 
елитните спортисти в страната, 
финансирането, предоставено на 
спорта от правителството , 
както и интегрирането на анти-
допинга в по-широка стратегия за 

В рамките на своята компетентност, 

Министерството на младежта и спорта 

осигурява всички необходими условия, за да 

може на Българския антидопингов център да 

бъде осигурено ниво на финансиране, което да 

му позволя: 

 (а) да изпълнява задълженията, поети по 

Конвенцията, както и по Кодекса и 

Международната конвенция срещу допинга в 

спорта на ЮНЕСКО в ефективен мащаб и 

б) да осигури оперативната му независимост. 

В рамките на своята компетентност, 

Министерството на младежта и спорта 

осигурява необходимите предпоставки, за да 

позволи на Антидопинговия център да 

разполага с необходимата автономия за 

изпълнение на своята дейност, без да 

застрашава оперативната му независимост. 

https://web.apis.bg/p.php?i=4178
https://web.apis.bg/p.php?i=4178
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спорта и общественото здраве.) 

Препоръка 
6 

* Министерството на младежта и 
спорта трябва да балансира между 
необходимостта Българският 
антидопингов център да се 
отчита пред българското 
правителство по отношение на 
неговата дейност и 
необходимостта от 
осъществяване на публично 
финансираните дейности, 
подлежащи на държавен надзор и 
финансова отчетност с 
необходимостта да се позволи на 
Българския антидопингов център 
да разполага с необходимата 
автономия, за да изпълнява своите 
дейности и да не застрашава 
оперативната му независимост. 

Министерството на младежта и спорта, в 

рамките на своята компетентност, осигурява 

необходимите предпоставки, за да предостави 

възможност на Българския антидопингов 

център да разполага с необходимата 

автономия, за да изпълнява своите дейности и 

да не се застрашава оперативната му 

независимост. 

Препоръка 
7 

Здравните органи трябва да 
включат борбата срещу допинга в 
обхвата на своите дейности, 
особено контрола върху 
наличността на допингови 
вещества и методи, както и 
предотвратяването на допинга в 
обществото; и да си сътрудничат 
и координират с Българския 
антидопингов център като 
компетентен орган, включително 
обмен на информация. 

Българските власти ще предприемат действия, 

които да позволят включването на 28-те 

регионални здравни инспекции към 

Министерството на здравеопазването и 

Изпълнителната агенция по лекарствата в 

борбата срещу допинга, съответно контрола 

върху наличността и употребата на допингови 

субстанции и методи. По отношение на 

превенцията на употребата на допинг в 

обществото ще бъде ангажиран Националния 

център по обществено здраве и 

Министерството на здравеопазването. 

Чл. 4 от Конвенцията: Мерки за ограничаване наличността на забранени субстанции и методи 

Препоръка 
8 

Българските власти трябва да 
приемат всеобхватни 
законодателни мерки за контрол 
на трафика на допингови 
вещества; тези мерки следва да 
включват, като минимум, списъка 
на веществата, които трябва да 
се контролират, агенциите, които 
ще бъдат включени и 
приложимите санкции. 

Българските власти подготвят такива мерки. 

Изготвен е проект на нов Закон за храните, 

одобрен от Министерски съвет през 2017 г. и 

внесен за приемане в Народното събрание. В 

законопроекта е предвидена подробна 

регулация за режима на пускане на пазара на 

хранителни добавки и на храните, 

предназначени за употреба при интензивно 

мускулно натоварване, особено при 

спортисти, като е заложено при подаването на 

уведомление за пускане на пазара на тези 

храни, бизнес операторът да декларира 

писмено за съответствието между състав и 

етикет и за отсъствие в състава на вещества с 

допингиращ ефект и/или такива, които носят 

риск за здравето на хората, определени в 

специализираните нормативни документи, 

определящи изискванията към тези групи 

храни. След приемането на Закона за храните 

е предвидено издаването на подзаконови 

нормативни актове , където ще се съдържа и 

списък на субстанциите, които ще бъдат 
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контролирани. Изпълнителната агенция по 

лекарствата разполага с експертиза за 

изготвяне на такъв списък. 

Към настоящия момент Българската агенция 

по безопасност на храните осъществява 

контрол по спазване на изискванията за 

етикетиране на хранителните добавки и 

храните, предназначени за употреба при 

интензивно мускулно натоварване, особено 

при спортисти. При пускането на пазара на 

нова хранителна добавка, БАБХ извършва 

експертна оценка на представения образец на 

етикет. 

