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Проектът

• Осведоменост за вредите от употребата 
на допинг сред младите хора;

• Да спомогне предотвратяването на 
употреба на допинг сред младите хора.  

Инструменти

Партньори

ЦЕЛИ 

Младите спортисти (13 – 19 години) 
Таргет

9

 Проучване; 
 Семинари; 
 Работни групи; 
 Комикс



Кой е любимият ви спорт?



Партньорите



Партньорите: 

Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)
Главен координатор на проекта

 един от най-важните католически университети в 
Европа;

 41 000 студенти;
 Над 1.650 преподавателски персонал;
 12 факултета;
 35 института; 
 30 катедри;
 82 изследователски центъра



Партньорите

Асоциация „ЛЕВСКИ-Спорт за всички“ 
Координатор за България

• Водещ член на Европейската асоциация на 
многоспортовите клубове – 27 многоспортови клубове; 

• Национална партньорска мрежа – повече от 40 спортни 
организации;

• Развитие на спорта за всички; 
• Програми за популяризиране спорта на „ЛЕВСКИ“; 
• Повишаване квалификацията на треньорите и 

спортистите;



Партньорите

Съвет на латвийските спортни федерации 
Координатор за Латвия

 LSFC си сътрудничи с правителството и местните 
власти, насърчава развитието на спорта и 
сътрудничеството в областта на спорта, както и 
участва във вземането на решения, свързани със 
спорта.

 88 спортни федерации –членове; 
 отговаря за процеса на признаване на 

чуждестранни професионални квалификации;
 извършва признаване на спортни федерации;
 помага и контролира признатите федерации.



Партньорите

Италиански олимпийски комитет (CONI)
Координатор за Италия

• чадърна организация, обединяваща: 
• 45 национални спортни федерации;
• 19 асоциирани дисциплини
• 15 организации за промоция на спорта
• 19 други културни асоциации, активни и в спортната 

област;
• 95 000 спортни клуба 
• 11 милиона членове. 

• Годишният бюджет на Coni през 2015 г. възлиза на 429 
633 000 евро, основно финансиран от италианското 
правителство.



Партньорите

Литовски съюз на спортните федерации 
Координатор за Литва

 асоциация на националните спортни федерации в Литва;
 обединява 73 различни спортни федерации и ги 

представлява на регионално и национално ниво;
 организира значи спортни събития в Литва, като: 

 Литовски младежки и юношески игри, 
 Световни литовски игри, 
 Младежки игри в Балтийско море



Партньорите

Чешки съюз по аеробика и фитнес
Координатор за Чехия

 Основните ни отдели за дейност са:
1. Развитие на състезателната аеробика и фитнес под 

международния чадър на FISAF;
2. Фитнес обучение - 8 курса, акредитирани от 

Министерството на младежта, спорта и 
образованието

3. Чехи в движение - кампания за насърчаване на 
редовната физическа активност във всекидневния 
живот.



Партньорите

LEGA PRO 
Координатор за Италия

• Lega Pro е национална организация; 
• „Футбол за млади хора“: основна мисията на Lega Pro;
• организира и управлява третата лига на италианското 

първенство по футбол – в три различни регионални 
кръга и финалните състезания с  победителите във 
всеки. 

• работи с полупрофесионални футболни клубове, които 
от своя страна имат мрежа от 57 аматьорски футболни 
клуба, включващи повече от 10 000 практикуващи 
младежки спортове, наречени „филиали“ и 
разпространени в цялата италианска територия.



Партньорите

INTERNATIONAL OLYMPIC TRUCE CENTRE (IOTC)
Координатор за Гърция

 Международната фондация за олимпийско примирие, 
има за цел:
 насърчава мисията на Олимпийското движение за 

мирното съжителство между всички народи;
 образование на младежта в съответствие с 

принципите на олимпизма.



Партньорите

HAŠK Младост - Хърватски академични спортни клубове 
Младост към Университет в Загреб
Координатор за Хърватия

 Най-голямото спортно дружество в Хърватия; 
 член на Европейската асоциация на многоспортовите

клубове – 27 многоспортови клубове; 
 Носител на 42 олимпийски медала.
 28 спортни секции (от които най-известни са Гребане, 

Атлетик, Водна топка, Плуване и Волейбол) 
 повече от общо 4200 спортни спортисти



PAES
Какво е ???



