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Състезанията от Вътрешния спортен календар на БФБокс осмислят
съществуването на боксовите клубове от страната и са критерий, който определя
техните организационни, спортно-технически и финансови възможности през 2015
година.

През спортно-състезателната 2014/2015 година към БФБокс бяха картотекирани
1112 боксьори от всички възрастови групи. Бяха регистрирани 1963 участия в 23-те
състезания, даващи точков принос за клубовете, като в тях участваха 56 боксови и
спортни клуба от цялата страна.

Рекордьор по участници – 185 души беше ДЛОП II-ри кръг за юноши в
Пазарджик, където боксьори представиха 42 боксови клуба. На противоположния
полюс беше ДЛОП I-ви кръг за жени – само 25 участнички от 14 боксови клуба.

Вътрешният спортен календар е изключително важен фактор при определянето
на националния и международен престиж на бокса в страната и в чужбина, защото от
него се определя селекцията на националните ни гарнитури преди подготовката и
участието им в отговорните международни форуми. Като пресни примери може да
цитираме тазгодишните европейски шампиони – Даниел Асенов от с. Кукорево, обл.
Ямбол, и боксовия клуб „Априлец“, село Бояджик при мъжете и Еми Мари Тодорова
при девойките – тръгнала от БК “Левски“ София, а в момента – в БК „Локомотив“, гр.
София.

От миналата година определящ фактор при формирането на субсидиите от
Министерството на младежта и спорта (занапред наричано „ММС“) за боксовите
клубове е националният принос, т.е. преди всичко наличието в клубовете на
национални състезатели и класирането им на Европейски и Световни първенства,
както и на Олимпийски игри. Поради тази причина, не трябва да буди съмнение
фактът, че получават повече средства тези клубове, които имат принос към
националния спорт. Това са: „Априлец“ Бояджик, ЦСКА София, „Локомотив“ София,
„Левски“ София, „Русе“, „Ивайло“ Велико Търново, „Победа-Черноморец“ Бургас,
„Бокс за всички“ София, „Ботев“ Пловдив, „Бдин“ Видин, „Добруджа“ Добрич, „Арда“
Кърджали, „Сторм“ София.

Боксът като индивидуален спорт се оценява най-добре от индивидуалните
класирания на състезателите в личните шампионати и в кръговете от ДЛОП, а също и
от турнирите за Купа „България“ за различните възрастови групи. Впечатляващо
представяне по този показател показва БК „Локомотив“ от гр. София, който спечели 12
шампионски титли от 4 възрастови групи и общо 22 медала от всички възрасти.
Следващите го ЦСКА и „Левски“ имат съответно 6 и 5 титли, т.е. взети заедно, по-
малко от тези на „Локомотив“.

Добрата работа с подрастващите носи 5 титли за „Сторм“ София и 4 за „Победа-
Черноморец“ Бургас. Приятна изненада с 3 шампионски титли направи БК „Първенец“
– Пловдивско. Другият селски клуб – „Априлец“ – доказа с 4 шампионски титли, че не
случайно се намира в челото на най-добрите боксови клубове в страната.



Считаме, че спечелените 3 шампионски титли от БК „Русе“ не отговарят на
потенциала на този клуб, който според нас е значително по-голям. Добро впечатление
с четирите си шампионски титли направи и боксовия клуб „Ямбол“, което показва, че
този клуб и град са извор на таланти и шампиони. Прираст в развитието по този
показател реализираха боксовите клубове „Пирин“ от Благоевград и „Ботев“ от
Пловдив. На другия полюс в нашата класация са клубове с доскорошни традиции в
бокса: „Спартак“ Плевен – с 1 сребърен и 3 бронзови медала; „Локомотив“ Русе – с 4
бронза; „Локомотив“ Пловдив – с 1 бронз, което е жалко за тях и показва, че нещо в
клубовете им не е наред. При показателя за отборните класирания в челото са
боксовите клубове „Локомотив“ София и „Русе“, като при учениците и девойките
столичани са пълен хегемон, докато русенци водят класацията при жените, а заедно с
ЦСКА – и при младежите. Армейците са плътно зад водачите с 2 отборни титли при
мъжете и младежите и 2 втори места за купите в тези възрасти. „Левски“ пък е първи за
Купата и втори за ДЛОП при мъжете. БК „Победа-Черноморец“ Бургас е убедителен
при юношите в ДЛОП и при Купата.

