
Българска Федерация Баскетбол 

 

Антидопингови правила 
    

   Общи разпоредби 
 

   Чл. 1. Въведение 

1.1. Българска федерация баскетбол (БФБ) утвърди тези Антидопингови правила 

(Правилата) с цел да постави ясни забрани и контрол върху допинга в 

българския баскетбол в съответствие със задължителните изисквания на 

Световния аннтидопингов кодекс, Антидопинговите правила на Световната 

баскетболна федерация (ФИБА) и Наредбата за допингов контрол при 

тренировъчна и състезателна дейност (Наредбата), за да запази ценностите 

на феърплея, както и здравето на участниците в спорта баскетбол в 

България. 

1.2. БФБ е член на ФИБА и в случай, че има противоречие между тези правила и 

Антидопинговите правила на ФИБА то правилата на ФИБА ще се прилагат. 

1.3. В случай на противоречие на тези правила с разпоредбите на Наредбата за 

допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, то правилата на 

Наредбата ще се прилагат. 

1.4. За удобство в настоящите правила състезателите са наричани само в мъжки 

род, но всички разпоредби се отнасят съответно и за състезателките от 

женски пол.  

 

Чл. 2 Приложение 

Тези правила ще се прилагат спрямо всички картотекирани в БФБ участници в 

тренировъчен процес или в състезания, организирани от или проведени под шапката на 

БФБ или на баскетболен клуб, член на БФБ, независимо от това дали тези участници са 

български граждани или чужденци, пребиваващи в България. 

 

Чл. 3. Национален орган за осъществяване на допингов контрол 

Национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу 

допинга в спорта и в частност в баскетбола е Антидопинговият център към 

Министерството на младежта и спорта (ММС). 

 

   Чл. 4. На допингов контрол подлежат: 

4.1. Баскетболистите, картотекирани към БФБ; 

4.2.  Баскетболистите, участващи в международни баскетболни прояви на територията 

на Република България по искане от ФИБА или ФИБА Европа. 

 

 Чл.5.  Допинговият контрол, може да бъде: 

5.1. Въз основа на годишния план за разпределение на проверките от Антидопинговия 

център. В този случай допинговият контрол е за сметка на Антидопинговия център; 

 



5.2.  По искане на ФИБА, ФИБА Европа,  БФБ или баскетболен клуб (БК), нейн член; 

 

5.2.1. Искането за допинг контрол от БФБ или БК трябва да се изпрати в писмен вид до 

Антидопинговия център в срок до 48 часа преди баскетболната среща, за която се отнася, 

като е за сметка на заявителя и се заплаща съгласно ценоразпис, утвърден от 

Антидопинговия център.  

 

Чл. 6. БФБ е длъжна да известява незабавно ММС, Антидопинговия център и 

Българския олимпийски комитет при установяване на нарушения на антидопинговите 

правила от друг контролен орган. 

   

 Чл. 7. Допингът е проява на едно или повече от нарушенията на антидопинговите 

правила, посочени в чл.6 ал.2 на Наредбата за допингов контрол  при тренировъчна и 

състезателна дейност. 

 

  

   Раздел I 

Отговорност 
    

   Чл.8. Баскетболистите и длъжностните лица към отборите са длъжни да знаят кое 

съставлява нарушение на антидопинговите правила и кои субстанции и методи са 

включени в Списъка на забранените субстанции и методи. 

8.1.Медицинските лица, работещи в областта на баскетбола са длъжни: 

8.1а. да не препоръчват, предписват, дават или прилагат лекарства, съдържащи 

забранени субстанции, ако те могат да бъдат заменени с други, които не съдържат такива 

субстанции; 

8.1.б. да не препоръчват, предписват, прилагат или предлагат използването на 

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

8.2. Медицинските лица, работещи в областта на спорта, при лечение на спортисти 

може да не спазят правилата по 8.1 в случаите на оказване на спешна помощ. 

8.3. След оказване на спешната помощ по 8.2 медицинското лице е длъжно незабавно 

писмено да извести изпълнителния директор на Антидопинговия център и спортиста за 

приложеното лечение. 

  

  Чл. 9.  Баскетболистите 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. 

 

 Чл.10. Баскетболистите не носят отговорността по чл.9, ако: 

 

10.1. 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; 

10.2. 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; 

10.3. Използването на откритата забранена субстанция или забранен метод е 

следствие от предприети спешни медицински мерки, възпрепятстващи тежки увреждания 

на баскетболиста. 

 

 Чл.11. Баскетболистите са длъжни да информират лекуващите ги лекари за 

отговорността си по чл. 9. 

