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ЧАСТ ПЪРВА 

 

ЦЕЛ, СЪДЪРЖАНИЕ, ОСНОВИ 

 

Цел 

Чл.1 -  Целта на настоящите Антидопингови правила е да уредят 

организацията и контрола за предотвратяване използването на забранени 

субстанции и забранени методи от атлети и длъжностни лица,  както и реда 

за установяване на нарушенията на антидопинговите правила и налаганите 

санкции.  

 

Съдържание 

Чл. 2 – Тези Правила се отнасят за атлетите, треньорите, спортно- 

техническите лица и другия персонал на всички спортни клубове, членове 

на Българска федерация лека атлетика/БФЛА/.  

 

Основи 

Чл.3. Настоящите Антидопингови правила на БФЛА се утвърждават 

съгласно изискванията на чл.1 и чл.4 на Наредбата за антидопингова 

дейност .  

 

Чл.4. Тези правила се прилагат при спазване на принципите за 

съразмерност на наказанието спрямо нарушението и зачитане на 

човешките права. 

 

ЧАСТ ВТОРА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

  

Задължения 
Чл.5.(1) Атлетите, треньорите, длъжностни лица и другия персонал на 

всички спортни клубове, членове на БФЛА, са длъжни да знаят кое 

съставлява нарушение на антидопинговите правила и кои субстанции и 

методи са включени в Списъка на забранените субстанции и методи. 

(2) Всеки състезател, картотекиран или членуващ в БФЛА, се счита 

съгласен по всяко време да бъде обект на всякакъв състезателен и 

извънсъстезателен (внезапен) допинг контрол, провеждан от орган с 

необходимата компетенция. 

(3) Състезателите, картотекирани при Българската федерация по лека 

атлетика, техния помощен персонал и всички други лица, регистрирани 

или членуващи в БФЛА или свързани с нея по силата на договор, 

оторизация, акредитация или участие в нейната дейност или състезания се 

задължават да спазват настоящите Антидопингови правила, Наредбата за 
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антидопингова дейност (НАД) както и нормите, установени с 

Антидопингови правила на Световната атлетика . 

(4) Всеки състезател, определен за тестване, е длъжен да се яви пред 

антидопинговия екип, дори и при отказ от участие в състезание или 

тренировка. 

(5) Всеки състезател, определен за тестване извън състезание, е длъжен да 

се яви за вземане на проба от антидопинговия екип в определения в 

известието срок. 

 (6) Напускането на станцията за допингов контрол преди даването на 

пробата се допуска след разрешение на председателя на антидопинговия 

екип в следните случаи: 

1. непосредствено участие в друго състезание; 

2. участие в церемония по награждаване; 

3. участие в пресконференция; 

4. оказване на медицинска помощ; 

5. осигуряване на представител, придружител и/или преводач; 

6. представяне на документ за самоличност. 

 

Отговорност 
Чл.6.(1) Състезателите носят отговорност за всяка забранена субстанция 

или нейни метаболити или маркери, открити в техните проби, както и за 

притежаването на ресурси за прилагане на забранен метод. 

 (2) Състезателите са длъжни да информират лекуващите ги лекари за 

отговорността си по ал. 1. 

Чл.7.(1) Медицинските лица, работещи в областта на спорта, при лечение 

на състезателите  са длъжни: 

1. да не препоръчват, предписват, дават или прилагат лекарства, 

съдържащи забранени субстанции, ако те могат да бъдат заменени с други, 

които не съдържат такива субстанции; 

2. да не препоръчват, предписват, прилагат или предлагат използването на 

забранени методи, ако те могат да бъдат заменени с такива, които не са 

забранени. 

(2) Медицинските лица, работещи в областта на спорта, при лечение на 

спортисти може да не спазят правилата по ал. 1 в случаите на оказване на 

спешна помощ. 

(3) След оказване на спешната помощ по ал. 2 медицинското лице е 

длъжно незабавно писмено да извести БФЛА и състезателя за приложеното 

лечение. 

