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 Вътрешният спортен календар на БФБокс и през 2013-та година се оказа фактор за 

откриване и израстване на нови надежди на българския бокс, на такива които ще продължат 

позитивните традиции на този спорт в историята на българския спорт. Макар, че работят при 

трудни икономически условия, голяма част от българските боксови клубове и техните треньори 

доказаха възможностите си да откриват и развиват талантите от младото поколение – боксьори. 

В момента национални състезатели, освен клубовети „ЦСКА”, „Левски”, „НСА”, „Русе”, 

„Победа Бс”, „Славия” имат и по малки клубове, от които отбелязваме „Априлец-Бояджик”, 

„Самоков”, „Таланти Лом”, „Юнайтед Спортс”, „Габрово-91”, „Национал Сф”, „Ботев Пд”, 

„Пирин”, „Македония” и „Тайсън” от „Благоевград”, „Хасково”, „Ивайло ВТ”, „Сторм”, „Арда 

Кж”. Това са все клубове, които зареждат националните гарнитури със състезатели. Към тях ще 

причислим и клубовете с традиции в бокса – „Локомотив Рс”, „Черно море Вн”, „Добруджа 

Дч”, „Ямбол”, „Мизия Пл”. 

Гордост за българския бокс е Световната шампионка при девойките Венелина 

Поптолева от боксовия клуб „Ботев Пд”, а също и медалистките от първенството в Албена 

Габриела Димитрова – рожба на БК „Таланти Лом” и сега студентка в гр. Русе и член на 

едноименния клуб, както и Виктория Михайлова от БК „Добруджа Добрич”. 

Гордост за габровската спортна общественост и за цялата боксова гилдия са сребърният 

медалист от Европейското първенство за младежи Здравко Михайлов от БК „Габрово-91” и 

бронзовият медалист от същото първенство Благой Найденов от БК „Славия”. С проявите си на 

Световното първенство за юноши Даниел Асенов от БК „Априлец” с. Бояджик и Ангел 

Ангелов от БК „Самоков” доказаха, че ги очаква позитивно бъдеще. Това те потвърдиха и на 

Европейското първенство в Русия, където Даниел Асенов стана Европейски шампион, а Ангел 

Ангелов носител на бронзов медал. Към тях ще прибавим бронзовите медали на Емануил 

Богоев от „Пирин” Благоевград и на Александър Калинов от „Хасково”. Освен треньорите в 

националните гарнитури Борислав Бояджиев, Павел Сяров, Александър Владимиров, Радослав 

Суслеков и Роман Цветков основен принос за растежа на гореизброените боксьори имат 

личните им треньори: Валентин Поптолев, Димитър Мутафов, Славчо Илиев, Йордан Мирчев, 

Аспарух Георгиев, Митко Иванов, свещеник Андон Шавулев, Младен Сталев и Веселин 

Райчев. 

Резултатите показаха, че 2013-та година е година на юношеския и младежки бокс, а 

държавните първенства и купи са тези, които дадоха началния тласък на гореизброените 

боксьори за покоряване на спортните върхове. 

БФБокс е тази,  която създаде условия за позитивното развитие на подрастващите 

боксьори. Нашите надежди няма да приключат само с изброените имена, защото считаме, че 
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ресурсите от таланти не са изчерпани. Вярваме, че през 2014-та година на Световното 

първенство в София, нашите младежи ще се представят достойно, което ще ни даде възможност 

да участваме на младежката Олимпиада, а защо не и някои от тях на Олимпиадата в Бразилия. 

През спортно - състезателната 2013-та година се проведоха 18 държавни първенства и купи 

„България“, в които участваха 62 спортни и боксови клубове с 2095 участия. 

Новост за спортния календар се оказа първото ДЛОП 1-ви кръг за девойки от 

първенството за 2014-та година, което се проведе месец ноември 2013 година в град Кърджали. 

Необходимостта от такова първенство ни показа Световното първенство за девойки в Албена, 

на което реализирахме значим успех. Новост в спортния календар се оказаха и първите кръгове 

на първенствата 2014 година, които се проведоха през есента на 2013 година, нещо което ни 

беше наложено от националните треньори на подрастващите, които още от есента трябва да 

имат поглед към националните състезатели и тяхната селекция за следващата година. Дано 

бъдещето покаже, че те са били прави.  

Както почти всяка година на поканата на федерацията за домакинство на първенствата 

от календара се отзоваха Русе, Ямбол, Пловдив, Плевен, Сливен и Пазарджик. Новост в 

домакинствата беше първото от доста години състезание ДЛШ за мъже в град София, което 

беше организирано от БФБокс, тъй като нито един от 15-те клуба на столицата не се нае с 

организацията му. От преди 30 години сега за първи път имахме домакинства (две) в град 

Кърджали, за което са нашите суперлативи към Стоян Узунов, президент на „Арда бокс” и 

организатор на състезанията. Новост за календара беше и домакинството на БК Габрово в град 

Севлиево, където всичко беше наред, а състезанието популяризира нашия спорт и в този тих и 

спокоен град. Новост от няколко години насам е и първенството за юноши в град Търговище, 

където домакините доказаха, че може да се разчита на тях и в бъдеще. Последното състезание 

се проведе в град Велико Търново, където местният боксов клуб „Ивайло“ и неговият 

президент Емил Димитров се бяха погрижили за всичко, което даде възможност за нормалното 

протичане на едно интересно и изпълнено с емоции мъжко първенство. 

