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ЧАСТ ПЪРВА 

ЦЕЛ, СЪДЪРЖАНИЕ, ОСНОВИ 

Цел 
Член 1. 

С настоящите Антидопингови правила (Правилата) се цели уреждането на 
организацията и контрола за предотвратяване използването на забранени субстанции и 
забранени методи от спортисти и длъжностни лица на федерацията и нейните членове, 
както и реда за установяване на нарушенията на антидопинговите правила и налаганите 
санкции. 

Съдържание 

Член 2. 
1. Тези правила обхващат и се прилагат спрямо състезатели, треньори, членове, 
длъжностни и помощни лица на всички спортни клубове – членове на БФ по кънки, 
участващи в спортно-състезателна, тренировъчна и организационна дейност в 
областта на кънки спортовете (фигурно пързаляне и шорттрек). 

2. Тези правила се отнасят за чуждестранни спортисти по кънки спортовете, спортно-
технически персонал, извършващи спортна дейност на територията на Република 
България, организирана от Българска федерация по кънки (БФ по кънки). 

Основи 
Член 3. 

Настоящите Антидопингови правила се приемат и утвърждават съгласно изискванията 
на чл.4, ал.2 §2 и чл.12 на Наредбата за антидопинговата дейност на Антидопинговия 
център към Министъра на младежта и спорта, приета с ПМН № 147 от 12.06.2019 г., 
Антидопинговите правила на Международния Кънки Съюз (ISU) и в съответствие със 
Световния антидопингов кодекс на Световната антидопингова агенция (WADA). 

ЧАСТ ВТОРА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

Задължения 

Член 4. 
1. Състезателите, треньорите, членовете, длъжностните и помощните лица на всички 
спортни клубове – членове на БФ по кънки са длъжни да знаят кое съставлява 
нарушение на антидопинговите правила и кои субстанции и методи са включени в 
Списъка на забранените субстанции и методи и приложимите санкции за нарушение. 

2. Всеки картотекиран състезател от клуб – член  на БФ по кънки, се счита съгласен по 
всяко време да бъде обект на всякакъв състезателен и извън състезателен (внезапен) 
допинг контрол, провеждан от орган с необходимата компетенция. 
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3. Състезателите, картотекирани в БФ по кънки, техния помощен персонал и всички 
други лица, регистрирани или членуващи в БФ по кънки или свързани с нея по силата 
на договор, оторизация, акредитация или участие в нейната дейност или състезания, 
се задължават да спазват настоящите Антидопингови правила, както и нормите, 
установени с Антидопингови правила на Международния Кънки Съюз (ISU). 

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. 

Отговорност 

Член 5. 
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. 

Особени правила 
Член 6. 

1. Спортистите и други длъжностни лица са длъжни да знаят кое поведение съставлява 
нарушение на антидопинговите правила и кои субстанции и методи са включени в 
Списъка на забранените субстанции и методи. 

2. БФ по кънки и спортните клубове, членове на БФ по кънки чрез свой координатор, 
съвместно с Антидопинговия център организира и координира и ежегодно осигурява 
антидопингово обучение на своите спортисти, спортно-технически персонал и 
длъжностни лица, с цел спазване на антидопинговите правила и превенция на 
употребата на допинг в спорта. 

3. БФ по кънки определя свой представител, който съвместно с Антидопинговия център 
координира прилагането на антидопинговите правила и провеждането на 
антидопингово обучение във федерацията. 
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ЧАСТ ТРЕТА 

КОНТРОЛ 

Органи 
Член 7. 

1. Национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу 
допинга в спорта е Антидопинговият център към министъра на младежта и спорта. 

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

• Международния Кънки Съюз (ISU); 

• БФ по кънки; 

• Световната антидопингова агенция (WADA); 

• Национална антидопингова организация; 

• Международен Олимпийски Комитет по време на Зимните Олимпийски Игри; 

• Всяка друга антидопингова организация, отговорна за тестването на дадена 
спортна проява. 