PAES
Вещества 
(добавки) за

подобряване на 
външният вид 

повишаване на 
спортната ефективност
и физическа форма



Вещества за повишаване на спортната ефективност и 
подобряване на външният вид (PAES)

 PAES са всички вещества (добавки), които се използват за 
повишаване на спортната форма  или външен вид придобит 
от спорта. 

 Те са класифицирани като:

 НЕКОНТРОЛИРАНИ

 КОНТРОЛИРАНИ/ДОПИНГ/

PAES



Неконтролирани PAES/вещества/ 

 Неконтролиран PAES, са вещества  които могат да бъдат 
закупени без никакви ограничения (рецепта) или правна 
санкция

 протеинови препарати; 

 Креатин;

 Аминокиселини;

 Минерали;

 Витамини; 

 И др. 

PAES



Неконтролиран:

КОФЕИН !!!

 Кофеинът действа като стимулант на централната нервна система.

 Той се съдържа в много храни и напитки като кафе, чай, шоколад, 
някои безалкохолни напитки и други, което го прави най-
употребяваното психоактивно вещество.

 Злоупотребата с кофеин често води до психическа, а понякога дори и 
до физическа зависимост.

PAES



КОНТРОЛИРАНИ PAES/ допинг/ 

 Те са известни най-вече като „Допинг вещества“ и са 
забранени в елитния спорт , според Световната 
антидопингова агенция (WADA)

 Може да бъдат изписани само от лекар, при медицинска 
необходимост  и включват хормонални вещества като: 
 Анаболни андрогенни стероиди;

 други производни на тестостерон;

 хормон на растежа;

 инсулинов растежен фактор;

 Еритропоетин;

 психоактивни вещества;

 И др. 

PAES



Анаболни стероиди
Употреба 

СТРАНИЧНИ 
ЕФЕКТИ ПОЛЗИ



Анаболни стероиди – ПОЛЗИ 

1. Увеличен протеинов синтез – изграждане нови 
тъкани в тялото, като основно се цели повишаване
на мускулната маса; 

2. Повишен метаболизъм - по-доброто 
уползотворяване на храната; 

3. Повече сила;

4. Повишаване на костната плътност - прави ги по-
здрави и устойчиви на фрактури; 

5. Редуциране на мазнините – отслабване; 

6. Повишено самочувствие.



Анаболни стероиди – СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ 

1. АГРЕСИВНОСТ;

2. АКНЕ;

3. ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ;

4. ПОЛОВИ СМУЩЕНИЯ; 



Анаболни стероиди – СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ 

5. ГИНЕКОМАСТИЯ – увеличение на 
млечните жлези;

6. ПРОМЯНА В ЦВЕТА НА КОЖАТА/ 
ЖЪЛТЕНИЦА; 

7. КОСОПАД; 

8. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ; 

9. И много други.  





Опишете „допинг“ с една дума



PAES и МЛАДЕЖИТЕ

 Изследванията сочат, че най-често се използват от деца и юноши.

 През последните 2 десетилетия наличността на PAES се 
увеличи с достъпа до интернет. На пазара се появиха  напитки, съдържащи 
стимуланти, 
Все по-широкото се използват и локално прилагани анаболни стероиди.

 За много младежи използването на PАES е опит за подобряване на външния вид,  и 
без да участват в организираната спортна дейност;

 Редица млади спортисти пък    го разглеждат като безобидно. 

PAES

* Use of Performance-Enhancing Substances Michele LaBotz, Bernard A. Griesemer and COUNCIL ON SPORTS MEDICINE AND FITNESS Pediatrics July 2016, 138 (1) e 2016

1300; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2016-1300

* Lazuras et al., 2017) (Pope et al., 2014
* Паркинсън и Еванс, 2006;Kanayama et al., 2010

https://doi.org/10.1542/peds.2016-1300


PAES рискове

 Многобройни проучвания разкриват връзката между употребата на 
PAES и употребата на алкохол и наркотици.

 Добавките често се смесват с храни, напитки и лекарства без 
рецепта и е трудно за младежите да разграничат продуктите със 
съставки, подложени на строг надзор.

 8% до 20% от протеинови добавки, са замърсени със значителни 
количества тежки метали.

PAES

Европейско проучване за превенция на допинга, 2014 г.

(Анализ на добавки, получени от търговци на дребно в САЩ през 2007 г., разкрива, че 25% от тях са замърсени с анаболни

андрогенни стероиди и 11% са били замърсени със стимуланти.18 През 2015 г. прокурорът на Ню Йорк изпраща писма за
прекратяване на действието до 4 национални търговци на дребно, след като разследване разкрива, че само 5 от 20 билкови

добавки, тествани постоянно, съдържат активни съставки, както са изброени.)