 

Особени правила 

Чл.8.(1) Неотменимо условие за признаване на Национален рекорд в която 

и да е дисциплина е състезателят да се подложи на допинг контрол 

незабавно след състезанието. Националният рекорд ще бъде ратифициран 
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само при условие , че допинг контролът е проведен  в съответствие с 

Правилата на Световната атлетика, пробата е изследвана в акредитирана 

лаборатория и резултатът от нея е отрицателен. При щафета  на допинг 

контрол се подлагат всички участници в щафетата. 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

 

КОНТРОЛ 

 

Органи 

Чл 9. (1) Национален орган за осъществяване на допингов контрол, 

превенция и борба срещу допинга в спорта е Антидопинговият център  

(2) Допингов контрол може да бъде извършен и по искане на: 

1. Световната атлетика; 

2. Българска федерация лека атлетика; 

3.Национална федерация по лека атлетика от страна, подписала 

Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на 

Съвета на Европа, осъществяваща състезателна и тренировъчна спортна 

дейност на територията на Република България. 

 

Обхват 

Чл. 10.  На допингов контрол подлежат: 

1. спортистите, картотекирани към лицензирани спортни организации на 

територията на Република България; 

2. чуждестранни спортисти на международно ниво, когато те тренират или 

пребивават на територията наРепублика България; 

3. спортисти, участващи в международни спортни прояви на територията 

на Република България, следсъгласуване със съответната международна 

спортна организация; 

4. спортисти, лишени от състезателни права вследствие на нарушение на 

антидопинговите правила; 

5. спортно-техническият персонал, включително лица, лишени от права 

вследствие на нарушение на антидопинговите правила. 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

 

НАРУШЕНИЕ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА 

 

Определение 

Чл. 11. (1) Нарушение на антидопинговите правила е едно или повече от 

следните деяния: 

1. наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в 

проба на спортист при съобразяване със следните условия и изключения: 
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а) всеки спортист е лично задължен да се увери, че в организма му не 

постъпват забранени субстанции, като спортистът носи отговорност за 

всяка забранена субстанция, нейни метаболити или маркери, открити във 

взета от него проба, без да е необходимо да се доказват намерение, вина, 

небрежност или съзнателна употреба от страна на спортиста за 

установяване на нарушението;  

б) за достатъчно доказателство за установяване на нарушението се счита 

наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в 

проба "А", при условие че спортистът не се възползва от правото на анализ 

на проба "Б" и такъв не се състои, както и при условие че проба "Б" се 

анализира и резултатът от нейния анализ потвърждава наличието на 

забранената субстанция или нейните метаболити или маркери, открити в 

проба "А" на спортиста, или ако проба "А" или проба "Б" на спортиста е 

разделена на две части и анализът на втората потвърдителна част от 

разделената проба потвърди наличието на забранената субстанция или 

нейни метаболити или маркери, открити в първата част от тази разделена 

проба, или ако спортистът се откаже от анализ на потвърдителната част от 

разделената проба; 

в) наличието на каквото и да е количество забранена субстанция, нейни 

метаболити или маркери в пробата на спортист съставлява нарушение на 

антидопинговите правила с изключение на субстанциите, за които в 

Забранителния списък или в технически документ има изрично определен 

количествен праг; 

 г) като изключение от общото правило на т. 1 Забранителният списък, 

международните стандарти или технически документи могат да 

установяват специални критерии за докладване или оценяване на някои 

забранени субстанции; 

2. употреба или опит за употреба от спортист на забранена субстанция или 

забранен метод при съобразяване със следните условия и изключения: 

а) всеки спортист е лично задължен да се увери, че в организма му не 

постъпват забранени субстанции и не е употребяван забранен метод, като 

не е необходимо да се доказват намерение, вина, небрежност или 

съзнателна употреба от страна на спортиста за установяване на нарушение, 

свързано с употребата на забранена субстанция или забранен метод; 

б) без съществено значение е дали употребата или опитът за употреба на 

забранена субстанция или забранен метод са били успешни, или не, като за 

установяване на извършването на нарушение на антидопинговите правила 

е достатъчно, че забранената субстанция или забраненият метод са били 

Информационна система АПИС стр. 2 от 27 https://web.apis.bg употребени 

или е бил направен опит за тяхната употреба;  

