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БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 

 

 

 

АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА  

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС  

Съгласно Наредба за антидопинговата дейност и в съответствие с 

антидопинговите правила, определени в Международната конвенция за 

борба с употребата на допинг в спорта 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Чл.1. Целта на настоящите антидопингови правила е запазването чистотата на тениса и 

защита здравето и правата на състезателите, картотекирани към Българска федерация по 

тенис.  

Чл.2. Антидопинговите правила уреждат контрола за предотвратяване на употреба или 

склоняване към употреба на забранени субстанции и методи от състезатели по тенис и 

спортно-техническия персонал, а така също и реда за установяване на нарушенията на 

антидопинговите правила и вида и размера на налаганите санкции.   

Чл.3. Тези правила се отнасят за състезателите по тенис, картотекирани към Българска 

федерация по тенис (БФТ), спортно-техническия персонал (треньори, лекари, 

физиотерапевти, кинезитерапевти, мениджъри и други длъжностни лица) и всяко друго лице 

придружаващо състезателите по време на официални състезания, регистрирани или 

членуващи в БФТ или свързани с нея по силата на договор, оторизация или акредитация. 

Чл.4. Настоящите антидопингови правила на Българска федерация по тенис се утвърждават 

съгласно изискванията на чл.1 ал.2 и чл.4 ал.2 от Наредбата за  антидопингова дейност на 

Антидопинговия център към Министерството на младежта и спорта на Република България.  



2 
Изготвил: Светослав Андонов 

Чл.5. Приложението на Антидопинговите правила на Българска федерация по тенис се 

извършва съобразно принципите на съразмерност на наказанието спрямо нарушението и 

зачитането на човешките права.  

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

Чл.6. Състезателите и лицата от спортно-техническия персонал са длъжни да спазват 

настоящите антидопингови правила, Наредбата за антидопингова дейност, както и правилата 

установени от международната федерация по тенис (ITF). 

Чл.7. Състезателите по тенис и спортно-техническия персонал са длъжни да знаят кое 

представлява нарушение на антидопинговите правила и да са запознати със списъка на 

Световната антидопингова агенция със забранените субстанции и методи. 

Чл.8. Всеки състезател по тенис, лице от спортно-техническия персонал, картотекирани или 

членуващи към БФТ, и всяко друго лице придружаващо състезатeля по време на официални 

състезания, обвързано с БФТ по силата на договор, акредицатия или оторизация, 

автоматично се считат за съгласни да бъдат обект на допинг контрол (състезателен или 

извънсъстезателен) от Антидопинговия център към ММС на Република България или 

компетентен орган от страна на Световната антидопингова агенция (САА).  

Чл.9.(1). Всеки състезател по тенис, определен за допинг тест, е длъжен да се яви в 

станцията за допингов контрол с документ за самоличност и заедно с придружител (лекар, 

треньор или друго служебно лице) в определения в известието времеви срок.  

(2). Състезателят по тенис може да отложи пробовземането единствено в случаи на: 

1. Оказване на медицинска помощ 

2. Непосредствено участие в състезание 

3. Участие в церемония по награждаване  

Чл.10.(1). Състезателите носят лична отговорност за всяка една забранена субстанция или 

нейни метаболити или маркери,  намерена в техните проби, както и за притежаването на 

ресурси за прилагане на забранен метод. 

(2). Състезателите са длъжни да информират лекуващите ги лекари за статута си на 

спортисти и отговорноста им по чл.7 и чл.10 ал.1. 
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Чл.11. Спортистите, включени в Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия 

център, са длъжни да предоставят точна и актуална информация за своето местонахождение 

посредством АДАМС по начин, установен от Международния стандарт за тестване и 

разследвания на САА. 

Чл.12.(1). Лицата в областа на спортната медицина са длъжни да не препоръчват, 

предписват, дават или прилагат лекарства или медицински методи в чийто състав има 

наличие на субстанции от списъка със забранени субстанции и методи на Световната 

антидопингова агенция, ако могат да бъдат заменени с такива не съдържащи забранени 

субстанции. 