В общи линии това са клубовете, които се открояват в отборните класации.
Може би с едно стъпало под тях са „Сторм“ София, „Добруджа“ Добрич, „Пирин“
Благоевград, „Априлец“ Бояджик, „Тракиец“ Пазарджик. Предпоставки за добро
представяне по този показател показва новакът „Бокс за всички“. Незадоволително за
възможностите им е представянето на „Спартак“ Плевен, на „Габрово 91“, на „Черно
море“ Варна, на „Славия“ София и на „Светкавица“ Търговище.

В личните класирания при турнирите за Купа „България“ отново начело са
„Локомотив“ София и „Русе“ със съответно 10 и 9 първи места, като общият резултат
на русенци е най-добър – 28 призови места срещу 20 за „Локомотив“ от София. Доста
след тях, но с добри показатели са ЦСКА София, „Добруджа“ Добрич, „Левски“
София, „Сторм“ София и „Бокс за всички“ София, което показва, че всички тези
клубове са били с добра селекция и подготовка при участието и представянето си в
ДЛОП – I-ви кръг, валиден и за Купа „България“. В дъното на класацията по този
показател са изявени клубове като „Славия“ София, „Ивайло“ Велико Търново,
„Ямбол“ и НСА, което свидетелства или за лоша подготовка, или за слаба селекция.

Таблица № 1 ни дава нагледна представа кой клуб колко боксьори е
картотекирал и с колко състезатели е участвал във всяко едно състезание. При
картотекираните общата бройка е 1112 души от 56 боксови и спортни клуба. Най-
многобройни картотеки има „Локомотив“ от София с 68 броя и 118 участия. Прави
впечатление, че боксови клубове са приложили печеливши трикове при
картотекирането на ученици. Например, „Победа-Черноморец“ – 18 картотекирани и
само 3 участия от учениците; „Кико“ – 22 картотекирани – само 8 участници. Имайки
предвид факта, че в спорта основата на пирамидата на развитие на спортистите са
заниманията от най-ранна възраст, недоумяваме как следните боксови клубове виждат
своето бъдещо развитие без наличието на възрастовата група „ученици“: „Ивайло“
Велико Търново, „Априлец“ Бояджик, „Мизия 80“ Плевен, „Тайсън“ Благоевград,
„Олимпия“ Разград, „Тракиец“ Пазарджик, „Перник“, „Самоков“, „Локомотив“



Пловдив, „Септември“ София, „Левски“ София-Запад. Тази загриженост в голяма
степен важи и за: ЦСКА София – с 3 картотеки, „Ботев“ Пловдив – с 2, „Габрово 91“ –
с 3, „Юнайтед спорт“ Пловдив – с 2. Поради тази причина при учениците са участвали
36 боксови клуба със свои боксьори, докато при юношите участващите клубове са 49 в
състезанията от Държавния спортен календар за 2015 г.

Прави впечатление, че БК „Русе“ са участвали във всички състезания от
календара, като русенци са регистрирали 117 участия, което е от върховите
постижения в нашата класация. Качеството на постиженията им отрежда и водеща
позиция при точкуването за средствата от ММС. В справка № 1 има боксови клубове
като „Светкавица“ Търговище с 32 картотекирани и 73 участия, „Славия“ с 48
картотекирани и 51 участия, които не впечатляват с резултатите си.