3. избягване на вземане на проба, отказ от или неучастие във вземане на 

проба от спортист без уважителни причини след получено известие от 

надлежно упълномощено лице;  
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4. нарушаване на изискванията за предоставяне на информация за 

местонахождение от спортист от Регистъра на спортистите за тестване, 

като нарушение е всяка комбинация от три пропуснати проверки и/или 

неуспешни подавания на информация за местонахождение, извършени за 

период от 12 месеца, съгласно Международния стандарт за управление на 

резултатите (МСУ Р) на Световната антидопингова агенция (САА); 

5. фалшифициране или опит за фалшифициране на която и да е част от 

процедурата за допингов контрол от спортист или от друго лице;  

6. притежаване на забранени субстанции или забранени методи от 

спортист или от спортнотехническо лице при съобразяване със следните 

условия и изключения: 

а) притежаване от спортист по време на състезание на забранена 

субстанция или забранен метод или притежаване от спортист извън 

състезание на забранена субстанция или забранен метод, които са 

забранени извънсъстезателно, освен ако спортистът докаже, че 

притежаването е съгласно разрешение за терапевтична употреба (РТУ ), 

издадено по реда на чл. 4.4 от Кодекса, или има друго приемливо 

оправдание; 

б) притежаване на забранена субстанция или забранен метод по време на 

състезание от спортно-техническо лице или притежаване на забранена 

субстанция или забранен метод, които са забранени извънсъстезателно, от 

спортно-техническо лице във връзка със спортист, състезание или 

тренировка, освен ако спортно-техническото лице докаже, че 

притежаването е съгласно РТУ , издадено на спортист по реда на чл. 4.4 от 

Кодекса, или има друго приемливо оправдание; 

7. трафик, както и опит за трафик на забранена субстанция или забранен 

метод от спортист или от друго лице;  

8. прилагане или опит за прилагане от спортист или от друго лице на 

забранена субстанция или забранен метод върху спортист по време на 

състезание, прилагане или опит за прилагане върху спортист извън 

състезание на забранена субстанция или на забранен метод, които са 

забранени извън състезание; 

9. съдействие, подстрекаване, подпомагане, подбуждане, прикриване или 

всеки друг вид умишлено съучастие или опит за съучастие от спортист или 

друго лице, включващо нарушение или опит за нарушение на 

антидопинговите правила или нарушение на чл. 51 от друго лице;  

10. професионално или свързано със спорта сътрудничество на спортист 

или друго лице, под юрисдикцията на антидопингова организация, със 

спортно-техническо лице, което:  

а) ако е под юрисдикцията на антидопингова организация, изтърпява 

период на лишаване от права, или 

б) ако не е под юрисдикцията на дадена антидопингова организация и 

периодът на лишаване от права не е определен в процедура за управление 
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на резултатите съгласно Кодекса, е било осъдено или обвинено в 

наказателно, професионално или дисциплинарно производство за 

поведение, което би било считано за нарушение на антидопинговите 

правила, ако спрямо това лице се приложат правилата на Кодекса; 

лишаването от права на това лице ще бъде в сила за по-продължителния от 

двата периода: 6 години от постановяване на решението по наказателното, 

професионално или дисциплинарно производство или срока на санкцията, 

наложена по наказателното, професионално или дисциплинарно 

производство, или  

в) служи като подставено лице или посредник на лице, описано в букви "а" 

и "б";  

г) за да се установи нарушение по ал. 1, т. 10, Антидопинговата 

организация трябва да докаже, че спортистът или съответното друго лице 

са знаели за дисквалификацията на спортно-техническото лице; спортистът 

или съответното друго лице носят тежестта да докажат, че установените 

връзки със спортно-техническо лице, описани в букви "а" или "б", не са в 

професионален или спортен план и/или че подобни връзки не биха могли 

да бъдат разумно избегнати;  

д) антидопингови организации, които имат информация за спортно-

техническо лице, отговарящо на критериите, описани в букви "а", "б" или 

"в", са длъжни да предоставят тази информация на САА;  