(2). Лицата в областа на спортната медицина могат да не спазят правилата от ал.1 

единствено при оказване на спешна медицинска помощ, като след това са длъжни да 

информират писмено БФТ и да започнат процедура по издаване на разрешение за 

терапевтична употреба (РТУ) до три (3) дни след оказаната помощ върху състезателя.  

 

КОНТРОЛ 

Чл.13.(1). Провеждането на допингов контрол на територията на Република България се 

осъществява от Антидопинговия център към Министерството на младежта и спорта, който 

сам определя броя, честотата и вида допинг контрол върху състезателите и/или спортно-

техническия персонал, както и поема финансовите разходи по тяхното осъществяване. 

(2). Допинг контрол може да бъде изискан и от: 

1. Световната антидопингова агенция 

2. Международната федерация по тенис 

(3). Допълнително провеждане на допинг контрол върху български състезатели по тенис или 

лицата им от спортно-техническия персонал може да бъде изискано единствено на ниво 

Българска федерация по тенис, с одобрението на Антидопинговия център, като разходите за 

тяхното реализиране се поемат от бюджета на федерацията.    

 

НАРУШЕНИЕ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА 

Чл.14.(1). Допингът е проява на на едно или повече нарушения на антидопинговите правила 

посочени ал.2. 
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(2). Нарушение на антидопинговите правила е едно или повече от следните деяния:  

1. Наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба на 

спортист. 

1.1. Лично задължение на всеки състезател е да се увери, че в организма му не 

постъпват забранени субстанции; състезателят носи отговорност за всяка забранена 

субстанция, нейни метаболити или маркери, открити във взета от него проба, като не е 

необходимо да се доказват намерение, вина, небрежност или съзнателно използване 

от страна на състезателя за установяване на нарушението. 

1.2. Достатъчни доказателства за установяване на нарушението има при наличие на 

забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба „А", при условие че 

състезателят 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 и/или нейните метаболити или 

маркери, открити в проба „А" на спортиста, или ако проба „Б" на състезателя е 

разделена в две шишета и анализът на второто шише потвърди наличието на 

забранена субстанция или метаболити или маркери, открити в първото шише. 

1.3. 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 състезател 

съставлява нарушение на антидопинговите правила. 

1.4. 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 състезател на забранена субстанция или 

забранен метод при съобразяване със следните условия и изключения: 

2.1. Лично задължение на всеки състезател е 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 съзнателно използване от страна на 

спортиста за установяване на нарушение, свързано с използването на забранена 

субстанция или забранен метод. 

2.2. Без съществено значение е дали използването или опитът за използване на 

забранена субстанция или забранен метод са били успешни, или не; за установяване 

извършването на нарушение на антидопинговите правила е достатъчно, че забранената 

субстанция или забраненият метод са били използвани или е бил направен опит за 

тяхното използване. 
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3. Избягване, отказ от участие или неучастие в пробовземане на състезател 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 състезателя да бъде 

на разположение за извънсъстезателно тестване, включително и неуспешното 

подаване на информация за местонахождението и пропуснатите проверки, които се 

декларират въз основа на правила, съответстващи на посочените в Международния 

стандарт за тестване и разследвания на Световната антидопингова агенция (САА); 

всяка комбинация от три пропуснати проверки и/или неуспешно предоставяна 

информация за местонахождение, извършени в срок 12 месеца, съгласно 

установеното от антидопинговите организации с юрисдикция върху спортиста. 

5. Фалшифицирането или опитът за фалшификация на която и да е част от процедурата 

за допингов контрол; всяко компрометиращо процедурата за допингов контрол 

поведение, което не е включено в определението за забранен метод; 

фалшифицирането включва (но не само) умишлена намеса или опит за намеса в 

работата на служител на екип за антидопингов контрол чрез предоставяне на 

заблуждаваща информация на антидопингова организация както сплашване или опит 

за сплашване на потенциален свидетел. 