При получаване на информация/констатиране 

за пускане на пазара в страни от ЕС или други 

страни на продукти, съдържащи необявени на 

етикета активни вещества, включително и с 

допингиращ ефект, подлежащи на лекарско 

предписание и/или такива, които носят риск за 

здравето на хората, БАБХ информира 

своевременно за това на своя уебсайт и 

предприема предвидените в 

законодателството мерки. В случаи на 

съмнение за съдържание на неразрешени 

вещества в хранителни добавки с допингиращ 

ефект и/или такива, които носят риск за 

здравето на хората, БАБХ възлага 

извършването на лабораторни анализи в 

акредитирани лаборатории за наличието им. 

Препоръка 
9 

Антидопинговият център на 
Република България следва да 
сключва споразумения за 
сътрудничество с други агенции 
(например Министерство на 
здравеопазването и др.), ако е 
необходимо, включително обмен на 
информация, за да контролира 
наличието на допинг вещества и 
методи. 

Антидопинговият център ще предприеме 

необходимите действия за изготвяне на 

споразумение за сътрудничество с 

Министерство на здравеопазването и 

Българската агенция за безопасност на 

храните за взаимна помощ в антидопинговата 

дейност (напр. споделяне на информация и 

контрол върху наличието на допингиращи 

субстанции). 

Препоръка 
10 

* Министерството на младежта и 
спорта трябва да въведе и прилага 
стриктни разпоредби в своето 
законодателство, за да позволи да 
се откаже финансова подкрепа и 
други дейности, осъществявани с 
публични средства, по отношение 
на спортисти, извършили 
антидопингови нарушения през 
периода на лишаване от права, 
както и прекратяването на 
пожизнените месечни премии на 
медалистите от олимпийски и 
паралимпийски игри и игрите 
Дефлимпикс, както и на техните 

Както беше отбелязано в коментара по 

препоръка № 1, считано от 18.01.2018 е в сила 

нов Закон за физическото възпитание и 

спорта. 

В чл. 131 от същия са предвидени 

последствията при нарушение на 

антидопинговите правила от картотекиран 

спортист по отношение на получаваното 

финансиране с публични средства за неговата 

подготовка - финансовото подпомагане за 

спортиста и длъжностните лица, пряко 

свързани с неговата подготовка се спира и не 

се възстановява, освен ако с влязъл в сила акт 

на компетентен орган се установи, че 

спортистът не е извършил нарушение на 
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треньори и главни треньори, ако се 
установи, че са извършили 
антидопингови нарушения. 

антидопинговите правила. 

Що се касае за пожизнените месечни премии 

на медалисти от олимпийски и паралимпийски 

игри и игрите Дефлимпикс, както и на техните 

треньори, следва да имате предвид, че такива 

премии се дължат и винаги са се дължали само 

на медалисти от тези игри съгласно 

официалните класирания, обявени от 

Международния олимпийски 

комитет/Международния параолимпийски 

комитет/ Международния комитет за спорт за 

глухи, удостоверени по предвидения в Закона 

за физическото възпитание и спорта ред. В тази 

връзка, в случай на установено нарушение на 

антидопинговите правила, класиранията на 

съответните спортисти ще бъдат обезсилени и 

няма да е налице предпоставката за отпускане 

на пожизнена месечна премия както на 

съответните спортисти, така и на техните 

треньори, т.е. същите нямат право да получават 

пожизнени месечни премии за постигнатото от 

тях класиране. 

Препоръка 
11 

* Българските власти трябва да 
извършат задълбочен преглед на 
схемата за стимули и награди за 
високоразрядни спортисти, 
включително пожизнените 
месечни премии на медалистите 
от олимпийски и паралимпийски 
игри и игрите Дефлимпикс, както и 
на техните треньори и главни 
треньори, като се има предвид, че 
такива икономически ползи могат 
да се разглеждат като причина за 
използване на забранени 
субстанции и методи. 

В случай на постигнати призови класирания 

на световни и европейски първенства, както и 

на олимпийски игри/ параолимпийски игри/ 

съответните спортисти и длъжностни лица, 

участвали в подготовката им, получават 

награда за постигнатия успех, а за медал в 

олимпийски игри/ паралимпийски игри/игрите 

Дефлимпикс същите имат право на пожизнена 

месечна премия.  