Има и клубове, които „вегетират“, доколкото участието им в календара на
БФБокс е откровено обезпокоително: „Левски“ София-Запад – двама картотекирани и
2 участия, „Боруй“ Стара Загора – двама картотекирани и 5 участия, „Сашо Христов“
Пловдив – трима картотекирани и 5 участия, „Елхово“ – двама картотекирани и 8
участия, „Локомотив“ Пловдив – трима картотекирани и 6 участия, „Септември“
София – петима картотекирани и 4 участия. От тях само БК „Сашо Христов“ ще
получи средства от ММС, най-вече заради това, че има национален принос от
световната шампионка Станимира Петрова и актива ѝ от държавните първенства и
Купа „България“. Заплашени да не получат средства от ММС, заради
незадоволителните си резултати са също: „Самоков“, „Спартак“ Пловдив, „Перник
Ладимекс“, „Тайсън“ Благоевград, „Корнер“ Варна, „Беласица“ Петрич, „Академик“
София, „Чардафон“ Габрово, „Червен бряг“, „Черноморец 1968“ Бургас, „Янтра“
Габрово. Наличието на силни състезатели, имащи национален принос, се стимулира от
ММС, като досега сред тези клубове са: „Априлец“ Бояджик, ЦСКА София, „Левски“
София, „Локомотив“ София, „Победа-Черноморец“ Бургас, „Русе“, „Бокс за всички“
София, „Ботев“ Пловдив, „Сашо Христов“ Пловдив, „Ивайло“ Велико Търново, „Арда“
Кърджали,  „Добруджа“ Добрич, „Бдин“ Видин и „Сторм София“.

През спортно-състезателната 2014/2015 г. домакинства получиха: „Русе“ – на 3
състезания, включващи и Купа „България“, „Ботев“ Пловдив – на 2 състезания,
включващи и Купа „България“ за 3 възрасти, „Тракиец“ Пазарджик – на 2 състезания, и
по едно състезание за „Пирин“ Благоевград, „Ямбол“, „Добруджа“ Добрич – заедно с
Купа „България“, „Сливен“, „Локомотив“ София, „Арда“ Кърджали и „Победа“ Бургас.
Най-удобни за състезания – поради близостта на залата и хотела – се оказаха
Пазарджик, Ямбол и Кърджали. Другите домакини ни предложиха добра организация,
която компенсира разстоянията от залите до хотелите. Имаше и някои проблеми като
постоянно развалящия се ринг в Ямбол и по-ниското спортно-техническо ниво на
ДЛШ – мъже в Сливен, заради липсата на националните състезатели и заради допинг
пробите.

Боксовите клубове от страната бяха драстично затруднени в желанието си да
участват в проявите от Държавния спортен календар, поради факта, че ММС им



преведе средства след приключване на полугодието. Този факт действаше негативно на
спортно-техническото ниво на първенствата, тъй като голямата част от клубовете
нямаха възможност да участват с пълния си човешки потенциал. Въпреки това,
треньорите и клубовете проявиха героични усилия, за да водят възпитаниците си на
състезанията. Като рекордно за годината можем да отбележим участието на 185
боксьори от 42 боксови клуба в Първенството за юноши в Пазарджик. Учениците се
отчетоха със 164 участници в Благоевград. На другия полюс бяха жените с 25
участнички в ДЛОП – I-ви кръг и 28 – в ДЛШ. Като положително определяме
обединяването на състезанията за жени и девойки. Това позволи състезанията да
постигнат минимална продължителност от 3 дни, което изискване е в границите на
разумното. Интересно може би ще бъде да отбележим най-многобройното участие на
даден клуб в едно състезание:

- „Пирин“ Благоевград – 14 души в ДЛОП – II-ри кръг, ученици;
- „Локомотив“ София – 12 души в ДЛОП – I-ви кръг, ученици;
- ЦСКА София – 10 души в ДЛОП – I-ви кръг, юноши;
- „Севдалин Василев“ Хасково – 9 души – ДЛОП – II-ри кръг, юноши.