6. Притежаването на забранена субстанция или забранен метод при съобразяване със 

следните условия и изключения: 

6.1. Притежаване на забранена субстанция или забранен метод от състезател по 

всяко време и на всяко място, освен ако спортистът установи, че притежаването е 

съгласно разрешение за терапевтична употреба (РТУ), издадено по реда на чл. 8 от 

Наредбата за антидопингова дейност или друго приемливо оправдание. 

6.2. Притежаване на забранена субстанция или забранен метод по време на или 

извън състезание от спортно-техническо лице във връзка със спортист, състезание 

или тренировка, освен ако спортно-техническото лице установи, че притежаването е 

съгласно РТУ, издадено на спортист по реда на чл. 8 от Наредбата за антидопингова 

дейност, 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 по време на състезание, прилагането или опитът за прилагане върху 

спортист извън състезание на забранена субстанция или на забранен метод, които са 

забранени извън състезание. 
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9. Оказване на помощ, насърчаване, подпомагане, подбуждане, сговаряне, прикриване 

или друго съучастие, включващо нарушение или опит за нарушение на 

антидопинговите правила, или нарушение на чл. 68, ал. 1 Наредбата за антидопингова 

дейност от друго лице. 

10. Забранени връзки на състезател или друго лице, подлежащи на проверка от 

антидопингова организация по професионален или свързан със спорта начин, със 

спортно-техническо лице, което: 

10.1. Ако е под юрисдикцията на Антидопинговия център или друга антидопингова 

организация, изтърпява период на временно отстраняване, или 

10.2. Ако не е под юрисдикцията на Антидопинговия център или друга антидопингова 

организация или не е временно отстранено за установени при управление на 

резултатите нарушения на правилата на Световния антидопингов кодекс (наричан 

по-нататък Кодекса), но е било обвинено или лишено от права за криминално, 

професионално и дисциплинарно деяние, което би било считано за нарушение на 

антидопинговите правила, в случай че те биха били приложими към това лице; 

дисквалификацията на такова лице ще влезе в сила от датата на постановяване на 

нарушението (криминално, професионално или дисциплинарно) за срок минимум 6 

години или за срока на наложеното наказание за криминално, професионално и 

дисциплинарно нарушение, или 

10.3. Служи като подставено лице или посредник на лице, описано ал. 2, т.10.2 и т.10.3. 

10.4. За да се приложи ал.2, т.10 е необходимо състезателят или другото лице да е 

получил в писмен вид уведомление от Антидопинговия център или друга 

антидопингова организация с юрисдикция върху спортиста или другото лице или от 

САА за дисквалификацията на спортно-техническото лице и възможните последици 

от забранена връзка, както и че спортистът или другото лице могат основателно да 

избегнат връзката. Антидопинговият център може да информира спортно-

техническото лице - обект на известието до спортиста или другото лице, че спортно-

техническото лице може в 15-дневен срок да се обърне към антидопинговата 

организация и да обясни, че описаните в  ал.2, т.10.1 и 10.2 обстоятелства не се 

отнасят за него. Тази разпоредба се прилага и когато дисквалифициращото 

поведение на спортно-техническото лице се е случило преди посочената в чл. 25 от 

Кодекса ефективна дата. Спортистът или другото лице са длъжни да докажат, че 

установената връзка със спортно-техническо лице, описана в ал.2, т.10.1 и 10.2, не е 

в професионален или спортен план. Когато Антидопинговият център или друга 

антидопингова организация знаят, че спортно-техническо лице отговаря на 
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описаните в ал.2, т.10.1 и 10.2 критерии, те са длъжни да предоставят тази 

информация на САА. 