Единственото черно петно в проявите на вътрешния календар бяха ексцесиите на голяма 

част от ромската публика на първенството за младежи в град Плевен, което доведе до нежелани 

последствия – губещи, от което са домакините от боксовия клуб „Спартак”- Плевен и спортната 

общественост от този удобен за домакинства град. 

Не може да не отбележим имената на тези, които с усилията си спомогнаха за 

нормалното протичане на първенствата: Илия Сяров-Русе, Валентин Поптолев-Пловдив, Дончо 

Дончев и Димитър Мутафов-Ямбол, Стефан Георгиев-Сливен, Ангел Поюков-Пазарджик, 

братя Симови-Търговище. Както е видно, географията на домакинствата се разширява и поради 
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това очакваме желание да проявят от Бургас, Благоевград и Хасково, където има добри условия 

за състезания от републикански ранг. Очакваме в град София пак да се проведе държавно 

първенство - най вероятен домакин ще бъде боксовия клуб Локомотив и неговия неуморим 

президент Борислав Георгиев. 

Като първи помощник на БФБокс при провеждането на първенствата се изяви 

Републиканската Съдийска Колегия и нейният президент инж. Август Иванов, които неуморно 

разясняваха новостите в правилника на АИБА. Разбира се треньорите има още да работят по 

налагането на стила – демонстриран от най-добрите на световния и европейски ринг. В това 

отношение виждаме положителен пример при боксьорите Даниел Асенов, Здравко Михайлов, 

Емануил Богоев, Здравко Попов, Душко Благовестов, Петър Александров, Илиян Марков, от 

които очакваме достойни попълнения на мъжкия национален отбор.  

Пожелаваме на Борислав Бояджиев да доразвие качествата на Ангел Ангелов до мъжкия 

национален отбор, тъй като от доста време боксьор в тежката категория с габаритите на 

Ангелов не е имало. 

Направените статистически справки в табличен вид ни дават пълна информация за всеки 

боксов клуб - колко боксьори през годината е картотекирал във всяко едно състезание, с колко 

боксьори е участвал, колко медали и с какъв цвят е спечелил в индивидуалните шампионати, 

какви са му отборните класирания и какви призови места има при индивидуалните класирания 

в турнирите за купа „България“. 

Във всички състезания през годината са участвали само четири боксови клуба: „ЦСКА”, 

„Русе”, „Левски Сф” и „Габрово 91”. 

От справка №4 е видно, че най-добре с подрастващите се работи в БК „Русе”, 

„Априлец”, „Добруджа”, „Черно море”, „Победа”, „Сторм” и „Левски София”, поради което и 

техните отбори са с челни класирания при отборните и индивидуални първенства. 

В женския бокс пълен хегемон е БК „Русе”, асистиран от „НСА” и „ЦСКА”, а при 

мъжете приоритетни са „НСА”, „ЦСКА”, „Левски” и изненадващо „Ивайло” В.Търново, чийто 

отбор успя да спечели купа „България“ за 2013-та година. 

Разглеждайки справка №3 констатираме, че през есента най-подготвени са боксьорите от БК 

„Русе”, следвани от тези на „Добруджа”, „Априлец” от село Бояджик, „Локомотив Русе” и 

„Левски Сф”, а хегемонът от пролетта „ЦСКА” е чак на 6-то място със скромен за реномето му 

актив. Следва кратък коментар за всеки клуб от нашите класации: 

- „ЦСКА” София е начело в две от нашите справки, спечелени 20 медала от 

индивидуалните шампионати, от които 7 шампионски. Боксьорите от армейския клуб са 

регистрирали 98 участия във всички състезания от календара. При отборните 
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класирания, въпреки че нямат шампионска титла имат водещи позиции при младежите, 

жените и мъжете. Тревожно е обаче положението при учениците и юношите, където 

класирания на 15-то и 17-то място показват пропуски в работата с подрастващите, за 

което трябва сериозно да се замислят и коригират треньорите Ахмедов, Петров и 

Мартинов. За целите разполагат с много добра материална база, а освен това на негова 

територия е държавното спортно училище „Генерал Вл. Стойчев“. 

- Боксов клуб „Русе“ поддържа лидерските си позиции в българския бокс, потвърждение 

на което са водещите му позиции в две от нашите класации, като впечатлява първото му 

място при отборните класирания и това, че клубът се представя най-убедително в 

есенната кампания на спортния календар на федерацията. Клубът демонстрира 

потенциал при подрастващите, а при жените хегемонията на клуба е пълна и убедителна. 

Надяваме се в близко бъдеще там, където клубът не е добре – при мъжете, да се 

коригира от напиращите млади попълнения. Считаме, че под ръководството на Илия 

Сяров и треньорите Павел Сяров и Съби Събев, боксовият клуб „Русе“ има всички 

предпоставки да запази водещите позиции в българския бокс и през 2014-та година.  

- Както през всяка година, напоследък „НСА” е в челните места в класациите за спечелени 

медали и отборни класирания. Приоритетите обаче, които има клуба на спортната 

академия при ежегодната селекция от нови студенти през тази година не бяха 

използвани пълноценно, показателни за което са класиранията на студентите в 

състезанията за купи „България“, където женският отбор е на незавидното 8-10 място, 

без нито една победителка в индивидуалната надпревара. Многобройно беше и 

участието при мъжете, където студентите отстъпиха 1-вото място на боксьорите от 

Велико Търново, без да спечелят в нито една от 10-те категории. Вярваме, че треньорите 

Лефтеров и Божков ще подготвят подобаващо новите студенти  при атакуване 

индивидуалните и отборните титли при младежите до 22 години, жените и мъжете през 

2014-та година. 