През годината съвместната дейност между БФБокс и РСК по време на
календарните прояви беше на необходимото ниво. РСК разполага с контингент за
безпристрастно и обективно съдийство. За това спомагаше и компетентността на
главните съдии Август Иванов, Ивелин Иванов, Джулия Ботева, Стефан Кръстев,
Павел Павлов, Сокол Соколов, Румен Борисов и Иван Попов, които се ползват с
авторитет сред треньорите и боксьорите. Разглеждайки данните от статистическите
справки, виждаме, че обликът на първенствата се оформя преди всичко от боксовите
клубове „Локомотив“ София, „Русе“, ЦСКА, „Левски“ София, „Сторм“ София,
„Априлец“ Бояджик, „Победа“ Бургас, „Пирин“ Благоевград, „Добруджа“ Добрич,
„Ботев“ Пловдив, „Ямбол“. Поради това коментарите за тези отбори ще бъдат по-
обширни:

- БК „Локомотив“ София бележи голям скок в положителна посока. Водещ в
класацията на всички справки е, с най-много боксьори и успехи в страната.
Единственият софийски клуб, който взема домакинства от републиканския
календар, домакин е и на градските първенства и турнири. Разполага отскоро и
със спортно училище, което спомага за селекцията на добри боксьори. В
републиканските първенства е категоричен хегемон при две възрасти – за
ученици и девойки, със стремеж за повишаване нивота и на другите възрасти. В
международен аспект, през тази година девойката Еми Мари Тодорова стана
Европейска шампионка, клубът има и 2 пети места от Световното първенство за
девойки и пето място от Евопейското първенство. В основата на всичко, което
се осъществява в „Локомотив“ стои неговият Президент Борислав Георгиев.
Надяваме се, че амбицията му няма да се спадне, защото, ако „Локомотив“
продължава да се развива със същите темпове, ще се превърне в модерен
европейски боксов клуб. Клубът разполага с квалифицирани и интелигентни
треньори в лицето на Роман Цветков, Веселин Тодоров и изненадата Жоел



Солер Арате от Куба, който допринася с изграждане на стремеж у боксьорите за
спортно-техническо развитие. Всичко казано дотук прави БК „Локомотив“
София еталон за позитивно развитие на даден боксов клуб;

- БК „Русе“ от гр. Русе е също клуб, който може да служи за пример на другите
клубове със своята организация и успехи. Тук в основата на всичко е
Изпълнителният директор Илия Сяров, чийто ентусиазъм не спада, дори
напротив. С помощта на треньорите Павел Сяров, Съби Събев и Калоян
Димитров клубът се превърна в основен център на женския бокс, очертава се
като водещ при младежите, участва във всички състезания на БФБокс, приема
най-много домакинства, с което помага много на БФБокс, в Управителния съвет
на която г-н Сяров участва дейно. Жените, начело с Европейската шампионка
Стойка Петрова, са в основата на националния отбор, от който очакваме бъдещи
успехи и чийто старши треньор успешно е Павел Сяров. За позитивното
развитие на клуба говорят и завишените в сравнение с миналата година
годишни средства от ММС;

- ЦСКА София е също от водещите боксови клубове в страната. Силните изяви на
клуба идват от юношите, младежите и мъжете, като при младежите и мъжете
представителите на клуба са отборни шампиони. Безпокои липсата на боксьори
при учениците, откъдето тръгва началото на боксовата кариера на всеки
боксьор. Недопустимо е ЦСКА да участва само с 1 ученик в държавното
първенство. За превъзмогването на тази слабост е необходимо да се използват
възможностите на Спортно училище „Владимир Стойчев“. В клуба са
националните състезатели Радослав Панталеев и Симеон Чамов, както и
кандидатът за олимпийска виза от АПБ Александър Александров, който се
проявява и като треньор. Заедно с Александър Мартинов са двойката, която
тренира боксьорите на клуба. В лицето на юношата Венсан Киркоров и мъжете
Симеон Чамов и Радослав Панталеев клубът регистрира национален принос от
Европейските първенства. Успехи за клуба очакваме и от европейската
медалистка Деница Елисеева;