 

    

   Раздел II 

Списък на забранените субстанции и методи и 

разрешения за терапевтична употреба 
 

   Чл. 12. Световната антидопингова агенция ежегодно изготвя и публикува като 

международен стандарт Списъка на забранените субстанции и методи, в който 

изчерпателно се изброяват забранените субстанции и забранените методи. Измененията в 

Списъка на забранените субстанции и методи влизат в сила за Република България по реда 

на Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта, ратифицирана 

със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 105 от 2006 г.). 

 

12.1. Списъкът на забранените субстанции и методи се изпраща от Антидопинговия 

център до БФБ и се публикува на интернет страницата на Антидопинговия център, на 

Министерството на физическото възпитание и спорта и на БФБ, като се прилага към 

настоящите правила. 

 

12.2. Определянето на Списъка на забранените субстанции и методи от САА и 

класифицирането в него на субстанциите в категории е окончателно и не подлежи на 

оспорване от баскетболиста или друго лице въз основа на аргумента, че субстанцията или 

методът не са маскиращи средства, нямат потенциал за повишаване на постиженията, не 

представляват риск за здравето или не накърняват спортния дух. 

 

   Чл. 13. Баскетболистите с документирани заболявания, за които се изисква 

използване на забранена субстанция или забранен метод преди използването им са длъжни 

да подадат молба за разрешение за терапевтична употреба по образец, утвърден от САА и 

публикуван на интернет страницата на Антидопинговия център. Наличието на забранена 

субстанция, нейни метаболити или маркери, използването или опитът за използване на 

забранена субстанция или забранен метод, притежаването на забранени субстанции и 

методи и прилагането или опитът за прилагане на забранен метод или забранена 

субстанция не се считат за нарушения на антидопинговите правила, когато са в 

съответствие с разпоредбите на приложимо разрешение за терапевтична употреба, 

издадено съобразно Международния стандарт за разрешения за терапевтична употреба. 

 

 13.1. Разрешения за терапевтична употреба се издават: 

 

 а). за баскетболисти на национално ниво - от изпълнителния директор на 



Антидопинговия център след становище на комисията за разрешения за терапевтична 

употреба; 

 б). за баскетболисти на международно ниво - от ФИБА  

  

13.2. Баскетболистите по 13.1.а, освен в извънредни случаи, трябва да искат 

разрешение за терапевтична употреба не по-късно от 30 дни преди участие в състезание 

или спортна проява. 

 

13.3. БФБ  предоставя информация на ФИБА за взетите решения по 13.1 и информира 

Антидопинговия център за разрешенията, получени от ФИБА. 

 

     
   Раздел III 

Подбор на баскетболисти за тестване 
 

   Чл. 14 При тестване на баскетболисти подборът се извършва, както следва: 

 

 14.1. по време на състезание: чрез жребий се определят по двама баскетболисти и 

един - за резерва, от всеки отбор от заявените за участие в състезанието. Тегленето на 

жребия се извършва в последната почивка преди края на състезанието като на него може 

да присъства по един представител на Антидопинговия център, на БФБ и на БК. 

. 

 14.2. извън състезание: чрез случаен подбор или целево тестване на баскетболисти, 

включително такива, изтърпяващи период на лишаване от права или временно 

отстраняване; 

  14.3. Когато при извършено тестване бъдат установени нарушения на 

антидопинговите правила от двама или повече баскетболисти от един и същ отбор, се 

извършва разширен допингов контрол, който може да обхване всички баскетболисти от 

отбора. 

    

     

   Раздел IV 

Вземане на проби 
 

   Чл. 15. Процедурата по вземане на проби за допингов контрол се осъществява по 

начин, който гарантира целостта, сигурността и идентичността на пробата, при зачитане на 

личната свобода и достойнство на баскетболиста и в съответствие с Международния 

стандарт за тестване на САА. 

 

   Чл. 16.  Вземането на пробите се извършва в специално оборудвано за целта място, 

наричано станция за допингов контрол. 

 

 16.1.  Станцията за допингов контрол трябва да осигурява уединено даване на 

пробата от баскетболиста и възможност за контрол от членовете на антидопинговите 

екипи с цел недопускане на нейното фалшифициране. 



 16.2. Всеки БК домакин на баскетболна среща трябва да осигури подходящо 

помещение за станция за допингов контрол в спортната зала, където е провежда срещата; 

 

   Чл. 17. При известяване за допингов контрол и вземане на проби членовете на 

антидопинговите екипи са длъжни да се легитимират със служебната карта.  