БОРБА С ДОПИНГА В БЪЛГАРИЯ

 Антидопингов център на Република България 

 Списъци с контролираните  вещества: 

 Забранителен списък;
 Разрешени за терапевтична употреба.   

PAES

https://anti-doping.government.bg/bg/

https://anti-doping.government.bg/bg/


Контролирани вещества – забранени за употреба

 Забранителният списък е по  международен стандарт на 
Световната антидопингова агенция/WADA/, който определя 
забранените за употреба в спорта субстанции и методи. 

 Списъкът се поддържа от Световната антидопингова агенция и се 
обновява ежегодно. 

 Всяка негова нова версия влиза в сила от 1 януари на съответната 
календарна година.

 Забранителният списък е разделен на три основни категории:

 Постоянно забранени субстанции и методи (по време на и 
извън състезание)

 Субстанции и методи, забранени по време на състезание

 Субстанции, които са забранени в определени спортове

PAES



Контролирани вещества разрешени за терапевтична употреба (РТУ) 

 Спортистите, подобно на всички останали хора, понякога се разболяват и се 
нуждаят от лечение, но са длъжни да спазват редица антидопингови правила:

 Подава се заявление за ползване до националният антидопингов център:

 спортист на национално ниво, [спортисти с квоти за участие в летни и 
зимни Олимпийски и Паралимпийски игри, световни и европейски 
първенства и други международни прояви от висок ранг] подадават
заявление за РТУ в Антидопинговия център, веднага щом възникне 
необходимост.

 непрофесионален спортист ["Непрофесионален спортист" е 
физическо лице, определено от съответната национална 
антидопингова организация], има право да подаде заявление за РТУ 
със задна дата, след като са били тествани от Антидопинговия 
център или друга антидопингова организация.

ВАЖНО:

РТУ, издадено от

Антидопинговия 

център, 

е валидно само на 

национално 

ниво.



Кой е това ?

 Блестяща кариера – 21 години; 

 Най-добрият футболист на ХХ 
век; 

 Участник в четири световни 
първенства; 

 Носител на „Златната топка“;

 За клубовете участва в 491 мача
и отбелязва 210 гола.

 Милионер.

Възход 
до 

1991



Диего Армандо Марадона

 През 1991 г. е отстранен от игра за 
15 мача, след като е уличен в 
употреба на допинг.

 През 1994 г. по време на Световното
първенство в САЩ дава отново
положителна допинг проба – този
път ефедрин, което е краят на 
кариерата му за националния
отбор.

 На 37-ия му рожден ден, през 1997
г. здравето му се влошава поради
заболявания и злоупотреба
с кокаин.

Падение 
след 
1991



Как и кога научихте за PAES?



Реклама на PAES

 Първоначалните твърдения за значително подобряване на 
спортната форма и най- често се правят в Интернет,

 Голяма роля имат и списанията за бодибилдинг и фитнес. 

 Тези твърдения най-често са необосновани или силно 
преувеличени –с  търговска цел.

PAES

Един приятел ми каза за 
много добри витамини!

Видях в TikTok, едно момиче как е 
отслабнала с това!



Попитахме
повече от 400 младежи 

на възраст (14-19 години) 
от 6 държави.



Защо спортувате?



Защо спортувате?
 За да се свържа с други хора по смислен 

начин

 За подобряване на външният ми вид

 За да повиша устойчивостта си на 
заболявания

 За да бъда добре приеман от другите

 За да придобия нови спортни обувки

 За да споделя моят опит спортен опит с хора, 
които се грижат за мен

 За да подобря външният си вид

 За да повиша енергийното си ниво

 За да ме уважават другите

 За да уча и практикувам нови техники

 За да развия приятелства

 Да съм слаб, т.е. привлекателен за другите

 За да подобря здравословното си състояние

 За да получа одобрение от другите

 Да се подобря в определено упражнение или 
дейност

 Да създам тесни връзки с другите

 Да подобря външния си вид, като променя 
определени зони на тялото си

 За да подобря издръжливостта си

 Така че другите да ме разпознават като 
трениращ

 Да развивам уменията си за упражнения



Защо спортувате?
 „Искам да съм шампион“

 „Забавлението е преди всичко, във всички спортове“

 „Излизането за  два часа спорт е Освобождение“ ;

 „Това е момент на забавление, когато да се махнам от 
училищните си ангажименти.»