- БК „НСА“ София е клубът, на който обстоятелствата са дали най-добри
възможности за селекция. Клубът се стреми да използва това, като привлича в
редовете си предимно най-перспективните боксьори, преди всичко от
провинцията. Клубът успя да завоюва 6 шампионски титли: 3 при младежите до
22 години, където с шампионска титла ни изненадаха ММА боецът Георги
Валентинов и другите шампиони Костадин Минев и Петър Драганов. В лицето
на Венелина Поптолева жените също се сдобиха с шампионска титла, а при
мъжете, при липсата на националите, шампиони станаха Николай Коев, а в
тежка категория – Петър Томчев. Двигатели на работата в клуба са Президентът
доц. Евтим Лефтеров и треньорът Борислав Божков. Тревожно е отстъплението
на позициите в отборните класирания – 6-ти за Купа „България“ – жени, 7-ми в
ДЛОП – мъже и 8-ми за Купа „България“ – мъже. Смятаме, че това може
чувствително да се подобри, ако във всяко едно състезание участват всички
налични боксьори. Според нас, не е нормално в основния състав на мъжкия
национален отбор да няма нито един боксьор на НСА, а с изключение на



Венелина Поптолева, жените да са на посредствено ниво. Очакваме по-добри
дни за боксьорите на НСА;

- БК „Левски“ запазва позициите си сред най-добрите клубове в страната,
благодарение на участието си при учениците, юношите и мъжете. През годината
клубът не регистрира участие при младежите, девойките и жените, т.е. в
половината от възрастовите групи, което е много тревожно, тъй като доскоро
имаха участие там. Клубът се крепи в челото на основание резултатите на
мъжете, където участват Георги Андонов, Стефан Иванов, Майкъл Илиев и
Тервел Пулев, които са носители на Купа „България“ и медалисти II-ри кръг в
ДЛОП и имат в актива си 3 шампионски титли, 2 сребърни и един бронзов
медала. При подрастващите добре работи треньорът Владислав Георгиев, което
ни кара да вярваме, че през 2016 година ще има и възрастова група младежи.
Трябва по-рационално да се използват възможностите на Спортното училище:
нещо, което много клубове нямат възможност да направят. Вярваме, че
ентусиазмът на ръководителите в клуба Владо Михалков и Георги Стоименов
не е отминал и че те ще успеят да намерят заместник на починалия Юри
Славчев, тъй като за клуб като „Левски“ един треньор е крайно недостатъчен;

- „Сторм“ от София е малък клуб от квартал „Красна поляна“ – има само 16
картотекирани боксьори, участва само в мъжкото направление при
подрастващите, където е реализирал впечатляващите 5 шампионски титли.
Малко, но все качествени боксьори, сред които се откроява фамилията
„Маркови“, които са национални състезатели и имат качества за позитивно
развитие. Треньори са Йордан и Димитър Митеви (баща и син), които с
работата си успяха да наредят клуба сред най-добрите у нас. Очакваме от
талантливия Цветелин Димитров да повтори успехите си в международен
аспект от миналата година;

- Скромният „Априлец“ от с. Бояджик отново е сред най-добрите в страната, като
резултатите му се дължат преди всичко на фамилията боксьори „Асенови“:
Боян, Даниел и Катин, които са донесли 4 шампионски титли от държавните
първенства, а Даниел стана Европейски шампион за мъже. Малкият брат, Боян,
стана пети на Европейското първенство за юноши, а Катин стана шампион за
младежи до 22 г. и за мъже. В основата на техните успехи е работата на
треньорския тандем Димитър и Тодор Мутафови. Безпокои ни само това, че
през годината клубът не картотекира и не участва с ученици. Пожелаваме след
като еуфорията от успехите отмине да се захванат със селекцията на най-
малките – на тези, които ще тръгнат по пътя на братя Асенови;

- „Победа-Черноморец“ от гр. Бургас е клуб с традиции в бокса. Клубът на
Заместник-председателя на БФБокс – Сава Чоролеев, както и на неговия екип в
лицето на Изпълнителния директор – международния съдия Иван Попов, на
доайена треньор Цветан Попов и на треньора Радослав Суслеков е отново сред
най-добрите в страната. Най-успешната възрастова група са юношите, които са
републикански отборен шампион и носители на Купа „България“. Сред тях се
откроява с качествата си националът Иван Атанасов, от когото клубът очаква
международни успехи. В другите възрасти може да отбележим младежкия