 

Чл.15. Извършването на каквито и да е антидопингови процедури спрямо спортисти или други 

лица е недопустимо, преди те да са получили известие за нарушението на антидопинговото 

правило съгласно правилата за управлението на резултати или преди разумен опит за 

известяването в рамките на десет години от датата на установяване на нарушението. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗИРАНИ ПРОБИ 

Чл. 16.(1). Ако анализът на проба "А" даде неблагоприятен аналитичен резултат за наличие 

на забранена субстанция, която не е специфична субстанция и предварителната проверка не 

разкрие приложимо РТУ или отклонение от Международния стандарт за тестване и 

разследвания на САА или от Международния стандарт за лаборатории на САА, което да е 

станало причина за неблагоприятния аналитичен резултат, следва да бъде наложено 

временно отстраняване незабавно след разглеждането и известието. 

(2) Задължителното временно лишаване от състезателни права може да не бъде наложено, 

ако спортистът докаже пред Дисциплинарната комисия, че нарушението вероятно се дължи 

на замърсен продукт. Решението да не се отмени временното лишаване от състезателни 

права, въпреки твърдението на спортиста относно замърсен продукт, не може да бъде 

обжалвано. 

(3). За случаите, които не са обхванати от ал. 1 и за които Антидопинговият център взема 

решение да бъдат представени като явно нарушение на антидопинговите правила, може да 

бъде наложено временно отстраняване след разглеждането и известяването по ал. 1, но 

само преди анализ на проба "Б" или окончателното изслушване. 

(4). Временното лишаване от състезателни права по ал. 1 или 2 може да не бъде наложено, 

освен ако на спортиста или на лицето бъде дадена: 

1. възможност за предварително изслушване преди или своевременно след налагането на 

временно лишаване от състезателни права; 

2. възможност за изслушване по ускорена процедура по чл. 31, ал. 2 от Наредбата за 

антидопингова дейност, своевременно след налагане на временното лишаване от 

състезателни права. 

(5). Ако въз основа на неблагоприятен аналитичен резултат от проба "А" бъде наложено 

временно отстраняване, но последвалият анализ на проба "Б" (в случай че такъв е поискан от 

спортиста или от антидопинговата организация) не потвърди резултата от анализа на проба 
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"А", спортистът престава да подлежи на временното отстраняване за нарушение по чл. 14, 

ал. 2, т. 1.  

 

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО 

Чл. 17.(1). Право да отнесат за разглеждане и разрешаване до Дисциплинарната комисия 

въпроси, свързани с нарушения на антидопинговите правила, имат: 

1. състезателят по тенис или упълномощено от него лице; 

2. Българска федерация по тенис; 

3. всяко лице, за което е установено, че е извършило нарушение на антидопинговите 

правила; 

4. изпълнителният директор на Антидопинговия център; 

5. САА. 

(2). Въпросите се отнасят за решаване до Дисциплинарната комисия в срок 7 дни от датата 

на: 

1. издаване на решението на изпълнителния директор на Антидопинговия център – за 

изпълнителния директор на Антидопинговия център; 

2. получаване на известие за издаденото решение на изпълнителния директор на 

Антидопинговия център – за лицата по ал. 1, т.1 – 3 и т.5. 

Чл. 18. При изслушвания се спазват следните принципи: 

1. своевременно провеждане на изслушването; 

2. справедлив и безпристрастен разглеждащ състав; 

3. даване право на лицето да бъде представлявано за собствена сметка; 

4. гарантиране правото на лицето да бъде информирано своевременно и по справедлив 

начин относно твърдението, че е нарушило антидопинговите правила; 

5. даване право на лицето да се защити срещу обвинението, че е нарушило антидопинговите 

правила, и съответните му последствия; 

6. гарантиране правото на всяка от страните да представя доказателства, в т.ч. да призовава 

и разпитва свидетели (разглеждащият състав решава по свое усмотрение дали да приема 

свидетелски показания по телефона или в писмен вид); 

7. даване право на лицето да ползва преводач по време на изслушването, като 

самоличността на преводача и отговорността за заплащане на услугите му се определят от 

разглеждащия състав; 

8. своевременно издаване на писмено мотивирано решение, съдържащо разяснение на 

причината/причините за налагане на съответния срок за лишаване от права. 