 „Съблекалнята според мен е като второ семейство, с 
момчета (момичетата) сме приятели, а не само 
съотборници "



Какво е УСПЕХ?

?



Какво е успех в спорта?
• Успехът като компонент на спорта, най-често се определяше 

от участниците като:

1. подобрение: „Мисля, че победата е важна и изпълняваща, 
но подобряването е по важно”

2. индивидуално удовлетворение: „За мен успехът е 
удовлетворение. Ако отида да играя  футбол с моите 
приятели и аз печеля, това е удовлетворение“

3. ангажираност в спортната практика: "означава 
ангажираност, да се занимавам с нещо“

4. постигане на лични цели: "постигане на вашите цели, 
преодоляване на вашите граници.



Диетично ли се храните?

?



 "Имам доста балансирана диета; всъщност не й 
обръщам много внимание, но  разбира се, опитвам се 
да огранича мазнините или нездравословната храна 
през повечето време.

 "Преди състезание ям банан или протеин като 
протеиново блокче. Имам 6-7 хранения на ден. 
Обичам да имам малко кисело мляко, така че никога 
нямам празен стомах, да кажем, за да поддържаме 
тялото да работи ". 

Някои участници съобщават, че се обръщат към 
специалисти по хранене за контролирана диета: 

 „Спазвам диета, която се различава в дните за 
тренировки и почивка, където има повече 
въглехидрати в тренировъчния ден. Спазвам тази 
диета, ходих на диетолог. "



Кои средства (добавки) помагат за 
по-високи спортни постижения?



Най-популярни отговори сред запитаните, подредени по важност:

1. Добавки (витамини, магнезий, калий);

2. лекарства (напр. Болкоуспокояващи, противовъзпалителен);

3. Енергийни напитки;

4. Протеини;

5. Анаболен стероид;

6. Кафе;

7. Затоплящи кремове;

8. Стероиди.

Кои средства (добавки) помагат за по-високи спортни 
постижения?



Откъде научихте за PAES?



Резултати от проучването в Европа:
Откъде научихте за PAES?

• новини за случаи на допинг: „когато чуете за известен човек, който e използвал 
забранени вещества (...)  пример - Шарапова (тенис) е използвала PAES вещества 

• сравнение с връстници: „Всъщност моите съотборници и познати използват и ги видях 
да ги вземат, но не ме интересува твърде много, защото сега ги смятам за доста 
безполезни. " 

• интернет: „Търся в мрежата, също и в научни списания“ 

• листовки: "Прочетох го на малката кутия, на която пише допинг." 

• треньори: „може би говорим с  треньора, с физиотерапевта“ 

• членове на семейството: „когато се появят тези случаи, може би говоря с родителите 
сиза това." 

• връстници: „много често когато се случва тези неща – е тема в съблекалнята. Винаги се 
шегуваме  за това кой приема протеини след играта или преди тренировка "



Защо използват PAES?



Защо използват PAES? - отговори

• Финансов и социален натиск върху спортиста: с цел 
печалба, ръководството на клуба принуждава спортиста 
да използва PAES за по-добро представяне; 

• желанието за постигане на успех: спортиста за да 
подобри представянето си и очевидно спечелване на 
състезание, за постигане на друга цел (трансфер, спонсор 
… или др.)

• необходимостта от преодоляване на собствените 
граници: Спортиста се чувства обременен от 
невъзможност да прекрачи този праг.

• психическа слабост на спортистите: „Виждам това като 
нещо за слабите хора“ 

• Не приемане на поражението: „те са хора, които не 
приемат поражението“



Разработихме за Вас 
комикс за превенция на употребата на PAES!



Лектори: 

Люсиен Велчев, 

Председател на сдружение „ЛЕВСКИ-Спорт за 
всички“ 

ЛЕВСКИ– Спорт за всички (levski-sport.bg)

Д-р Ванина Миланова, 

Президент на асамблеята на Европейската асоциация на 
многоспортовите клубове 

European Multisport Club Association - EMCA (multisportclubs.eu)

https://levski-sport.bg/
https://www.multisportclubs.eu/front-page/


Презентацията от днешният ден, 

както и много други интересни материали 

може да откриете в „Библиотеката“ 

на  „Левски-Спорт за всички“ 

Библиотека | Левски - Спорт за всички (levski-sport.bg)

https://levski-sport.bg/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/