 

   Чл. 18. По време на състезание определените за тестване баскетболисти се 

известяват писмено непосредствено след приключване на участието им в състезанието 

като Известието за тестване е част от формуляра за допингов контрол  съгласно Наредбата. 

 

   Чл. 19. При провеждане на тестване извън състезание антидопинговите екипи 

установяват местонахождението на определения баскетболист и го уведомяват за 

допинговия контрол, като посочват мястото и времето, определени за даване на допинг 

пробата.  
19.1. Уведомяването за тестване по чл.19 трябва да е направено писмено без предварително 

известяване (освен при изключителни случаи). 

 

    Чл. 20. Баскетболистът, определен за тестване по време на състезание, се явява в 

станцията за допингов контрол в срока, определен в полученото от него известие като след 

уведомяването трябва да бъде съпровождан от член на антидопингов екип през цялото 

време до завършване на процедурата по вземане на проба. 

 

 20.1. Баскетболистът няма право да напуска станцията за допингов контрол без 

разрешение от председателя на антидопинговия екип. В случай че получи разрешение за 

временно напускане на станцията за допингов контрол, баскетболистът задължително се 

придружава от член на антидопинговия екип за времето на отсъствието му. Разрешение 

може да се получи 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. 

 

  20.2. Всеки баскетболист, определен за тестване, има право да се яви в станцията за 

допингов контрол с придружител - лекар, треньор или служебно лице, а при 

международни състезания се допуска и преводач. 

 

 20.3. Всеки непълнолетен баскетболист има право да бъде придружен в станцията за 

допингов контрол и от един от законните си представители. 

 

 20.4. Баскетболист с увреждания има право да бъде придружен в станцията за 

допингов контрол и от лице, посочено от него. 

 

 20.5. Лицата, придружаващи баскетболиста, могат да присъстват при процедурата по 

вземане на пробата, освен при физиологичните действия на баскетболиста по даване на 



уринна проба. 

 

 20.6. Баскетболистът удостоверява самоличността си с документ за самоличност или 

с със състезателна карта, издадена от БФБ със снимка. 

 

 20.7. Председателят или член на антидопинговия екип е длъжен да обясни на 

баскетболиста и на неговите придружители или представител последователността на 

действията при процедурата по вземане на пробата. 

 

Чл.21. Във връзка с констатиране на нарушения на антидопинговите правила 

членовете на антидопинговия екип имат право да извършват проверка на личния багаж и 

на вещите на спортистите и длъжностните лица. 

 

21.1. При откриване на субстанция при проверката по чл. 21, за която има съмнение, че 

е включена в Списъка на забранените субстанции и методи, членовете на антидопинговия 

екип имат право да я изземат за анализ. 

 

21.2. За иззетата субстанция по 21.1. се попълва протокол и субстанцията се изпраща за 

анализ в акредитирана от САА лаборатория по реда, определен от Наредбата за допингов 

контрол при тренировъчна и състезателна дейност. 

 

   Чл. 22. За взетата проба се попълва формуляр по образец, утвърден от САА и 

публикуван на интернет страницата на Антидопинговия център. 

 

 22.1. Всички възражения към процедурата за вземане на пробите се записват във 

формуляра за допингов контрол в частта "коментари". 

 

 22.2. Възражения за всички нарушения по процедурата за вземане на проби могат да 

правят лицата по чл. 21 с изключение на преводача. 

 

   Чл.23. Всеки баскетболист, определен за тестване, е длъжен да се яви пред 

антидопинговите екипи, дори и при отказ от участие в състезанието или тренировката. 

 

 Чл.24. Определен за тестване баскетболист се освобождава от председателя на 

антидопинговия екип и дежурния лекар, когато баскетболистът е прекратил участието си в 

срещата или тренировката по медицински показания и е транспортиран до лечебно 

заведение.  

 

 Чл.25. В случаите, когато баскетболист е прекратил участието си в състезанието по 

медицински показания, на тестване подлежи предварително изтеглена чрез жребий 

резерва. 

 

 Чл. 26. Баскетболист, определен за тестване извън състезание, е длъжен да се яви за 

вземане на проба от антидопинговия екип в определения срок съгласно уведомяването му.  

 



Раздел V 

Процедури при неблагоприятен аналитичен реултат 
 

    

      Чл.27.  При установяване на неблагоприятен аналитичен резултат изпълнителният 

директор на Антидопинговия център известява писмено баскетболиста чрез Президента на 

БФБ или упълномощено от него длъжностно лице  за неблагоприятния аналитичен 

резултат от проба "А" и за изискването БФБ  да наложи временно отстраняване на 

баскетболиста. 