- Боксовият клуб „Левски“ София все още е в първите редици на най-добре 

представящите се през годината боксови клубове. Казваме все още, защото считаме, че 

през 2013-та година по няколко показатели клубът има отстъпление и само благодарение 

на някои изявени имена като Велев при юношите, Еми-Мари Тодорова при девойките, 

Георги Андонов и Стефан Иванов при мъжете запазват статуквото при индивидуалните 

отличия, а отсъствието на Тервел Пулев се чуства осезателно при индивидуалния 

шампионат и при състезанията за купа „България“, където неговото присъствие можеше 

да изкачи клуба на върха. Като положителна оценяваме работата на треньорите с 



 
 6 

подрастващите, където Владислав Георгиев считаме, че се справя добре и БК „Левски“ 

разполага с добър ресурс за бъдещето.  

- Едно от приятните явления в Българския бокс е боксовия клуб „Сторм” от град София. 

За краткото си съществуване от 2 години клубът успя да се утвърди сред водещите в 

страната, показател за което са завоюваните 6 шампионски титли през 2013-та година. 

Добра работа на треньорите Йордан и Димитър Митеви с подрастващите им донесоха 5 

шампионски титли и за отбелязване сред тях преобладава фамилията Маркови. Доброто 

представяне при мъжете се дължи преди всичко на утвърдените имена Белберов, 

Тодоров и Стоимен Петров. Очакваме още позитивни изненади от боксьорите на Сторм 

през 2014 година. 

- „Добруджа“ – гр. Добрич все още е един от водещите клубове по бокс в страната. Добра 

вътрешна организация начело с президента и международен съдия Ивелин Иванов. 

Добра работа на треньорите Михаил Георгиев и Йордан Мирчев с подрастващите, 

където при момчетата са абсолютни хегемони, както в отборното така и в 

индивидуалното класиране, а заедно с юношите събират целия актив от златни медали за 

клуба. Пример за подрастващите е бившия световен шампион при юношите Мариян 

Момчев, на когото някои от тях даже подражават. В клуба вече е и бронзовата 

медалистка от Световното първенство за жени Светлана Каменова, която ще спомогне за 

повишаване нивото на клуба в българските класации, а дано нейният пример спомогне 

за ползотворна селекция в женското направление на клуба. 

- „Победа Черноморец“ гр.Бургас поддържа нивото сред десетте най-добри клубове в 

страната, нещо което е видно от нашите класации. Има съживяване в работата с 

подрастващите, което вероятно ще осигури на клуба попълнения за мъжката формация. 

В близките години бургазлии бяха най-добрия мъжки състав в страната. В момента 

ситуацията при тях е тревожна – как иначе да коментираме факта, че на ДЛШ клубът се 

представи само с двама боксьори. Наличието на кадърните треньори Цветан Попов и 

Радослав Суслеков, заедно с интелекта на изпълнителния директор инж. Иван Попов ни 

дават основание да вярваме, че в момента те са налучкали правилната стратегия за 

работа с подрастващите, която ще им гарантира позитивни емоции в бъдеще. Разбира се 

без безкористната помощ на президента и спонсор Сава Чоролеев тези цели не биха 

могли да се реализират. Допълнителен стимул за клуба е това, че гр. Бургас е определен 

от Министерството на младежта и спорта за един от центровете за високо спортно 

майсторство, което гарантира държавна подкрепа. 
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- „Априлец“ от село Бояджик е клуб феномен в Българската боксова история. Под 

ръководството на заслужилия треньор Димитър Мутафов клубът реализира позитивна 

селекция от крайградските села на гр.Ямбол, в резултат на което ежегодно е в предните 

редици сред подрастващите боксьори в страната и още един феномен в Българския бокс, 

който чертае прекрасни переспективи. Боксьорите от фамилиите Асенови от БК 

„Априлец”, Маркови от БК „Сторм” гр. София и Йорданови от „Русе” дават обещаващи 

надежди за българския бокс, а тези от „Априлец” вече всяка година напоследък носят 

медали от Европейски първенства, върхът на което е Европейската шампионска титла на 

Даниел Асенов при юношите през 2013г. Твърде убедително боксьорите на „Априлец” 

се представиха през есенната кампания на БФБокс, което е видно от справка №3 на 

анализа. 

- Макар и със скромна бройка при картотеките и участия в състезания – боксьорите на 

„Ботев“ гр.Пловдив впечатлиха с 4-те си шампионски титли в три от възрастовите групи 

през пролетната кампания на федерацията. Прави впечатление големия ентусиазъм от 

страна на президента Валентин Поптолев да развие позитивно клуба, а предимно 

боксьори с неговата фамилия допринесоха за три от четирите шампионски титли. 

Гордост за боксовия клуб „Ботев” и за целия български бокс и спорт е Световната 

шампионка за девойки Венелина Поптолева, чиито пример очакваме да зарази 

подрастващите на клуба, а тя самата да се реализира и при жените. БК „Ботев” доказа, че 

са предпочитана дестинация за провеждане на състезания от републиканския календар 

по бокс и за това, че БФБокс може да разчита постоянно на тях. 