шампион – Жельо Димитров, и медалиста от Европейското първенство за мъже
Елиан Димитров. Бургас и клубът „Победа-Черноморец“ бяха домакини на
републикански турнир за юноши: състезание, с което миналата година доказаха,
че могат да се справят успешно, а освен това, да покажат на спортната общност
от града своите таланти;

- Боксовият клуб „Ямбол“ демонстрира растеж в резултатите си в сравнение с
миналата година. Бяха спечелени 4 шампионски титли: 2 при учениците, 1 при
младежите до 22 г. и 1 при мъжете, като последната е най-важна и беше
спечелена от Ангел Димов. Треньорът Дончо Дончев получава нашите
адмирации за двамата шампиони при учениците и за това, че в тези трудни
времена успя да участва при всички възрасти, без жени, както и че „поддържа
огъня“ в клуба. Пожелаваме му да поиска домакинство за 2016 г.;

- Боксовият клуб „Пирин“, гр. Благоевград, на Президента и треньор свещеника
Андон Шавулев и сина му треньора Георги Шавулев регистрира позитивен
прираст в спортно-техническото си развитие в сравнение с 2014 година. Бяха
спечелени 16 медала от държавните първенства. Клубът регистрира 29
картотекирани боксьори и 5 участия във всички възрасти, без жени и младежи
до 22 г. Най-успешна е възрастовата група „ученици“, където клубът спечели 3
шампионски титли, 1 сребърен и 4 бронзови медала, като отборът спечели
купата за III-то място в ДЛОП. „Пирин“ е също успешен домакин на
републикански състезания, а през 2015 година стана домакин на Общото
събрание на БФБокс. Клубът е пример също и заради работата си с деца,
лишени от родителска грижа;

- „Ботев“ от Пловдив е един от тези клубове, които равномерно се придвижват
към върховете на боксовата класация в страната. 2015 година е по-добра за тях
от 2014 г. Клубът е картотекирал 32 боксьори от двата пола, като е регистрирал
52 участия във всички възрасти, без девойките. В актива си има спечелени 8
медала, от които 3 златни, 2 сребърни и 3 бронзови. През тази година клубът
реализира и национален принос. Донесе го юношата Иван Киселаров – бронзов
медалист от Европейското първенство. „Ботев“ е бил винаги желан домакин за
републиканските първенства и за Купа „България“, тъй като е удобна
дестинация за всички клубове. В клуба работят треньорите Валентин Поптолев,
който е и Президент, и член на треньорския състав на националния отбор, също
така: Иван Киселаров, Иван Нешев и младият, но обещаващ, Арман Хакопян.
От всички тях очакваме успешно придвижване на клуба към върховете на
боксовата йерархия;

- Може да се каже, че през 2015 година една приятна изненада ни поднесе
боксовият клуб „Първенец“ от едноименното пловдивско село. Под
ръководството на изключително ентусиазираните треньори Петър Кренчев и
Йордан Горев клубът спечели 7 медала, като три са шампионските титли при
юношите, девойките и жените. Те бяха спечелени от Рангел Станов, Калина
Трендафилова и Живка Минкова. Клубът вече дава кадри и за националните
гарнитури. Пожелаваме на треньорите да запазят амбицията си и да следват
примера на другия селски клуб – „Априлец“ от с. Бояджик;



- Един от водещите в страната боксови клубове – „Добруджа“ от гр. Добрич –
отбеляза значителен спад в резултатите си, в сравнение с 2014 година. Тогава
клубът бе спечелил 13 медала, а сега те са само 7. Авторитета на клуба
поддържат шампионите Ивайло Йорданов при младежите, Виктория Михайлова
при девойките и Мариян Момчев при мъжете. Не разбираме какво се случи с
боксьорите от шампионския отбор на юношите през 2014 година. А клубът има
възможността да разполага и с кадрите на спортното училище в града. През
година клубът загуби дългогодишния си треньор Михаил Георгиев и остана
само с темпераментния Йордан Мирчев. Не намираме ситуацията в клуба за
олесняваща Президента Ивелин Иванов (който има и плътен съдийски
ангажимент към АИБА). Въпреки отдалечеността си от останалите клубове,
„Добруджа“ се справя успешно с дадените ѝ домакинства от БФБокс;