Чл. 19.(1). По реда на този член могат да се обжалват: 
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1. решения на Дисциплинарната комисия за нарушение на антидопинговите правила и 

свързаните с тях евентуални последици; 

2. решения на БФТ за налагане или за неналагане на санкции за нарушение на 

антидопинговите правила; 

3. решения на Дисциплинарната комисия, постановяващи липса на нарушение на 

антидопинговите правила; 

4. решения на Дисциплинарната комисия, постановяващи прекратяване на производството 

поради процедурни причини; 

5. решения на БФТ за налагане на временно отстраняване вследствие на проведено 

предварително изслушване или по повод на нарушения по чл. 16; 

6. решение на САА да не прави изключение от изискването за шестмесечно предизвестие на 

отказал се спортист, за възстановяване на спортната дейност съгласно чл. 11; 

7. решение да отложи или да не отложи период на лишаване от права или да възобнови или 

да не възобнови период на отлагане на лишаване от права при значително съдействие при 

разкриване или установяване на нарушения на антидопинговите правила; 

8. решение относно нарушаване на забраната за участие в спортносъстезателна дейност; 

9. решение на антидопингова организация да не признае решенията на друга антидопингова 

организация. 

(2). Право на обжалване по ал. 1 имат: 

1. Спортистът или съответното друго лице – субект на обжалваното решение; 

2. Другата страна по делото, във връзка с което е произнесено решението; 

3. Българска федерация по тенис; 

4. Антидопинговият център 

5. Междуранодната федерация по тенис (ITF); 

6. Световната антидопингова агенция (WADA); 

(3). независимо от други разпореждания право да обжалва временно лишаване от 

състезателни права имат само спортистът или съответното друго лице, върху което е 

наложено временно отстраняване. 

(4). Сроковете за обжалване са, както следва: 

1. решенията на Дисциплинарната комисия и на изпълнителния директор на Антидопинговия 

могат да бъдат обжалвани пред Българския спортен арбитраж в качеството му на апелативна 

инстанция в рамките на 14 дни от получаването им; 

2. срокът за обжалване пред САС е 21 дни считано от датата на получаване на решението от 

обжалващата  страна. 
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НАКАЗАНИЯ 

Чл.20.(1). При надлежно доказване на нарушение на антидопинговите правила, извършено от 

състезатели, картотекирани при БФТ, спортно-технически лица  и всяко друго лице 

придружаващо състезатeля по време на официални състезания, обвързано с БФТ по силата 

на договор, акредицатия или оторизация, Управителният съвет на Българската федерация по 

тенис налага  съответните санкции съгласно нормативните актове на WADA и ITF. 

 (2). Българската федерация по тенис изпълнява влезлите в сила решения за налагане 

санкции на лица, извършили нарушения на антидопинговите правила. 

 (3). Състезателите, по отношение на които е констатирано нарушение на антидопинговите 

правила носят отговорност за заплащане на всички санкции, наложени на БФТ за нарушение 

на антидопинговите правила и норми. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.21. Настоящите Антидопингови правила се приемат съгласно Наредбата за антидопингова 

дейност на Националната антидопингова организация към Министерство на младежта и 

спорта на Република България, и са  в съотвествие с Антидопинговите правила 

на Международната федерация по тенис (ITF), разработени във връзка със Световния 

антидопингов кодекс на Световната антидопингова агенция. При непълноти и противоречия 

на настоящите правила с Антидопинговите правила на ITF, се прилагат нормите 

на Антидопинговите правила на ITF. 

Чл.22. Настоящите Антидопингови правила включват като своя неразделна част актуалния 

към момента списък на забранените субстанции и методи, изготвен от Световната 

антидопингова агенция  (WADA). 

Чл.23. Тези Правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване от Управителния 

съвет на БФТ и действат в редакцията, в която са утвърдени, до последващото им 

изменение. 

 

 

Българска федерация по тенис 

2019 година 