- „Локомотив“ от гр.Русе се движи в златната среда по резултати сред клубовете по бокс 

от страната. Беше време когато клубът впечатляваше с резултатите, което го нареждаше 

в призовите тройки. В момента клубът е активен що се отнася до участия в състезания, 

като е пропуснал само ДЛОП 1-ви кръг за младежи, а 3-те шампионски титли се дължат 

на ветераните Силвия Ангелова и Валентина Пенева при жените и талантливия Айрин 

Исметов при мъжете. Очакваме през 2014г. всеизвестния Алексей Василев да се 

ангажира по-осезателно с клуба, където работи обещаващия треньор Алексей Рибчев, за 

да излезе от обсебващата го посредственост. 

- „Черно море“ гр. Варна е акцентирал своята дейност към развитието на детско 

юношеския бокс, нещо което като стратегия го поставя сред тези, които са заложили на 

бъдещето. В основата на тази линия на развитие стои президентът Марян Савов, който е 

поставил своите изисквания към треньорите Димо Савов и Георги Бояджиев. Приоритет 

в тяхната работа е и наличието на държавно спортно училище, чиито условия спомагат 
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за позитивното развитие на бокса в БК „Черно море” гр.Варна. Да не забравяме, че това 

е клубът с най-голям национален принос в българския бокс, нещо което е особено 

задължаващо към сегашното поколение боксьори. 

- „Македония“ гр. Благоевград е скромен клуб с ограничен брой боксьори – но забележете 

всички са качествени и продуктивни. Клубът има три шампионски титли - две при 

учениците и една при младежите и това се дължи на отличната работа на треньора 

Кирил Масларски, който полага и неимоверни усилия за запазване съществуването на 

клуба в боксовото семейство. Досега конюктурата не му позволяваше да получава 

средства от тотализатора, но резултатите през 2013 година го наредиха за 2014 година 

сред получаващите средства клубове, като се надяваме да ни изненада с нови талантливи 

боксьори като ученическите шампиони Антонио Стойков и Марио Велков и младежкия 

шампион Борислав Вангелов. 

- Клубът на президента Митко Добрев – „Юнайтед Спортс“ град Пловдив обогатява 

живота на федерацията по бокс с 52 участия във всички състезания без женското 

направление. Треньорите Иван Михайлов и Стефан Панайотов и техните възпитаници са 

донесли на клуба осем медала в индивидуалните надпревари, като двете титли са дело на 

Илиян Райчев при младежите до 18 години и на Николай Мутавски при младежите до 22 

години. Клубът е обзавел добра материална база на територията на спортното училище, 

с което предлага отлични условия за усъвършенстване на своите състезатели, което ни 

кара да вярваме, че следващите резултати ще бъдат по-добри от настоящите. 

- Боксовият клуб „Славия“ София регистрира скромно за традициите в този клуб 

класиране в републиканските първенства. Девет медала и само 2 шампионски титли на 

юношата Петър Александров и на младежа Благой Найденов са актива на клуба от 

държавните първенства. През 2014-та година виждаме една силна възрастова група 

младежи, която ще воюва за шампионски титли в отборните и индивидуалните 

шампионати. Клубът разполага с потенциал и в женското направление, където 

симпатичните възпитанички на треньора Аспарух Георгиев правят много добро 

впечатление. От колектива Николай Стоянов- изпълнителен директор и треньорите 

Аспарух Георгиев и Йордан Стоянов очакваме да заработи с най-малките 13-14 

годишни, нещо което през 2013 година липсваше и поставя въпросителни за бъдещето 

на клуба. През 2013 година най-конвертируемият боксьор на „Славия” беше Благой 

Найденов, който при младежите успя да спечели бронзов медал от Европейското 

първенство през 2013 година и дава надежди при усърдна работа в тренировките да се 

включи успешно и при мъжете. 
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- БК „Габрово 91“ от гр. Габрово е клуб с високи амбиции за развитие, продиктувани от 

президента Георги Лазаров, който със своите възможности се стреми да върне 

позитивните традиции на този спорт в града. Гордост за града през годината са 

шампионските титли за младежи до 18 и до 22 години на боксьора Здравко Михайлов и 

сребърния му медал от Европейското първенство за младежи през 2013-та година. 

Клубът има 40 картотекирани боксьори във всички възрасти и 68 участия в състезания 

от календара на федерацията, което ни дава основание да вярваме, че поне част от 

количеството ще прерастне в качество и успехите на Михайлов няма да са единствените 

за клуба. Основание за това ни дава работоспособността на треньорите Митко Иванов, 

Иво Голаков и на ветерана Боян Бинев. 

- Приятна изненада ни поднесе боксовият клуб „Ивайло“ от град Велико Търново и това 

се случи при последното състезание за годината – купа България 2013 година за мъже, 

валидно и за ДЛОП 1-ви кръг за 2014 година. Боксьорите от старопрестолния град се 

представиха най-убедително и спечелиха купата и първото място в ДЛОП 1-ви кръг за 

2014 година. С първи места в категориите се отличиха Тинко Банабаков и нокаутьорът 

Стефани Койков. Значителен принос за отборното отличие дадоха талантливите 

младежи Здравко Попов и Максим Цветков, Петър Петров и Момчил Стойчев, които 

обединени от интелекта на треньора Евгени Донев и безкористната подкрепа на 

президента на клуба Емил Димитров успяха да нарушат няколкогодишната хегемония на 

столичните клубове и „Ботев Пловдив” в тази възрастова група. Клубът доказа и че е с 

големи възможности за поемане на домакинства от календара на федерацията. 