Обхват 

Член 8. 
Ал. 1. На допингов контрол, съгласно Международния стандарт за тестване и 
разследване (ISTI) подлежат: 

1. състезателите, картотекирани в спортните клубове, членуващи в БФ по кънки; 

2. състезателите от страните, подписали Допълнителния протокол към Конвенцията 
срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, съставен на 12 септември 2002 г. 
във Варшава (ДВ, бр. 82 от 2005 г.) и ратифициран със закон от Народното събрание 
(ДВ, бр. 17 от 2005 г.), когато те пребивават на територията на Република България; 

3. състезателите, участващи в международни спортни прояви на територията на 
Република България, по искане от страна на Международния Кънки Съюз (ISU) или 
Световната антидопингова агенция (WADA); 

4. състезателите, лишени от състезателни права вследствие на нарушение на 
антидопинговите правила. 

Ал. 2. Разходите за транспорт и анализ на пробите на спортистите по ал. 1, т. 4 и за 
командировки и възнаграждения на антидопинговите екипи се заплащат от състезателя 
или от лицензираната спортна организация, към която той е картотекиран. 
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

НАРУШЕНИЕ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА 

Определение 
Член 9. 

Допингът се определя като констатиране на едно или повече нарушения на 
антидопинговите правила, изложени в чл. 10 на настоящите Антидопингови правила. 

Нарушение на антидопинговите правила 
Член 10. 

Нарушение на антидопинговите правила съставляват: 

1. Наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба на 
спортист при съобразяване със следните условия и изключения: 

• лично задължение на всеки спортист е да се увери, че в организма му не постъпват 
забранени субстанции; спортистът носи отговорност за всяка забранена 
субстанция, нейни метаболити или маркери, открити във взета от него проба, и не 
е необходимо да се доказват намерение, вина, небрежност или съзнателно 
използване от страна на спортиста за установяване на нарушението; 

• достатъчни доказателства за установяване на нарушението има при наличие на 
забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба "А", при условие че 
спортистът отхвърли 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 и/или нейните метаболити или маркери, 
открити в проба "А" на спортиста; 

• с изключение на субстанциите, за които в Списъка на забранените субстанции и 
методи е определен количествен праг, наличието на каквото и да е количество 
забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в пробата на спортист 
съставлява нарушение на антидопинговите правила; 

• като изключение от общото правило на т. 1 Списъкът на забранените субстанции 
и методи или международните стандарти могат да установяват специални 
критерии за определяне на забранени субстанции, които могат да бъдат 
произведени ендогенно; 

2. Използването или опитът за използване от спортист на забранена субстанция или 
забранен метод при съобразяване със следните условия и изключения: 

• лично задължение на всеки спортист е да се увери, че в организма му не постъпват 
забранени субстанции и не е необходимо да се доказват намерение, вина, 
небрежност или съзнателно използване от страна на спортиста за установяване на 
нарушението, свързано с използването на забранена субстанция или забранен 
метод; 

• дали използването или опитът за използване на забранена субстанция или забранен 
метод са били успешни или не е без съществено значение; за установяване 
извършването на нарушение на антидопинговите правила е достатъчно, че 
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забранената субстанция или забраненият метод са били използвани  или е бил 
направен опит за тяхното използване; 

3. отказът за участие или неучастие на спортист, без уважителна причина, във вземане 
на проби след получаване на известие съгласно установеното в наредбата, или 
избягване по какъвто и да е друг начин на процедурата по вземане на проби; 

4. нарушаването на изискванията, свързани със задължението на спортиста да бъде на 
разположение за извън състезателно тестване, включително неуспешното подаване 
на информация за местонахождението и пропуснатите проверки, които се декларират 
въз основа на правила, съответстващи на посочените в Международния стандарт за 
тестване; всяка комбинация от 3 пропуснати проверки и/или неуспешно подаване на 
информация за местонахождение, извършени в срок от 18 месеца съгласно 
установеното от антидопинговите организации с правомощия спрямо спортиста, 
съставлява нарушение на антидопинговите правила; 

5. фалшифицирането или опитът за фалшификация на която и да е част от процедурата 
за допингов контрол; 

6. притежаването на забранени субстанции или забранени методи при съобразяване със 
следните условия и изключения: 

• притежаване на забранена субстанция или забранен метод от спортист по всяко 
време и на всяко място, освен ако спортистът установи, че притежанието е 
съгласно разрешение за терапевтична употреба, издадено по надлежен ред, или 
друго приемливо оправдание; 