 

  Чл.28. В известието по чл.27 се определят дата, час и място за предварително 

изслушване на баскетболиста пред Контролно-медицинската комисия към 

Антидопинговия център.  

  

   Чл.29. БФБ незабавно уведомява Дисциплинарната комисия на БФБ, която с 

решение спира състезателните права на баскетболиста до приключване на процедурите. 

Решението на Дисциплинарната комисия на БФБ може да бъде обжалвано пред 

Дисциплинарната комисия на Българския олимпийски комитет в 14 дневен срок; 

 

29.1. БФБ известява баскетболиста за резултата от проба "А" и за своето решение 

относно временното му отстраняване. БФБ няма право да разгласява самоличността на 

баскетболиста пред трети лица до окончателното потвърждаване на неблагоприятния 

резултат. 

 

Чл.30. Предварителното изслушване се провежда от Контролно-медицинската комисия 

срок не по-дълъг от 7 работни дни. 

30.1. Предварителното изслушване по време на спортни прояви може по искане на 

баскетболиста да се проведе по ускорена процедура – непосредствено след временното му 

отстраняване. 

30.2. За провеждането на предварителното изслушване се съставя протокол, който се 

подписва от баскетболиста и от членовете на Контролно-медицинската комисия. 

 

 

 Чл.31. Баскетболистът има право да подаде писмена молба по образец до 

изпълнителния директор на Антидопинговия център и да внесе платежен документ за 

преведена по сметката на Антидопинговия център сума за всички разходи за извършване 

на контролен анализ на проба „Б“ в срок до 7 работни дни от получаването от страна на 

лицензираната спортна организация на известието по ал. 2. Ако спортистът не подаде 

молба в определения срок или приеме неблагоприятния аналитичен резултат, резултатът 

от анализа на проба „А“ се счита за окончателен и цялата документация по извършения 

допингов контрол се изпраща от изпълнителния директор на Антидопинговия център на 

Дисциплинарната комисия. 

31.1. Молбата по чл.31 се подава намясто, по факс или по куриер. 

31.2. Разноските за анализа на проба „Б” са сметка на баскетболиста. 



31.3. Контролният анализ се извършва от Лабораторията за допингов контрол, която 

насрочва дата и час за този анализ. Изпълнителният директор на Антидопинговия център 

известява спортиста чрез БФБ за датата и часа на контролния анализ. 

31.4. По искане на баскетболиста провеждането на контролен анализ на проба „Б“ може 

да бъде отложено само еднократно след подаване на писмена молба от лицето в 

Антидопинговия център не по-късно от 24 часа от насрочената дата за контролен анализ на 

проба „Б“. Лабораторията за допингов контрол насрочва нови дата и час, за които 

Антидопинговият център известява спортиста чрез БФБ.  Новата дата за контролен анализ 

е окончателна. Ако спортистът или упълномощено от него лице не се явят на посочените 

дата и час, анализът на проба „Б“ се извършва в присъствие на независим свидетел. 

 31.5. Контролният анализ се извършва от екип, който не е участвал при анализа на 

проба „А“. 

31.6. Анализът на проба „Б“ се извършва в същата акредитирана от САА лаборатория, в 

която е извършен анализът на проба „А“. 

 

 Чл. 32.  При отваряне на проба "Б" за провеждане на контролен анализ могат да 

присъстват от страна на БФБ: 

 1. баскетболистът и/или нотариално упълномощено от него лице като има право да 

присъства в лабораторията в продължение на цялата аналитична процедура при условие, 

че не възпрепятства и не влияе на процеса; 

 2. представител на БФБ, към която е картотекиран баскетболистът, и/или на ФИБА 

или ФИБА Европа; 

 3. преводач. 

  

 Чл.33.Ако анализът на проба "Б" не потвърждава резултата от анализа на проба "А", 

резултатът от допинговия контрол се обявява за отрицателен и процедурата се прекратява. 

В този случай изпълнителният директор на Антидопинговия център незабавно известява 

баскетболиста и БФБ.  

 

   33.1. Ако резултатът от анализа на проба "Б" потвърждава неблагоприятния 

аналитичен резултат от анализа на проба "А", изпълнителният директор на 

Антидопинговия център незабавно известява баскетболиста чрез БФБ.  

 

 33.2. Всички лица, участвали или присъствали при провеждането на анализа на проба 

"Б", са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна във връзка и по повод 

процедурата, до официалното удостоверяване с доклад за резултата от анализа на проба 

"Б". 