- Боксовият клуб „Хасково“ с проявите си през годината доказа убедително присъствие в 

календарните прояви на федерацията. Треньорите Младен и Стальо Сталеви 

акцентираха преди всичко в развитието на бокса за подрастващи, като освен това 

полагаха усилия и за женския бокс, където имаха една много перспективна боксьорка в 

лицето на Гюлсен Кадир, която в края на годината замина за Германия със семейството 

си и вече от Германската боксова федерация проявяват сериозен интерес към нея. Най-

сериозни успехи клубът регистрира при юношите, които са трети в отборното класиране 

и сред които изпъкват шампионите Станимир Делчев и Александър Калинов. Калинов 

донесе и национален принос за клуба си, като спечели бронзов медал от Европейското 

първенство през 2013 година в Русия. 

- Преди години боксовият клуб „Ямбол“ ежегодно се представяше позитивно в 

състезанията от календара на федерацията. Случваше се и да донесе принос към 

националния спорт. В момента положението е незавидно. Клубът е спечелил само една 
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шампионска титла чрез Кристиян Дойчев при младежите до 18 години. Епизодично 

добри прояви има при мъжете младия Костадин Минев и с това се изчерпват 

позитивните прояви на клуба през годината, което е съвсем недостатъчно за реномето на 

този клуб и над което трябва в бъдеще сериозно да се замисли треньора Дончо Дончев. 

Приоритет на клуба е това, че има подкрепата на общинското спортно училище, което 

трябва да бъде използвано пълноценно. Жалко, че си отиде от този свят един от 

спомоществувателите на клуба – незабравимият Веселин Величков. Остана им Атанас 

Николов като основна организационна подкрепа за това клубът да продължава да 

съществува. 

- Боксът в Армейския боксов клуб „Сливен“ е на същото дередже, даже и по-зле от 

съседния Ямбол. Все още клубът се намира над кота нула и над 1000 точки от 

тотализатора благодарение на трима боксьори – братята Антон и Кристиян Стефанови и 

Михаил Куртев при мъжете. Треньорите Щилян Кабранов и Димитър Пехливанов - все 

изявени имена в професията са без заплати, поради което какъв стимул за работа да 

имат. Липсата на ценз пък им пречи да работят в спортното училище, което е едно от 

най-добрите в страната и притежава всички условия за развитието на високото спортно 

майсторство. Нещата могат да се оправят само ако клубът си намери спонсор, защото 

виждаме безпаричието докъде го е довело в момента. 

- „Светкавица“ от гр. Търговище е клуб с компактно участие в календарните прояви на 

федерацията и с незадоволително представяне. 64 участия и девет спечелени медали, от 

които 1 златен, 2 сребърни и 6 бронзови, а условията които има клуба: спортно-

материална база, спортно училище с два щата за треньорите братя Йордан и Генади 

Симови, селекция с достатъчен брой деца ни показва, че резултатите не са такива, 

каквито трябва да бъдат, а липсата на национални състезатели още повече нагнетява 

обстановката около работата в клуба. Явно бъдещата дейност на клуба трябва да се 

акцентира на качеството пред количеството, като се елиминира формалното отношение 

към работата от страна на треньорите. 

- Клубът на президента и треньор, свещеник Андон Шавулев – „Пирин“ от гр.Благоевград 

е уникален по отношение на своята дейност и съществуване. Там г-н Шавулев работи 

предимно с деца без родители и ефектът от неговата дейност е колкото възпитателен, 

толкова и спортно-технически, защото през тази година беше реализиран национален 

принос от един от възпитаниците на отеца – Емануил Богоев, който завоюва бронзов 

медал от Европейското първенство за юноши в Русия. В държавните първенства бяха 

спечелени 7 медала в 12-те прояви от 18, в които участва клуба. 
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- „Пирин“ Благоевград вече ежегодно провежда регионален турнир по бокс. В него са 

участвали боксьори от трите клуба на Благоевград и клубове от Петрич, Самоков, 

Перник, София, Омуртаг, Ямбол и който спомага за популяризирането на бокса в 

региона. А авторитета на свещеник Шавулев спомогна на турнира да присъстват 

популярни (персони) боксьори и деятели като Красимир Инински, Камен Пенков, 

братята Кубрат и Тервел Пулеви, Михаил Таков, кмета Кумбарев и др. „Пирин“ 

Благоевград доказа и че има организационните възможности да поеме домакинства от 

календара на федерацията, нещо което го прави предпочитана дестинация за клубовете 

от страната. 

- Клубът „Севдалин Василев“ от Хасково, в който от години работи треньора ветеран 

Пенко Хаджиангелов е характерен с това, че регистрира значително участие във всички 

възрастови групи от календара на федерацията. По спортно технически резултати обаче 

клуба отстъпва на другия хасковски клуб и считаме, че в тази насока трябва да се насочи 

бъдещата работа на треньора. Като имаме в предвид, че зад него стои спортното 

училище в града. Така че Пенко трябва да излезе от лоното на рутината и да заработи с 

добрия материал който има, защото липсата на национални състезатели е негативен 

атестат за всеки треньор в бокса. 