• притежаване на забранена субстанция или забранен метод по време на състезание 
или извън състезание от длъжностно лице във връзка със спортист, освен ако 
длъжностното лице докаже, че притежаването е съгласно разрешение за 
терапевтична употреба, издадено по надлежен ред, или друго приемливо 
оправдание; 

7. трафикът или опитът за трафик на забранена субстанция или забранен метод;  

8. прилагането или опитът за прилагане на забранена субстанция или забранен метод 
върху спортист, както и съдействието, подстрекаването, подпомагането, 
подбуждането, прикриването и всеки друг вид съучастничество, включващо 
нарушение или опит за нарушение на антидопинговите правила. 
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ЧАСТ ПЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОПИНГОВИЯ КОНТРОЛ 

Задължения и отговорности на спортистите и други лица 
Член. 11. 

1. Спортистите и други лица 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. Антидопингови правила на БФ по кънки се публикуват и актуализират в официалния 
сайт на федерацията, заедно със ЗФВС, Наредбата за антидопинговата дейност, 
Списъка на забранените субстанции и методи, в раздел „Документи”. 

Член. 12. 
1. Всеки спортист, определен за тестване, е длъжен да се яви пред антидопинговите 
екипи, дори и при отказ от участие в състезанието или тренировката. 

2. Определен за тестване спортист се освобождава от председателя на антидопинговия 
екип и дежурния лекар, когато спортистът е прекратил участието си в срещата или 
тренировката по медицински показания и е транспортиран до лечебно заведение. 
Председателят на антидопинговия екип и дежурният лекар изпращат писмен доклад 
за това до изпълнителния директор на Антидопинговия център. 

3. В случаите, когато спортист е прекратил участието си в състезанието по медицински 
показания, на тестване подлежи предварително изтеглена чрез жребий резерва. 

4. Временното отлагане на процедурата за тестване се допуска само в случаите, 
определени по реда на Наредбата. 

Член. 13. 
1. Спортист – участник в състезание, е длъжен след приключването му и преди 
напускане на спортния обект да провери дали е определен за тестване. Имената на 
спортистите, подлежащи на допинг контрол се изнасят на информационно табло, 
предварително указано за тази цел. 

2. Спортист, определен за тестване извън състезание, е длъжен да се яви за вземане на 
проба от антидопинговия екип в определения срок съгласно уведомяването от 
съответния орган. 

Член. 14. 
1. Спортистите, включени в Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия 
център, са длъжни да предоставят точна и актуална информация за своето 
местонахождение към съответната антидопингова организация посредством 
АДАМС. 

2. Информацията по ал. 1 се въвежда в срок преди първия ден на всяко тримесечие от 
началото на календарната година, а при всяка настъпила промяна – незабавно. 

3. Информацията се използва само за целите на планиране, координиране и провеждане 
на тестване при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и се 
предоставя на Световната антидопингова агенция (WADA) и на други антидопингови 
организации с правомощия да проверяват даден спортист съобразно Международния 
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стандарт за тестване, при условие че тази информация се пази в тайна по всяко време 
и се унищожава, след като престане да бъде релевантна за посочените по-горе цели. 

4. Антидопинговият център може по всяко време да изисква допълнителна информация 
от БФ по кънки за местонахождението на отделни спортисти. 

5. Спортист с наложено наказание временно отстраняване или лишаване от права 
подлежи на извън състезателно тестване и е длъжен при поискване да предоставя на 
Антидопинговия център информация за местонахождението си по време на срока на 
наказанието. 

6. Не подаването на информация за местонахождение посредством АДАМС се счита за 
неуспешно подаване за целите по-горе, при условие че са изпълнени условията на 
Международния стандарт за тестване. 

7. Случаите, при които спортистът не е на разположение за тестване на декларираното 
от самия него/нея местонахождение, се считат за пропуснати проверки за целите на 
настоящите Правила, при условие че са изпълнени условията на Международния 
стандарт за тестване. 

8. Спортист, когото Антидопинговият център е включил в своя Регистър на спортистите 
за тестване, е длъжен да спазва изискванията на наредбата, включително 
задължението за подаване на информация за местонахождението си по 
Международния стандарт за тестване, освен ако извести писмено Антидопинговия 
център, че е прекратил спортносъстезателната си дейност или че е информиран, че не 
отговаря на критериите за включване в Регистъра на спортистите за тестване на 
Антидопинговия център. 