По този начин българската държава изразява 

своята признателност към заслужилите 

спортисти и треньори, които, освен че издигат 

престижа на българската нация на 

международно ниво, са и своеобразни 

посланици на страната ни по света. 

Българските власти, в т.ч. Министерството на 

младежта и спорта, полагат усилия чрез 

нормативна регламентация да се ограничи 

употребата на допинг в спорта и да не се 

допуска коментираните икономически ползи 

да бъдат причина за използване на забранени 

субстанции и методи. Тази политика е от 

изключителна важност за България и се 

реализира основно чрез контролната дейност, 

осъществявана от компетентните институции, 

и която е изведена като приоритет с новия 

Закон за физическото възпитание и спорта. 

Чл. 5 от Конвенцията: Лаборатории 

Препоръка 
12 

* Българският антидопингов 
център и българското 
правителство трябва да извършат 
задълбочен анализ на 
необходимостта от акредитирана 

Българските власти ще проведат допълнителен 

анализ по този въпрос. Ще сме благодарни за 

помощта на Мониторинговата група в този 

анализ. 
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лаборатория в страната, като 
вземат предвид параметри като 
броя на пробите, които трябва да 
бъдат събрани по българската 
антидопингова програма, разходи 
за получаване и поддържане на 
лабораторната акредитация 
(аналитични съоръжения, 
измервателни уреди, изследвания и 
др.), разходите за анализ на проби в 
акредитирани лаборатории в други 
страни и др. 

Понастоящем, българското правителство и 

Антидопинговият център смятат, че 

Лаборатория за допингов контрол в страната е 

наистина необходима и ще бъде много полезна 

за осъществявания от Центъра допингов 

контрол. Тя ще позволи намаление на разходите 

за анализ на пробите и, съответно, да се увеличи 

броя им. Трябва да се има предвид също, че 

сегашната лаборатория разполага с 

необходимата съвременна апаратура и 

разходите за окончателното и оборудване ще 

бъдат твърде ниски. 

Препоръка 
13 

Тъй като Лабораторията е 
неразделна част от 
антидопинговата програма на 
страната, българските власти 
трябва да преразгледат 
приоритетите на своята 
национална програма за борба с 
допинга и да обмислят по-
голямото съсредоточаване върху 
развитието на Българския 
антидопингов център и 
прилагането на солидна 
антидопингова програма, базирана 
на Конвенцията и Кодекса. 

Българските власти са благодарни за тази 

препоръка. Ние ще обсъдим отново 

приоритетите на нашата национална 

антидопингова програма в пълно съответствие с 

Конвенцията и Кодекса. 

Препоръка 
14 

Тъй като лабораторията не може 
да бъде използвана за анализ на 
проби за целите на допинг 
контрола, лабораторията трябва 
да обмисли разширяването на 
дейността си и в други области, 
като например анализ на 
хранителни добавки за откриване 
на допингови вещества и 
сътрудничество с митническите 
органи в разследване на 
конфискувани продукти. 

Лабораторията е валидирала методи за 

анализи на забранени субстанции в 

биологични течности. Анализът на 

хранителни добавки е област недопустима за 

кандидатстваща за акредитация към САА 

лаборатория. 

Препоръка 
15 

Лабораторията, ако бъде приета 
от WADA, за да бъде третирана 
като изпитваща фаза за 
акредитация, трябва: 
- да кандидатстват за 
акредитация по ISO / IEC 17025 за 
веществата и методите, които 
понастоящем не попадат в 
обхвата на текущата 
акредитация, за да обхванат 
възможно най-много веществата 
от списъка на забранените 
вещества на WADA; 
- разработват и валидират 
методи за откриване на 
еритропоетин (rEPO) и подобни, 

- Аналитичният капацитет на Лабораторията в 

обхвата на акредитиране са разширени през 

м. април 2017 г. с 2 нови метода за анализ на 

всички субстанции от класове С1, С3, С9 и О2 

от Забранителния списък на САА. Заедно с 

това, Лабораторията участва в нов 

професионален тест за стимуланти и 

наркотици в коса и слюнка, с провайдер LGC 

Standards/PT. 

-- Относно клас С2 – пептидни хормони, 

еритропоетини, растежни фактори и миметици, 

Лабораторията има някои трудности с 

референтните стандарти и сетове, тъй като те са 

достъпни само за акредитирани от САА 

лаборатории. Освен това, САА е единственият 

провайдер за EQAS (форма на САА за 
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растежен хормон и хематологичен 
модул на АВП; 
- да продължат да участват в 
схеми за изпитване на 
компетентност, за да изпробват и 
докажат своята компетентност в 
използваните аналитични методи. 