- Спортният клуб Добрич-бокс е с почти незабележимо участие в календара на БФБокс, 

що се отнася до постигнатите спортно-технически резултати. Шест спечелени медала, от 

които един шампион, един сребърен и 4 бронзови е определено отстъпление в сравнение 

с отминалите години. Една от причините според нас е болеста на титулярния треньор 

Стефан Атанасов, като заместващият го Сашев не може по ценз и възможности да се 

сравнява с Атанасов. Считаме, че благодарение на президента Добри Йорданов клуба 

все пак участва в 50 процента от календарните прояви на фадерацията. Както е видно от 

справка №2 клуба е реализирал медалите си само във възрастовите групи ученици и 

юноши, което в случая е похвално с оглед на развитието на бокса в клуба за в бъдеще. 

- Боксовият клуб „Спартак“ от гр. Плевен може би е един от тези с най-голям спад на 

резултатите в сравнение с отминалите години. Участието в състезания е на прилично 

ниво, но спортно-техническите резултати не отговарят на реномето на този клуб. Само 3 

медала от индивидуалните шампионати, докато примерно през 2012 година медалите са 

10, а през 2011 година са 14. На територията на клуба е националното спортно училище 

„Георги Бенковски”. Незадоволителните и направо слаби резултати на клуба при 

подрастващите може да окаже негативно влияние за бъдещето съществувание на този 
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център. За това президента на клуба Борислав Георгиев и треньора Георги Тончев 

трябва да набележат и реализират мерки за изход от незавидната ситуация. 

- „Тракиец” от гр.Пазарджик е също в незавидни позиции в сравнение с предишните 

години. В момента с добри резултати могат да се похвалят само при възрастовата група 

ученици и по-нагоре нищо. Само 2 спечелени медала са нищожни в сравнение с 2011 и 

2012 година, когато медалите са по 6 и то от по-благороден метал. Явно за кризата са 

повлияли историите с допинга, което доведе до отказване от бокса на най–изявените 

боксьори. Президентът треньор Ангел Поюков и треньорът Николай Николов трябва да 

проумеят, че ако продължават да работят по настоящата инерция, много скоро клубът 

ще отпадне от класациите, даващи право на средства от тотализатора, което вещае 

колапс. 

- Боксовият клуб „Национал“ от гр. София работи предимно с хора, които ползват бокса 

за общофизическа подготовка след работно време. Клубът работи и с ограничен 

контингент подрастващи, с които осъществява участието си в Държавните първенства и 

купи „България“. Резултатите са скромни – една шампионска титла на Ивайло Иванов и 

4 бронзови медала. Треньорите Мартин Кръстев, Антон Чамов и Емил Чупренски 

проявяват големи услия за участията в състезания, тъй като клубът е на самоиздръжка и 

финансовите ресурси са ограничени. Чест им прави, че са регистрирали участие във 

всички възрастови групи без жените и имат принос за осъществяването на дейноста на 

БФБокс. 

- Боксовият клуб „Самоков“ от едноименния град рязко намали своята дейност през 

годината. Общината престана да дава заплата на треньора Веселин Славчов и той се 

наложи да работи друга работа с постоянен ангажимент, за да осигури прехраната на 

семейството си. Това доведе до съвсем миниатюрно участие в 7 от 18 състезания от 

календара на федерацията. 3 медала, от които един златен на талантливия национален 

състезател в тежка категория при юношите Ангел Ангелов, но самият факт, че същият 

боксьор успя да завоюва бронзов медал от Европейското първенство в Русия дава 

особена тежест на този боксов клуб. Дай боже на всеки клуб от категорията на 

„Самоков” да успее да създаде поне един национален състезател и тогава вярваме, че 

боксът в България ще просперира. Вярваме и, че за бокса в Самоков ще дойдат по-добри 

времена, когато треьорът ще акцентира трудовата си дейност изцяло в тренировъчната 

зала. 

- Както е видно от статистическите справки „нещо става” в един от Пловдивските боксови 

клубове с традиции в този спорт – става дума за „Локомотив”. Явно причините не са 
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само финансови, а има и такива от организационно естество. Имаме предвид, че доста от 

състезателите са били освободени от клуба поради което в края на годината отчитаме 

само два медала актив, от които единият е на младия талантлив шампион Иван Ангелов. 

Вярваме, че опитните треньори Иван Киряков и Стефан Чаушки ще положат 

необходимите усилия за възвръщане авторитета на „Локомотив Пловдив” в семейството 

на българския бокс, разбира се с адекватната помощ на президента на клуба Желязко 

Косев.  

- Само със суперлативи можем да коментираме моментното състояние на боксовия клуб 

„Локомотив“ от гр. София. Откакто преди близо 2 години президент на клуба стана 

бившия боксьор Борислав Георгиев нещата скоропостижно потръгнаха в позитивна 

посока. В момента клубът разполага с добра тренировъчна база, а също благодарение на 

ентусиазма на президента много често градските първенства се провеждат на базата в 

стадион „Локомотив”. За 2014-та  година клубът е готов с оферта за домакинство на 

държавно първенство за жени и девойки. И защо точно за жени и девойки? Защото 

женският отбор на клуба завоюва 3-то място на турнира за купа “България” с аспирации 

за успешно представяне и на личния шампионат 2014-та година. Клубът участва в 

състезанията на всички възрастови групи, без младежите до 22 години и ние 

констатираме, че има потенциал, който ще изкачи клуба нагоре в ежегодните ни 

класации. Основание за това ни дава и факта, че към районната община ще бъде 

възстановено и спортното училище през 2014 година. 