11. действия на спортист или друго лице за разубеждаване или отмъщение 

срещу докладването на властите, когато подобно поведение не 

представлява нарушение по ал. 1, т. 5:  

а) всяко действие, което заплашва или има за цел да сплаши друго лице с 

намерението да разубеди лицето от добросъвестното докладване на 

информация, която се отнася до предполагаемо нарушение на 

антидопинговите правила или предполагаемо неспазване на Кодекса, пред 

САА, Антидопингова организация, правоприлагащ, регулаторен или 

професионален регулаторен орган, изслушващ орган или на лице, което 

провежда разследване за САА или за Антидопингова организация;  

б) отмъщение срещу лице, което добросъвестно е предоставило 

доказателства или информация, отнасяща се до предполагаемо нарушение 

на антидопинговите правила или предполагаемо неспазване на Кодекса, на 

САА, на Антидопингова организация, на правоприлагащ, регулаторен или 

професионален регулаторен орган, на изслушващ орган или на лице, което 

провежда разследване за САА или за Антидопингова организация;  

в) за целите на т. 11 отмъщение, заплаха и сплашване включва действие, 

предприето срещу това лице недобросъвестно или като непропорционален 

отговор.  

(2) За нарушения по ал. 1, т. 1 и 2 се прилага принципът за строга 

отговорност.  
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(3) Предприемането на каквито и да е антидопингови процедури спрямо 

спортисти или други лица е недопустимо, преди те да са били известени за 

нарушението на антидопинговото правило Информационна система АПИС 

стр. 3 от 27 https://web.apis.bg съгласно правилата за управление на 

резултати или преди разумен опит за известяването в рамките на десет 

години от датата на установяване на нарушението. 

 

ЧАСТ ПЕТА 

 

НАКАЗАНИЯ 

 

Наказания 

Чл 12. (1) При надлежно доказване на нарушение на антидопинговите 

правила, извършено от състезатели, картотекирани при БФЛА, както и от 

треньори, длъжностни лица и персонал на всички спортни клубове, 

членове на Българска Федерация лека атлетика, Управителният съвет на 

Българската федерация лека атлетика налага съответните санкции съгласно 

нормативните актове. 

(2) Българската федерация лека атлетика изпълнява влезлите в сила 

решения за налагане санкции на лица, извършили нарушения на 

антидопинговите правила. 

(3) Клубовете от които са картотекирани атлетите (към момента на 

извършване на нарушението), по отношение на които е констатирано 

нарушение на антидопинговите правила носят отговорност за заплащане 

на всички санкции, наложени на БФЛА за нарушение на антидопинговите 

правила и норми. 

(4) При обидно поведение спрямо длъжностно лице по допинг контрол или 

друго лице, участващо в допинговия контрол от спортист, спортно-

техническо лице, представител на спортна организация УС на БФЛА 

налага следните наказания: при 1во нарушение – предупреждение; при 2ро 

нарушение – парична санкция 

 

ЧАСТ ШЕСТА 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА 

 

Неуредени случаи 

Чл. 13. Настоящите Антидопингови правила се приемат съгласно 

Наредбата за антидопингова дейност и са в съотвествие с 

Антидопинговите правила на Световната атлетика(WA), разработени във 

връзка със Световния антидопингов кодекс на Световната антидопингова 

агенция. При непълноти и противоречия на настоящите правила с 

Антидопинговите правила на WA, се прилагат нормите на 



 9 

Антидопинговите правила на WA, както и при непълноти и противоречия 

на настоящите правила с Наредбата за антидопингова дейност се прилагат 

нормите на Наредбата за антидопингова дейност. 

 

 

Валидност 

Чл. 14. Тези Правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от 

Управителния съвет на БФЛА и действат в редакцията, в която са 

утвърдени, до последващо изменение. 

 

Приложения 

Чл.15. Настоящите Антидопингови правила включват като своя неразделна 

част актуалния към момента списък на забранените вещества (субстанции) 

и забранените методи, съставен от Световната антидопингова агенция  

(WADA).  

 

 

Настоящите правила са утвърдени на 08.08.2011 г, изменени и 

допълнени с решение на УС на Българска федерация лека атлетика на 

08.02.2021г. 