професионален тест). 

- - Съгласно изискванията на стандарта ISO 

17025, Лабораторията може да получи 

акредитация за тестваща лаборатория за 

субстанции от клас С2 само след успешно 

участие поне в течение на 1 г. в 

професионални тестове от провайдери, 

акредитирани по ISO 17034. Това изискване се 

спазва и от Българската служба за акредитация 

(BAS), която е редовен член на ILAC MRA. 

- През 2018 г., Лабораторията подготви 

документацията си и сега очаква да бъде ре-

акредитирана от BAS по стандарта ISO/IEC 

17025:2017. 

  

Препоръка 
16 

Лабораторията се насърчава да си 
сътрудничи с академични и 
изследователски институции в 
България и други държави за 
научното развитие на персонала 
си. 

В периода 2016-2018 гг., Лабораторията взе 

участие в подготовката на 3 научни проекта, 

подадени към САА; проектите не са одобрени 

досега. 

Препоръка 
17 

Лабораторията се насърчава да 
разширява сътрудничеството си с 
повече академични и 
изследователски институции в 
България и други страни и / или да 
реализира повече 
научноизследователски програми и 
да публикува своите резултати в 

Лабораторията поддържа и разширява своето 

сътрудничество с академични научни 

институти; през 2018 г., Лабораторията има общ 

проект с Института по невробиология на 

Българската академия на науките, чието 

финансиране е одобрено от Министерския 

съвет. 
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научно-приложни международни 
списания. 

Чл. 6 от Конвенцията: Образование 

Препоръка 
18 

Българският антидопингов център 
и Министерството на младежта и 
спорта трябва да гарантират, че 
спортните организации (Български 
олимпийски комитет, Български 
параолимпийски комитет, 
национални федерации и спортни 
клубове) активно участват в 
програми за обучение на своите 
спортисти, включително 
назначаване на лица от всяка 
спортна организация, които могат 
да бъдат обучени от Българския 
антидопингов център и да 
отговарят за антидопинговата 
информационна и образователна 
програма в своя спорт. 

AЦ ще направи необходимото, за да съдейства 

на ММС на дейността му за осигуряване на 

активно участие на спортните организации у 

нас (БОК, Параолимпийски комитет, 

национални федерации, спортни клубове) в 

антидопинговото обучение на техните 

спортисти, като обучи представители от всяка 

спортна организация, които ще отговарят за 

антидопинговата информация и обучителните 

програми в техния спорт. 

Препоръка 
19 

Българският антидопингов център 
трябва да работи в тясно 
сътрудничество с комисиите на 
спортистите или да обмисли 
създаването на собствен комитет 
на спортистите с оглед, наред с 
другото, насърчаване на 
активното участие на 
спортистите в борбата срещу 
допинга.  

АЦ преценява, че в антидопинговата си 

дейност би постигнал много по-ефективен 

резултат в борбата срещу допинга при 

съвместна работа с комитета на спортистите 

след създаването му. 

Препоръка 
20 

Българският антидопингов център 
трябва да обмисли назначаването 
на един или няколко спортисти за 
антидопингови посланици, ако се 
сметне за полезно, за защита на 
борбата с допинга в спорта и за 
насърчаване на участието на 
спортистите в антидопинговата 
дейност. 

АЦ ще обсъди определянето на един или 

повече спортисти като антидопингови 

посредници. 

Препоръка 
21: 

Българският антидопингов център 
трябва да обмисли използването 
на социални медии (напр. Twitter, 
Facebook) като средство за 
разпространение на ключови 
послания и създаване на социална 
норма за допинг в страната. 

Центърът ще обсъди всички възможности за 

използване на социални медии (напр. 

Facebook, Twitter) като средство за 

разпространение на важни информации и 

създадаване на социални норми в страната 

относно допинга. 

Препоръка 
22 

Българският антидопингов център 
следва да насърчава и финансира 
научноизследователски 
проучвания, свързани с 
антидопинга, от академични и 
други заинтересовани институции 
в страната. 

Към момента бюджетът на АЦ не предвижда 

финансиране на научни изследвания 

(изследователски проекти)., но ще потърси 

други възможности за участие в такива 

проекти. 
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Препоръка 
23 

Българският антидопингов център 
трябва да играе роля в 
координацията на 
изследователските дейности по 
антидопинга в страната. 