-  

- „Арда” от град Кърджали на президента и треньор Стоян Узунов е един от клубовете в 

страната, който с участието си дава определена украса и облик на републиканските 

първенства. От справка №1 виждаме, че този клуб е на 3-то място в състезанията с 89 

участия и 62 картотекирани боксьори от двата пола. Боксьорите на „Арда” са спечелили 

през годината 7 медала, но без шампионска титла. За това в бъдеще Узунов трябва 

постепенно да превръща количеството в качество, както се получи с девойката Хафизе 

Осман, която е 5–та на Световното първенство за девойки за 2013 година и с ДЛОП 1-ви 

кръг девойки за 2014 година, където във временното класиране „Арда” е на първо място. 

Стоян Узунов не се страхуваше да вземе домакинство през 2013 година и след като успя 

да се снабди с голям ринг, получи две състезания от есенната кампания на федерацията, 

с организацията на които се справи повече от успешно и заслужи и за в бъдеще да 

получава домакинства, като за целта неговите оферти са най-приемливи. 
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- Един от новите членове на БФБокс „Първенец”, от едноименното крайградско село на 

град Пловдив, участва с голям ентусиазъм в  първенствата от републиканския календар, 

като в основите на всичко стоят треньорите и ръководители на клуба Петър Кренчев и 

Йордан Горев – известни боксьори от близкото минало. Клубът е участвал в 50 процента 

от състезанията на федерацията като има 5 медала от 30 участия в актива си, но без 

шампионска титла. Засега дейността на клуба се фокусира към работа с подрастващите и 

в женското направление, от където очакваме и да дойдат успехите през 2014-та година. 

Клубът успя да се справи с изискванията на федерацията за включване към средствата, с 

които тотализаторът помага клубовете, което е предпоставка за по-голямо участие и 

успехи от държавните първенства и купи „България“. 

- Боксовият клуб „Мизия“ от гр. Плевен регистрира отстъпление в общото представяне на 

клуба през годината – сравнено с предишната година. Клубът е ограничил своето 

участие само в две възрастови групи – младежи до 18 години и мъже, а актива от два 

сребърни и един бронзов медал са доказателство за нашата констатация. Надяваме се, че 

през 2014 година с по-активното включване в дейноста на клуба на треньора Александър 

Владимиров и национала Детелин Далаклиев, активът на клуба значително ще се 

подобри, а работата с подрастващите е задължителна за осигуряване бъдещото 

съществувание на клуба. 

- „КИКО” – боксовият клуб на Кирил Бонев от София е характерен с това, че участва в 

състезанията на всички възрастови групи, има най-много картотекирани състезатели, но 

явно качеството не е адекватно на количеството, тъй като са спечелени само 5 медала от 

индивидуалните шампионати – без шампионска титла и само един сребърен медал. 

Считаме, че служебната ангажираност на Бонев, а освен това и ученето му за докторат в 

„НСА”, го отдалечават значително от ангажираността му към клуба, а освен това Иванка 

Георгиева въобще не може да го замени в треньорската професия. Вярваме, че 

връщането в клуба на Ангел Христов ще спомогне за повишаването на спортно-

техническото му ниво. 

- „Романе таланти” – боксовият клуб, който представя бокса в Лом е със скромно участие 

и възможности за мащабите на боксовия спорт в страната. Треньорът Славчо Илиев е 

акцентирал своята дейност приоритетно към работата с подрастващите и с женското 

направление. На фона на невзрачното представяне в индивидуалните шампионати - 1 

сребърен и 4 бронзови медала, в края на годината клубът се сдоби с национален принос 

от девойката  Габриела Димитрова, която спечели бронзов медал от Световното 
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първенство за девойки. Това постижение е гордост за спорта в град Лом и е пример, 

който може да мобилизира и ентусиазира и другите клубове с по-скромни възможности. 

- Боксовият клуб „Тайсън“ от Благоевград също е със скромни възможности по 

отношение на финансов и човешки ресурс и постигнати спортно-технически резултати. 

Само 9 картотекирани боксьори и 17 участия в 8 от 18-те състезания на федерацията и 

само 1 сребърен и 1 бронзов медал са явно отстъпление от позициите в това отношение 

през 2012 година. Треньорът –президент Румен Чавдаров не трябва да залага само на 

изявените Николай Чавдаров и Веселин Тодоров, които вече са мъже, а да разшири поне 

малко дейноста си с подрастващите, за да има основа за бъдещата дейност на 

клуба.Чавдаров се утвърди като успешен домакин на състезания от републиканския 

календар. 

- „Червен бряг” – сравнително нов клуб в редиците на БФБокс. Съвсем скромни 

възможности преди всичко от финансово обезпечаване, което е пречка за разширяване 

на дейноста му. Клубът има много интелигентен и етичен президент в лицето на Дойчин 

Цанов, който притежава много добра материална база, но явно учението му в НСА също 

е препятствие в разширяване на дейността му сред подрастващите. Вярваме, че в бъдеще 

боксът в града няма да стои на сегашното ниво и постепенно ще навлезе в руслото на 

тези, които определят облика на републиканските състезания по бокс. 

- „Левски София–Запад” е клубът, който създава колорит в редиците на българския бокс. 

