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УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА (2010-2013 Г.) 

Дата Състезател Федерация Състезателно 
Извън-

състезателно 
Субстанция 

Срок на 

наказанието 

11.06.2010 г. Вл. Коев колоездене да - хептаминол (С6) 8 г. (от 11.06.10 г.) 

       

13.02.2011 г. К. Христова лека атлетика да - метенолон (С1) 2 г. (от 13.02.11 г.) 

20.02.2011 г. Д. Католикова лека атлетика да - метенолон (С1) 2 г. (от 18.08.11 г.) 

28.05.2011г. Д. Иванов борба да - 
метандиенон (С1) 

кленбутерол (С1) 
2 г. (от 15.07.11 г.) 

28.05.2011г. Н. Иванов борба да  
фуроземид (C5) 

амфетамин (C6) 
2 г. (от 15.07.11 г.) 

26.08.2011 г. И. Ефтимова лека атлетика   растежен хорман 2 г. (от 26.08.11 г.) 

31.08.2011 г. К. Кочев борба - да станозолол (С1) 2 г. (от 28.09.11 г.) 

28.10.2011 г. К. Стоянов футбол да - метилхексанамин (C6) 3 м. (от 28.10.11 г.) 

12.11.2011 г. В. Илиев бокс да - кленбутерол (С1) 6 м. (от 17.02.12 г.) 

12.11.2011 г. М. Альошев бокс да - кленбутерол (С1) 6 м. (от 17.02.12 г.) 

28.11.2011 г. Р. Трифонов футбол да - метилхексанамин (C6) 3 м. (от 28.11.11 г.) 

28.11.2011 г. Т. Янчев футбол да - метилхексанамин (C6) 3 м. (от 28.11.11 г.) 

10.12.2011 г. А. Илиев баскетбол да - 
D-метамфетамин (C6) 

тетрахидроканабинол (C8) 
2 г. (от 02.02.12 г.) 

17.12.2011 г. Ил. Василев плуване да - кленбутерол (С1) 2 г. (от 23.01.12 г.) 

17.12.2011 г. Д. Гешев плуване да - тетрахидроканабинол (C8) 3 м. (от 23.01.12 г.) 

28.12.2011 г. М. Крайнов футбол  - 
лекар (давал добавки с 

метилхексанамин - C6) 
2 г. (от 28.12.11 г.) 

       

18.02.2012 г. К. Матлиев водна топка да - тетрахидроканабинол (C8) 6 м. (от 12.03.12 г.) 

24.02.2012 г. Т. Георгиев волейбол да - амфетамин (C6) 2 г. (от 27.03.12 г.) 

07.04.2012 г. А. Тенев колоездене да - оксандролон (С1) 2 г. (от 07.04.12 г.) 

11.04.2012 г. Д. Суарес футбол да - метилпреднизолон (С9) 
предупреждение 

порицание 

27.05.2012 г. В. Солункин борба да - нандролон (С1) 2 г. (от 27.05.12 г.) 

27.05.2012 г С. Костадинов борба да - хидроксистанозолол (С1) 2 г. (от 27.05.12 г.) 
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02.06.2012 г. А. Петров лека атлетика да - тетрахидроканабинол (C8) 5 м. (от 02.07.12 г.) 

24.04.2012 г. И. Габровски колоездене да - еритропоетин (С2) 2 г. (от 15.07.12 г.) 

14.09.2012 г. Й. Йовчев колоездене   амфетамин (C6) 4 г. (от 14.09.12 г.) 

25.09.2012 г. С. Френчев гребане да - 
метандиенон (С1) 

кленбутерол (С1) 
2 г. (от 25.09.12 г.) 

25.09.2012 г. Д. Миндов гребане да - амфетамин (C6) 2 г. (от 25.09.12 г.) 

04.10.2012 г. М. Чанева бокс да - 
тетрахидроканабинол (C8) 

кокаин (C6) 
2 г. (от 04.10.12 г.) 

04.10.2012 г. Т. Илиева бокс да - 
тетрахидроканабинол (C8) 

фуроземид (C5) 
2 г. (от 04.10.12 г.) 

04.10.2012 г. Й. Собаджиева бокс да - 
амфетамин (C6) 

метамфетамин (C6) 
2 г. (от 04.10.12 г.) 

08.11.2012 г. Г. Шиков вд. тежести - да кленбутерол (С1) 

хидроксистанозолол (С1) 
2 г. (от 21.11.12 г.) 

02.11.2012 г. З. Сарафимов силов трибой да - .............................. 2 г. (от 04.12.12 г.) 

31.10.2012 г. Р. Петков силов трибой да - .............................. 2 г. (от 04.12.12 г.) 

       

13.01.2013 г. Е. Милев борба да - псевдоефедрин (С6) 6 м. (от 13.01.13 г.) 

13.01.2013 г. И. Газепов борба да - тетрахидроканабинол (C8) 3 м. (от 13.01.13 г.) 

12.01.2013 г. А. Али борба да - тетрахидроканабинол (C8) 3 м. (от 12.01.13 г.) 

27.01.2013 г. А. Рамис борба да - фуроземид  (C5) 1 г. (от 27.01.13 г.) 

14.03.2013 г. Г. Хамдиев борба - да болденон (С1) 2 г. (14.03.2013 г.) 

23.03.2013 г. А. Николов плуване да - станозолол (С1) 2 г. (23.03.2013 г.) 

30.03.2013 г. А. Иванов сноуборд да - метандиенон (С1) 1 г. (30.03.2013 г.) 

15.04.2013 г. Р. Михайлов силов трибой - да станозолол (С1) 2 г. (15.04.2013 г.) 

25.04.2013 г. М. Али футбол - да нандролон (С1) 2 г. (25.04.2013 г.) 

 03.03.2013 г. Т. Наимова лека атлетика да - дростанолон (С1) до живот 

       

       

 