Българският Антидопингов център в бъдеще 

ще продължи работата си по стимулиране и 

координиране на антидопинговите проучвания в 

страната. В тясно сътрудничество с 

изследователи от БАН и НСА, Центърът взе 

участие в изготвяне на научен проект, внесен 

в САА. 

Препоръка 
24 

Българският антидопингов център 
следва да проучи различните 
възможности за финансиране на 
антидопингови изследвания (напр. 
Европейски съюз, WADA) със 
съдействието на други национални 
антидопингови организации и / или 
изследователски институции. 

2013-2015г. АЦ е спечелил проект „Antidoping 

education versus false self-confirmation“, 

финансиран от Фонда за борба с допинга към 

ЮНЕСКО за провеждане на антидопингово 

обучение на спортните училища.в България.  

През 2017г., АЦ е кандидатствал за 

финансиране на проект към Фонда за борба с 

допинга към ЮНЕСКО. Темата на проекта е 

„Хранителни добавки във фитнес центровете: 

необходимост или начин на живот“. Проектът 

предвижда провеждане на анкета в 8 от най-

големите градове в България относно 

мотивите за употреба на хранителни добавки 

от упражняващите спорт в свободното време 

във фитнес центровете (Nutritional supplements 

in fitness centers: necessity or lifestyle (Survey in 

major Bulgarian cities) 

2017 г. – експерт от Антидопинговия център 

участва в проект, финансиран по Еразъм + 

„Спортегия – спортът като стратегически 

инструмент за персонално развитие“,  

2017-2018гг. – заедно с ММС, по програма 

Еразъм + АЦ е участвал в организацията и 

провеждането на Международен семинар на 

тема „Предотвратяване на употребата на 

допинг в професионалния и в спорта за всички 

чрез обучение и разследване“.  

2018г. – По покана на „ Асоциация за развитие 

на българския спорт“ за участие в 

антидопингов семинар, м. март, 2018г., по 

проект „Just Sport”, финансиран по Еразъм +, 

експерти от Антидопинговия център изнесоха 

двудневен лекционен курс на фитнес и 

спортни специалисти в гр. София, а 

Изпълнителният директор на Антидопинговия 

център участва в заседанията на кръглата маса. 

Чл.7 от Конвенцията: Сътрудничество със спортни организации и мерки, които да бъдат предприети 
от тях 

Препоръка 
25 

Българските власти трябва да 
обмислят въвеждането на 
определение за конфликт на 
интереси, приложимо за 
членовете, служителите или 
доброволците на Дисциплинарната 
комисия и на Българския спортен 
арбитраж. 

В Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност е 

регламентирано подробно, какви лица могат 

да бъдат членове на дисциплинарната 

комисия, така че да не е налице конфликт на 

интереси. Членовете подписват декларация за 

отсъствие на конфликт на интереси за всеки 

отделен случай, който разглеждат (чл. 63). 
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Аналогично, такива правила са разписани и в 

Правилника за решаване на споровете на 

Българския спортен арбитраж, членовете на 

който също подписват такава декларация при 

всеки отделен случай, който разглеждат 

(чл.25). 

Препоръка 
26 

Антидопинговият център на 
Република България следва да има 
действащи политики и процедури 
за докладване пред 
компетентните 
административни или 
професионални органи на всички 
случаи на нарушения на 
допинговите правила, извършени 
от лица, които са част от 
спортно-техническия персонал на 
спортисти.  

Въпросът е регламентиран не просто с 

политики и процедури, а с правни норми – 

НДКТСД, ЗФВС и Наказателния кодекс. 

Националните ни разпоредби третират както 

спортистите, така и спортно-техническия 

персонал по отношение налагането на санкции 

при установени нарушения на 

антидопинговите правила и случаите се 

докладват на съответните институции и 

обявяват публично на страницата на АЦ. 

Препоръка 
27 

Българските власти трябва да 
обмислят възможността за 
въвеждане на по-строги санкции за 
лица, които нарушават 
допинговите правила (т.е. 
притежание, трафик или 
администриране на допингови 
вещества или съучастие, 
включващо нарушение на 
допинговите правила). 

