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АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА 

    Чл. 1. (1) Антидопинговите правила уреждат организацията и контролът 

за предотвратяване използването на забранени субстанции и методи от 

спортисти и длъжностни лица, установяването на нарушенията на 

антидопинговите правила и налаганите санкции.  

  (2) Правилата се прилагат спрямо клубове – членове на БФСки, 

спортистите и длъжности лица, участващи в спортно – състезателна дейност по 

администрираните от БФСки спортове. 

  (3) Национален орган за осъществяване на допингов контрол, 

превенция и борба срещу допинга в спорта е Антидопинговия център към 

Министерството на младежта и спорта. 

  (4) Настоящите антидопингови правила се приемат в съответствие с 

Aнтидопингов Кодекс на Световната антидопингова агенция (WADA), 

Антидопингов правилник на Международната федерация по ски (FIS) и 

съгласно изискванията на Наредба за антидопинговата дейност, приета с ПМС 

№ 05 от 15.01.2021г., влиза в сила от 01.01.2021г. 

Чл. 2. Картотекираните състезатели към БФСки, както и спортно   

технически и длъжностни лица са длъжни да знаят какво представляват 

нарушенията на антидопинговите правила и подлежат на санкции при 

нарушаването им. 

Чл. 3. (1) Всички картотекирани спортисти към БФСки подлежат на 

допингов контрол, съгласно Международния стандарт за тестване и 

разследване (ISTI), от страна на: 

3.1.Международната федерация и САА; 

3.2.Антидопинговия център. 

3.3.Всяка друга антидопингова организация, отговорна за тестването на  

дадена спортна проява. 

Чл. 4. Всеки спортист под юрисдикцията на БФСки, включен в  

регистъра на спортистите за тестване на АЦ или МФ, е длъжен да подава 

актуална информация за своето местонахождение към съответната 

антидопингова организация.  

Чл.5. БФ следва да извести незабавно АДЦ, МФ и САА при установяване  

на нарушение на антидопинговите правила. 
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Чл.6. Дисциплинарната комисия при БОК и Български спортен арбитраж  

налагат санкции на спортисти и спортно-технически лица за нарушение на 

антидопинговите правила. 

Чл.7.(1) БФСки е органът, изпълняващи влезлите в сила решения за 

налагане санкции на лица, извършили нарушения на антидопинговите правила. 

(2) Решението се привежда в изпълнение в 15-дневен срок от 

получаването му от БФСки, като препис от решението за привеждане на 

наказанието в изпълнение се изпраща на Антидопинговия център, на министъра 

на младежта и спорта, на Българския олимпийски комитет, на САА и на 

Международната федерация по ски;  

(3) Уведомява  лицата нарушили антидопинговите правила за наложеното 

наказание; 

(4) Уведомява спортния клуб за наложеното наказание; 

(5)  Спира състезателните права на състезателя; 

(6) Деактивира ФИС кода на състезателя в Международната федерация 

по ски до изтичане на крайния срок на наложеното наказание. 

Чл. 8. Въз основа на влязло в сила наказание на състезателя или 

длъжностно лице от съответния клуб, председателят на БФСки има право да 

наложи имуществена санкция на клуба, както следва: 

(1) На спортен клуб – член на БФСки - имуществена санкция в размер 

до 1000 лв., ако на картотекиран от нея спортист или длъжностно лице е 

наложено наказание за нарушение на антидопинговите правила. 

(2) На спортен клуб – член на БФСки - имуществена санкция в размер 

до 2000 лв., ако до две години от налагане на санкцията по ал. 1 на 

картотекиран от нея спортист или длъжностно лице е наложено наказание за 

нарушение на антидопинговите правила, което за клуба се явява второ. 

(3) На спортен клуб – член на БФСки - имуществена санкция в размер 

до 3000 лв., ако до две години от налагане на санкцията по ал. 1 на 

картотекиран от нея спортист или длъжностно лице е наложено наказание за 

нарушение на антидопинговите правила, което за клуба се явява трето или 

следващо.  

(4) В случая по ал. 3, по предложение на председателя БФСки може да 

прекрати членството на клуба в БФСки. 
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Чл.9. Забранено е и подлежи на санкция обидно поведение спрямо 

длъжностно лице по допинг контрол или друго лице участващо в допинговия 

контрол. В случай на налагане на такава санкция БФСки уведомява за това 

Антидопинговия център в три дневен срок от налагането и (чл.23 от НАД) 

Чл.10. Наложените имуществени санкции от председателя на БФСки 

могат да бъдат обжалвани пред Арбитражната комисия на БФСки. 

Чл.11.БФСки чрез своите координатори по спортове, съвместно с 

Антидопинговия център координира и ежегодно осигурява антидопингово 

обучени на спортистите и длъжностни лица с цел спазване на антидопинговите 

правила и превенция на употребата на допинг в спорта. 

Чл.12. БФСки публикува и актуализира на интернет страницата си ЗФВС,  

Наредбата за антидопинговата дейност, Списъка на забранените субстанции и 

методи и Антидопинговите си правила. 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ При непълноти или противоречие на антидопинговите правила с Наредба за 

допинговата дейност, приета с ПМС № 05 от 15.01.2021г., се прилагат нормите 

на Наредба за допинговата дейност. 

 

Настоящите антидопингови правила са приети от Управителния съвет на 

Българската федерация по ски с Протокол № 183 от 24.06.2021г., с решение № 

5 и те са част от целите на федерацията за превенция на употребата на 

забранени субстанции и методи в спорта. 

 

 

 


