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АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА НА  

АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ „АКАДЕМИК“ 

/в сила от 01.01.2021г./ 

 

 

1. Антидопинговите правила на Асоциация за университетски спорт 

„Академик“ имат за цел контрол и превенция на употребата за забранени 

субстанции и методи от всички студенти, участници в календара на 

федерацията, и спазването на моралните принципи в университетския 

спорт. 

2. АУС „Академик“ спазва Световния антидопингов кодекс, антидопинговите 

правила на Международната федерация за университетски спорт FISU, 

ЗФВС и Наредбата за антидопинговата дейност (Приета с ПМС № 5 от 

15.01.2021 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2021 г., в сила от 1.01.2021 г.).  

3. Всички студенти, които участват в състезанията от календара на АУС 

„Академик“, както и преподавателите, спортно-техническите и 

длъжностни лица са длъжни да знаят какво представляват нарушенията 

на антидопинговите правила и подлежат на санкции при нарушаването 

им. 

4. Всички участници в календара на АУС „Академик“ подлежат на допингов 

контрол, съгласно Международния стандарт за тестване и разследване 

(ISTI), от страна на: 

4.1.  FISU и САА; 

4.2. Антидопинговия център. 

4.3. Всяка друга антидопингова организация, отговорна за тестването 

на дадена спортна проява. 

5. Всеки спортист под юрисдикцията АУС „Академик“, включен в регистъра 

на спортистите за тестване на АЦ или FISU, е длъжен да подава актуална 

информация за своето местонахождение към съответната антидопингова 

организация.  

6. АУС „Академик“ следва да извести незабавно АДЦ, ФИСУ и САА при 

уведомяване за нарушение на антидопинговите правила. 

7. При установяване на положителна проба от допинг тестване на спортист, 

картотекиран в друга федерация, но участващ в състезанията на АУС 

mailto:office@aus.bg
mailto:sport@aus.bg


    
 

АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ “АКАДЕМИК” 

ASSOCIATION OF UNIVERSITY SPORTS  “ACADEMIC” 
1700 София, район Студентски, НСА „Васил Левски” 

1700 Sofia, Studentski grad, National Sport Academy «Vasil Levski», 
Tel:(+359) 0898776587, E-mail: office@aus.bg,  sport@aus.bg, www.aus.bg 

 

 
 

„Академик“ в представителен отбор на висше училище, състезателят няма 

право да участва в състезанията от календара на федерацията. 

8. При наложено наказание от Дисциплинарната комисия при БОК и 

Български спортен арбитраж на спортисти и спортно-технически лица за 

нарушение на антидопинговите правила, АУС „Академик“ следва да 

извести висшето училище и катедрата/ департамента по спорт, че 

състезателят няма право да участва в състезания и мероприятия, 

организирани от АУС „Академик“.  

9. Спортистите, спортно-техническият персонал и длъжностните лица са 

длъжни да съдействат на Антидопинговия център при осъществяване на 

дейността му. 

10. Обидното поведение спрямо длъжностно лице по допинг контрол или 

спрямо друго лице, участващо в допинговия контрол, от спортист, 

спортно-техническо лице, представител на висше училище или друго 

лице, е забранено и подлежи на санкция, която следва да бъде 

определена от УС на АУС „Академик“, според конкретния случай. 

11.АУС „Академик“  чрез свои координатор информира и осигурява 

антидопингово обучени на спортистите и длъжностни лица с цел спазване 

на антидопинговите правила и превенция на употребата на допинг в 

спорта. 

12.АУС „Академик“ публикува и актуализира на интернет страницата си 

ЗФВС, Наредбата за антидопинговата дейност, Списъка на забранените 

субстанции и методи и Антидопинговите си правила. 

Настоящите антидопингови правила са приети на заседание на УС на АУС 

„Академик“ на 10.02.2021г. и са част от целите на федерацията за 

превенция на употребата на забранени субстанции и методи в спорта. 
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