Моля, вижте коментара по препоръка 26. По 

отношение размера на глобата от 1000 лева, 

следва да се има предвид, че в България 

спортно-техническият персонал е изключително 

ниско заплатен и нерядко работи само за 

премии, при получени медали. Стандартът в 

страната също не е висок и посочената сума 

съответства приблизително на средната заплата 

в страната. 

Препоръка 
28 

Българският антидопингов център 
трябва да увеличава броя на 
пробите, които събира всяка 
година, включително спортисти 
от повече спортове. 

АЦ следва тенденция към повишаване броя на 

пробите, които събира. В допълнение към 

данните, представени в табл. 1, стр. 56, броят 

на пробите, взети през 2017г. по Плана за 

разпределение на проверките на АЦ, е 758 
(https://www.anti-

doping.government.bg/en/images/upload/ABOUT%20

US/Annual%20reports/annual_stats_report_2017_en.p

df) 
Препоръка 

29 
Българският антидопингов център 
трябва да обмисли увеличаване на 
своя Регистър на спортистите за 
тестване и искане за информация 
за местонахождението на повече 
спортисти, включително отборни 
спортове (индивидуално или 
местонахождение на отбора), ако 
е необходимо. 

Броят на спортистите в регистъра на 

спортистите за тестване (РСТ) на АДЦ може 

да бъде различен в зависимост от това дали 

годината е пред или след олимпийска. Ясно е, 

че броят им се увеличава преди олимпийски 

игри и намалява след приключването им. Друг 

фактор, който може да повлияе големината на 

РСТ е представянето на българските 

спортисти на национално и международно 

ниво. Във връзка с всичко това, РСТ не е 

статичен регистър и зависи от външни 

фактори, които влияят върху броят на 

спортистите в него. 

От м. септември 2018г., АЦ стартира регистър 

за събиране на информация местонахождения 

на футболните отбори в Първа професионална 

лига. 
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Отделно от РСТ, в партньорство с Български 

Олимпийски Комитет, АЦ получава 

информация за местонахождения и от 

спортисти, получили квоти за участие в 

младежки олимпийски игри или други големи 

международни спортни прояви. 

АЦ получава също ежемесечно информация 

от Министерство на младежта и спорта за 

провеждани лагери на националните отбори в 

различни спортове. 
Препоръка 

30 
Българският антидопингов център 
трябва да гарантира, че 
спортистите са наясно, че 
тестовете могат да се 
провеждат по всяко време и на 
всяко място (а не само по време на 
тренировъчна и състезателна 
дейност, тъй като това е 
заглавието на Наредбата за 
допингов контрол). 

АЦ планира да промени заглавието на 

Наредбата при предстоящия й преглед. АЦ 

гарантира, че състезателите са наясно, че 

тестването може да се случва не само по време 

на състезание и тренировка, но навсякъде и по 

всяко време (напр. дома на спортиста, хотел и 

др.) съгласно Световния антидопингов кодекс 

и Международния стандарт за тестване и 

разследване. 

Препоръка 
31 

Българските власти следва да 
насърчават и осигуряват 
необходимата подкрепа на 
българските спортисти за участие 
в антидопинговата дейност на 
международните спортни 
организации (напр. МОК, МПОК, 
международни федерации), като по 
този начин допринасят за борбата 
с допинга в България и по света. 

АЦ ще разгледа възможностите да окаже 

необходимата подкрепа за участието на 

български спортисти в антидопинговата 

дейност на международни спортни организации 

(напр. МОК, МПОК, международни федерации) 

и така да допринесат за борбата срещу допинга в 

България и по света. 

Препоръка 
32 

Българският антидопингов център 
трябва да гарантира пълноценно и 
ефективно използване на 
аналитичния капацитет на 
лабораториите, акредитирани от 
Световната антидопингова 
агенция (WADA) и да използва най-
новите научни постижения в 
антидопинг технологиите и 
анализа по всяко време, особено за 
проби, събрани от спортистите, 
които се ползват с пожизнени 
привилегии от правителството. 

Понастоящем, българският Антидопингов 

център е подписал договор с акредитираната от 

САА Лаборатория за допингов контрол в 

Зайберсдорф, Австрия. Договорът включва не 

само анализа на уринни и кръвни проби, но и 

съхранението на проби в съответствие с 

изискванията на Световния Антидопингов 

Кодекс и Международния Стандарт за 

Лаборатории (МСЛ), както и ЗУПС за нашия 

Център. Само в редки случаи, по изрично 

искане от някоя Тестваща Институция, 

Антидопинговият център изпраща взетите проби 

за анализ в други САА-акредитирани 

лаборатории. 
Чл. 8 от Конвенцията: Международно сътрудничество 

 Няма препоръки.    

