
АНТИДОПИНГОВ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА 

1. Настоящите антидопингови правила са приети на заседание на УС на БФ по борба и са част 
от целите на федерацията за превенция на употребата на забранени субстанции и методи в 
спорта. 

2. БФ по борба спазва Световния антидопингов кодекс, антидопинговите правила на 
Международната федерация по борба (UWW), ЗФВС и Наредбата за антидопинговата 
дейност.  

3. Картотекираните състезатели към БФ по борба както и спортно-технически и длъжностни 
лица са длъжни да знаят какво представляват нарушенията на антидопинговите правила и 
подлежат на санкции при нарушаването им. 

4. Всички картотекирани спортисти към БФ по борба подлежат на допингов контрол, съгласно 
Международния стандарт за тестване и разследване (ISTI), от страна на: 
4.1. Международната федерация и САА; 
4.2. Антидопинговия център. 
4.3. Всяка друга антидопингова организация, отговорна за тестването на дадена спортна 

проява. 
5. Всеки спортист под юрисдикцията на БФ по борба, включен в регистъра на спортистите за 

тестване на АЦ или МФ, е длъжен да подава актуална информация за своето 
местонахождение към съответната антидопингова организация.  
5.1. При първо провинение състезателят се глобява със сума 100 лв.  
5.2. При второ провинение (второ регистрирано пропуснато търсене) състезателят се глобява 

с 300 лв. 
6. БФ по борба следва да извести незабавно АДЦ, МФ и САА при уведомяване за нарушение на 

антидопинговите правила. 
7. При установяване на положителна проба от допинг тестване на състезател под 

юрисдикцията на БФ по борба, федерацията следва: 
7.1. Да наложи незабавно временно лишаване на състезателни права при установяване на 

наличие на неспецифична субстанция до изясняване на случая; 
7.2. По преценка на УС на федерацията състезател може временно да бъде отстранен при 

наличие на специфична субстанция. 
8. Дисциплинарната комисия при БОК и Български спортен арбитраж налагат санкции на 

спортисти и спортно-технически лица за нарушение на антидопинговите правила, а БФ по 
борба привеждан в изпълнени чрез  
8.1. Провиненият състезател се наказва със спиране на състезателни права и парична глоба 

от 500 до 5000 лв. 
8.2. Треньорът се наказва със спиране на треньорски  
8.3. Клубът се наказва с покриване в пълен размер на глобата от ММС и UWW.   

9. БФ чрез свой координатор, съвместно с Антидопинговия център координира и ежегодно 
осигурява антидопингово обучение на спортистите и длъжностни лица с цел спазване на 
антидопинговите правила и превенция на употребата на допинг в спорта. 

10. БФ по борба публикува и актуализира на интернет страницата си ЗФВС, Наредбата за 
антидопинговата дейност, Списъка на забранените субстанции и методи и Антидопинговите 
си правила. 