9. Спортист, който е известил писмено Антидопинговия център, че прекратява своята 
спортносъстезателна дейност, не може да се завърне към такава, освен ако извести 
Антидопинговия център за това поне 6 месеца преди датата на очакваното си 
завръщане. За посочения период до действителното завръщане към 
спортносъстезателна дейност спортистът е длъжен да бъде на разположение за извън 
състезателно тестване без предизвестие, както и при поискване да спазва 
изискванията за подаване на информация за местонахождението си по 
Международния стандарт за тестване. 

Член. 15. 
1. Спортистите 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. Спортистите не носят отговорността по ал. 1, ако: 

• забранената субстанция, нейните метаболити или маркери не надвишават 
граничното ниво, определено в Списъка на забранените субстанции и методи на 
САА или в Международния стандарт за лаборатории и техническите документи 
към него; 

• са получили разрешение за терапевтична употреба на откритите забранени 
субстанции или забранени методи и концентрацията им не надвишава праговите 
лимити съгласно Списъка на забранените субстанции и методи; 

• използването на откритата забранена субстанция или забранен метод е следствие 
от предприети спешни медицински мерки, възпрепятстващи тежки увреждания на 
спортиста. 
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3. Спортистите са длъжни да информират лекуващите ги лекари за отговорността си по 
ал. 1. 

Член. 16. 
1. Медицинските лица, работещи в областта на спорта, при лечение на спортисти са 
длъжни: 

• да не препоръчват, предписват, дават или прилагат лекарства, съдържащи 
забранени субстанции, ако те могат да бъдат заменени с други, които не съдържат 
такива субстанции; 

• 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 при условие на спешност. 

3. След оказване на спешната помощ по ал. 2 медицинското лице е длъжно незабавно 
писмено да извести изпълнителния директор на Антидопинговия център и спортиста 
за приложеното лечение. 

ЧАСТ ШЕСТА 

НАКАЗАНИЯ 

Наказания 
Член 17. 

1. Временно спиране или лишаване на състезателни правата на уличен състезател до 
изясняване на случая се налагат от Управителния съвет на БФ по кънки или 
оторизиран от него член, веднага след съобщението от антидопинговия център, или 
при установяване по друг начин за наличие на неспецифични субстанции, след което 
се уведомява антидопинговия център. По преценка на Управителния съвет на БФ по 
кънки състезател може временно да бъде отстранен при наличие на специфична 
субстанция или основателни данни за такова наличие на субстанции. 

2. При надлежно доказване на нарушение на антидопинговите правила, извършено от 
състезатели, картотекирани в БФ по кънки, от треньори, членове, длъжностни и 
помощни лица от спортни клубове – членове на БФ по кънки, Управителният съвет 
на БФ по кънки налага съответните санкции съгласно нормативните документи. 

3. БФ по кънки изпълнява влезлите в сила решения за налагане санкции на лица, 
извършили нарушения на антидопинговите правила. 

4. Клубовете, в които са картотекирани спортистите, по отношение на които е 
констатирано нарушение на антидопинговите правила, носят отговорност за 
заплащане на всички санкции, наложени на БФ по кънки за нарушение на 
антидопинговите правила и норми. 
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ЧАСТ СЕДМА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА 

Неуредени случаи 
Член 18. 

При не пълноти и противоречия между разпоредбите на настоящите Антидопингови 
правила, приети съгласно Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и 
състезателна дейност на Националния антидопингов център към Министерство на 
младежта и спорта на Република България, и в съответствие с Антидопинговите правила 
на Международния Кънки Съюз (ISU), разработени във връзка със Световния 
антидопингов кодекс на Световната антидопингова агенция (WADA), и тези на 
Антидопинговите правила на ISU, се прилагат нормите на Антидопинговите правила на 
ISU. 

Валидност 
Член 19. 

Тези Правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от Управителния съвет на 
БФ по кънки и действат в редакцията, в която са утвърдени, до последващо изменение. 

Приложения 
Член 20. 

Настоящите Правила включват като своя неразделна част актуалния към момента 
списък на забранените вещества (субстанции) и забранени методи, съставен от 
Световната антидопингова агенция (WADA). 

Настоящите Антидопингови правила са приети и утвърдени с Протокол № 54 Решение 
№ 2 на заседание на УС на Българска федерация по кънки на 16 декември 2019 г. 