 

 33.3. Баскетболистът или упълномощеното от него лице има право да получи при 

поискване и срещу заплащане копие от цялата документация по извършените анализи на 

проба "А" и проба "Б". 

 

   
Раздел VI 



Решения и налагане на санкции 
 

      Чл. 34 Дисциплинарната комисия към БОК  взема решения по всички въпроси, 

свързани с нарушенията на антидопинговите правила и определя вида и размера на 

наказанията за извършените нарушения на антидопинговите правила.  

  Дисциплинарното производство се осъществява съобразно разпоредбите на 

Наредбата. 

 

Чл. 35. Дисциплинарната комисия към БФБ взема решение за налагане на 

определеното от Дисциплинарната комисия към БОК наказание.  Решението се взема в 15-

дневен срок от получването на решението от Дисциплинарната комисия към БОК, като 

препис от него се изпраща на: Антидопинговия център , министъра на физическото 

възпитание и спорта, Българския олимпийски комитет и САА и ФИБА.  

 

Чл. 36. Санкциите на баскетболисти и други лица по наредбата се налагат независимо 

от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако 

такава се предвижда в друг нормативен акт. 

 

Чл.37. Решенията на Дисциплинарната комисия на БОК, на изпълнителния директор 

на Антидопинговия център, на Дисциплинарната комисия на БФБ и на Българския спортен 

арбитраж могат да бъдат обжалвани в рамките на 14 дни от получаването им, като 

обжалването не спира изпълнението им, освен ако апелативният орган реши друго.  

 

Чл.38. В случаите, произтичащи от участие в международни спортни прояви, и в 

случаите на замесени баскетболисти на международно ниво решението може да бъде 

обжалвано в 21 дни считано от датата на получаване на решението от обжалващата страна. 

единствено пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария, съгласно приложимите 

пред него разпоредби. 

 

Чл. 39.  По време на срока на лишаване от права съответният баскетболист няма 

право на участие по никакъв начин в каквито и да е състезания или дейности (с 

изключение на оторизирани образователни или рехабилитационни антидопингови 

програми).  

 

Раздел VII 
    

   Административнонаказателни разпоредби 
 

   Чл. 40. На БК се налага глоба:   

40.1.  в размер  на 2000 лв., ако на картотекиран в представителен отбор на БК 

баскетболист или длъжностно лице е наложено наказание за нарушение на 

антидопинговите правила;  

 

40.2. в размер  на 4000 лв., ако на картотекиран в представителен отбор на БК 

баскетболист или длъжностно лице е наложено наказание за нарушение на 



антидопинговите правила което за БК се явява второ. 

 

40.3. в размер  на 6000 лв., ако ако до две години от налагане на санкцията по 40.1 на 

картотекиран в представителен отбор на БК баскетболист или длъжностно лице е 

наложено наказание за нарушение на антидопинговите правила което за БК се явява трето 

или следващо. 

   

   Допълнителна разпоредба 
 

   § 1. По смисъла на тези правила 

1.. "Длъжностно лице" е всеки треньор, инструктор, мениджър, агент, член на екипа 

на отбор, спортно-техническо или медицинско лице, родител, както и всяко друго лице, 

което предоставя лечение, оказва съдействие или работи с участващ или подготвящ се за 

участие в спортно състезание баскетболист. 

2. "Забранена субстанция или забранен метод" е субстанция или метод, посочени като 

такива в Списъка на забранените субстанции и методи на САА. 

 3. "Метаболит" е субстанция, произведена от организма на баскетболист чрез процес 

на биотрансформация. 

4. "Проба "А" е биологичен материал, взет от баскетболист за първоначален 

лабораторен допингов анализ. 

 5.. "Проба "Б" е биологичен материал, взет от баскетболист за контролен лабораторен 

допингов анализ. 

 6. "САА" е Световната антидопингова агенция. 

 7.  "Световен антидопингов кодекс" е кодексът, приет на 5 март 2003 г. в Копенхаген 

от САА и включен в приложение 1 към Международната конвенция за борба с употребата 

на допинг в спорта, ратифицирана със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 105 от 2006 

г.). 

8. "Списък на забранените субстанции и методи" е списъкът на САА, в който са 

посочени забранените субстанции и забранените методи. 

  

   Заключителна разпоредба 
 

Антидопинговите правила са приети от Управителния съвет на БФБ с Решение 

4/01.12.2011г. и променена и допълнена с решение 39/19.03.2015г.    