Чл. 9 от Конвенцията: Осигуряване на информация 

Препоръка 
33 

Българските власти трябва 
непрекъснато да предоставят 
информация на Мониторинговата 
група относно законодателните и 
други мерки, които предприемат 
за целите на прилагането на 

Както е посочено в доклада, Република 

България, чрез Антидопинговия център, е 

участвала (и ще участва в бъдеще) в 

заседанията на Мониторинговата Група, 

докладвайки своевременно за предприетите 

досега мерки за изпълнение на Конвенцията и 
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разпоредбите на Конвенцията и 
развитието на борбата с допинга в 
България, включително 
изпълнението на препоръките, 
предоставени от Оценяващия екип 
в настоящия доклад. 

във връзка с досегашните препоръки на 

Оценяващия Екип. 

Чл. 1 от Допълнителен протокол: Взаимно признаване на допингов контрол 

 Няма препоръки.   

Най-добри практики 

След създаването на BUL-NADO преди 8 г., Българската антидопингова дейност претърпя 

съществено развитие. Затова, заседанията на Мониторинговата Група и препоръките на 

оценяващите екипи на Съвета на  Европа бяха от особена помощ за нас. 

Най-важните моменти от нашата дейност, които бихме искали да споделим с вас, са: 

1. BUL-NADO има основна роля в 10-годишната Национална стратегия за борба срещу 

употребата на допинг в спорта, целта на която е да анализира антидопинговата дейност и да я 

подобри въз основа на заключенията от анализа. Българският Антидопингов Център си 

партнира с участващите правителствени институции. Стратегията е одобрена от Министерския 

Съвет, като най-важните й елементи са антидопингово обучение и осъзнаване на рисковете 

от употреба на допинг. 

2. Българският Антидопингов Център проведе семинара „Обучи обучаващия“ и провежда 

ежегоден мониторинг на антидопинговото обучение в спортните училища. 

3. Министерството на образованието и науката одобри в учебния план по физическо възпитание 

и спорт обучителна програма, включваща информация за превенция на употребата на допинг. 

4. През 2016 г. и 2017 г., Министерството на младежта и спорта задължи спортистите, спортно-

техническия персонал и длъжностните лица, участващи в финансираните от Министерството 

програми, всеки 18 месеца да участват в антидопингово обучение. Тези лица, които не са 

преминали обучение, няма да получат държавно финансиране. 

5. Планът за обучение на BULNADO редовно се преглежда и обновява, като включва също и 

всички покани за „Outreach“ програми и семинари от национални и международни федерации. 

6. На 25-26.04.2018 г., Световната Антидопингова Агенция направи одит на българския 

Антидопингов Център. Одитът беше много полезен за BULNADO и в резултат на срещата 

всички критични забележки бяха отстранени преди крайния срок. Предстои завършването на 

2 препоръки с висок приоритет. Те трябва да бъдат включени в Наредбата за допингов 

контрол при тренировъчна и състезателна дейност (НДКТСД). Взехме необходимите мерки 

да изменим нормативния документ в съответствие с разпоредбите на САА. 

7. На 18.10.2018 г. беше обнародван новият Закон за физическо възпитание и спорт, който ще 

влезе в сила на 18.01.2019 г. В него има отделен раздел за антидопингова дейност, който 

регулира основните правила за допингов контрол и превенция на употребата на допинг в 

спорта, в съответствие със Световния Антидопингов Кодекс. За пръв път, със закона се урежда 

сътрудничеството между Антидопинговия Център и образователните институции, а главната 

цел на това партньорство е да разберат младите хора каква е цената на употребата на забранени 

субстанции и методи. Съгласно новия закон, Антидопинговият Център подготвя нова Наредба 

за допингов контрол, която вероятно ще бъде приета следващата година. Наредбата ще бъде 

одобрена и приета от Министерския съвет на Република България; надяваме се, че това е една 

от нашите най-добрите практики, която можем да споделим: Фактът, че нашата основна наредба 

за антидопингова дейност не трябва да се внесе в Парламента значително улеснява навременното 

обновяване на неговите разпоредби в съответствие с всички изисквания на ратифицираните 
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от нас международни конвенции, Световния Антидопингов Кодекс и неговите Международни 

стандарти. 