Клубът се ръководи от ентусиазираната юристка Демира Дичева и обединява най-

многобройната част  на футболната торсида на „Левски” София. Треньорът на клуба е 

Пламен Янков. Боксьори от клуба са участвали в 12 от 18 държавни първенства и купи 

„България“ във всички възрастови групи. Скромният актив от само 5 бронзови медала не 

е критерий за потенциала на клуба, който считаме, че е значително по-голям и че в 

бъдеще това ще проличи. Голям плюс в дейноста на клуба е перфектно организирания 

боксов турнир между фракциите на „Левски” София, който беше посветен на 100 

годишнината на обединения клуб и който демонстрира високи организационни 

възможности на клуба. 

- „Бдин” гр.Видин беше възстановен като член на БФБокс преди 1 година предимно с 

големия ентусиазъм и желание на изпълнителния директор и треньор Кирил Бушев. 

Клубът участва в 50 процента от проявите на федерацията през годината, където не успя 

да регистрира някакъв по сериозен успех, само 1 сребърен медал. Видин имаше 

традиции в бокса и за деятели като г-н Бушев ще е доста трудно да ги възстановяват, 
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въпреки огромното желание с което работят. Дано трудът им през 2014 година да даде 

позитивни резултати. 

- „Ладимекс” гр.Перник напоследък едва мъждука що се отнася до участие и резултати в 

републиканските първенства и турнири „България“. Клубът има скромен актив от 

участието в състезанията на 3 възрастови групи т.е. 4 състезания с 12 участия и 5 

бронзови медали. Състоянието на клуба е идентично в последните няколко години, а 

беше време когато пернишкият бокс се нареждаше след този от София, както като 

спортно-технически резултати, така и като пропагандатор на нашия спорт. Ежегодните 

домакинства на републикански състезания и международния турнир „Делчо Йосифов“ 

вече са история, поради което президентът на клуба Манол Йорданов е необходимо да 

поработи по-сериозно за възстановяване поне отчасти на традициите на бокса в 

миньорския град. 

- Бокса в град Омуртаг се олицетворява с името на Фикрет Ереджебов – президент и 

треньор на едноименния клуб. С течение на годините Ереджебов се утвърди като един 

от най-продуктивните треньори в България, създал редица шампиони на страната и 

медалисти от Европейски първенства. В момента в това отношение в клуба има 

отстъпление, въпреки 42 участия в 12 състезания от календара на федерацията. Трите 

бронзови медала държат клуба надолу в класациите и затова е може би виновен отново 

Ереджебов, който както е видно си е дал малко почивка, а навярно и бизнес проектите 

му и новата работа отнемат голяма част от времето му, за да се изявява така както сме 

свикнали да го виждаме. Очакванията ни са скоро някой от националните отбори да 

приюти новооткрит талант от Ереджебов, нещо което той нееднократно е демонстрирал. 

- БК „Академик“ гр. София в момента се намира в незавидно състояние що се отнася до 

активите му в републиканските първенства. Само 2 бронзови медала, 23 участия в 50 

процента от проявите на федерацията са нищижни за клуб, който само преди 5 години е 

бил републикански шампион за мъже, а в миналото през неговите редици са минали 

плеяда шампиони и национални състезатели. Президентът Валентин Давидов е един от 

рекордьорите по спечелени шампионски титли от републиканските първенства, но явно 

финансова криза в клуба в момента е пречка за по-мащабни участия и резултати. 

Треньорът Бойко Карабойков прави всичко възможно боксьорите на „Академик” да 

участват в проявите на федерацията, но за сега това все още е твърде недостатъчно за 

клуб с традиции какъвто е „Академик”.  

- Клубовете по бокс от Габрово „Чардафон“ и „Янтра“ участват в състезанията 

организирани от БФБокс без забележими резултати, но докато за Янтра Габрово, клуба 
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на бившия боксьор Николай Стойнов има оправдание, че е нов клуб, то „Чардафон” от 

години крета в дъното на нашите класации, като в моята памет не помня клуба на 

Христо Радев от много години да е създал национален състезател – там просто 

негативната инерция ги е обладала и отърване от нея в скоро време не виждам.  

- За боксовите клубове „Спартак Пд”, „Драгота Пч”, „Черноморец 1968”, „КПВ София”, 

БК „София”, „Ив. Маринов”, „Дунав Русе” и „София Спорт” просто няма място за 

коментар, тъй като появите им са епизодични, а резултатите нищожни. В тях работят 

изявени имена в професията и в спортната им биография като Тодор Занданов, Рашко 

Ломски, Методи Гълъбов, Кънчо Ангелов, като напоследък например Занданов е 

характерен с това, че подава кадри за отборите на „ЦСКА” и „Левски”, а Кънчо Ангелов 

с това, че е създал само качествени боксьори. Гълъбов работи в нов клуб без традиции, 

но е изявен професионалист. Треньорските изяви на Неделчо Дичев от БК „Ив.Маринов“ 

все още са далеч от нивото му като състезател. По-големи са очакванията от работата на 

бившия европейски шампион за юноши Рашко Ломски, който през тази година 

представи доста грамотни боксьори при мъжете за разлика от предишните години.  

Това в общи линии и накратко е състоянието на боксовите клубове – членове на БФБокс 

през 2013 година. Дано новата 2014 година бъде по-плодотворна и позитивна както за БФБокс, 

така и за всички клубове по бокс от страната. 
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