- Боксовият клуб „Арда“ от гр. Кърджали на Президента и треньор Стоян Узунов
досега показва, че тактиката на Узунов да участва масово в състезанията от
републиканския календар се е променила, като е поела в посока подобряване на
качеството на участниците. Така при 76 участници през 2014 година сега те са
близо 50% по-малко – 48, а медалите са 8 и с 3 повече от изминалата година. И
през тази година клубът реализира национален принос – шампионката Мария
Павлова е бронзова медалистка от европейското първенство за девойки в
Унгария. „Арда“ Кърджали е успешен и удобен домакин на републиканските
първенства с близостта на хотела и залата в центъра на града. Нещо, което
БФБокс ще стимулира и в бъдеще;

- „Олимпия“ от гр. Разград е боксов клуб, който бележи значителен прогрес в
сравнение с 2014 година. Тогава клубът имаше в актива си само 1 бронзов
медал, а сега медалите са 7 – 2 златни, 1 сребърен и 4 бронзови. Шампионските
титли са при жени на сестрите Кристин и Росица Даруише, с които работи
треньорката Мирела Николова. Не може да не споменем, че резултатите
започнаха да идват, след като Президент на клуба стана Стефан Стефанов.
Основните възрастови групи, с които клубът работи са ученици, девойки и
жени. Надяваме се през 2016 година те да станат четири, а клубът да поднови
желанието си за домакинство от календара на БФБокс;

- Спортен клуб по бокс „Добрич“ се движи с темпото от миналата година и с
почти същите резултати. Има 24 картотекирани боксьори с 34 участия.
Приоритетни възрастови групи са ученици и юноши, където имат по 1
шампион, съответно Антон Иванов и Митко Николов. Президентът Добри
Йорданов и неговите помощници – треньорите Стефан Атанасов и Ангел
Сашев, са в основата на дейностите на боксовия клуб, който в годишната
категоризация се нарежда във втората категория;

- „Тракиец“ от град Пазарджик е клуб, който бележи отстъпление в комплексното
подреждане. Развива и участва само в 2 възрасти – юноши и мъже, като
успехите му – 2 златни медала и един бронзов, както и III-то място в ДЛОП и II-
ро за купа „България“ – при юношите и шампионите са на Радослав Кабаджов –
категория 44 кг, и Петър Асенов – категория + 80 кг. Клубът се ръководи от
Ангел Поюков – Президент и треньор, и Николай Николов – треньор. Липсата



на възрастовата група ученици предполага неясно бъдеще за клуба и
преодоляването на тази слабост обезателно трябва да се извърши през 2016
година, тъй като се очаква притокът на средства от ММС да спре. Пазарджик е
удобна дестинация за състезания, поради което БК „Тракиец“ се справиха
успешно с дадените им две домакинства и особено с юношеското, в което се
наложи да настанят 250 души. Близостта на хотелите и залата ни дават
основание да ги имаме предвид при определяне на домакинствата от Вътрешния
спортен календар на БФБокс;

- Сравнително младият възстановен боксов клуб „Бдин“ от гр. Видин постепенно
и уверено върви напред в своето организационно и спортно-техническо
развитие. В момента се работи с три възрасти – ученици, юноши и девойки, като
последните се оказаха и ударното звено, от където дойдоха и успехите.
Девойките спечелиха две шампионски титли, един бронзов медал в ДЛШ, като
шампионки станаха талантливата Виктория Ангелова в категория до 64 кг и Ива
Иванова в свръхтежката категория + 81 кг. Спечелените 4 медала за разлика от
само 1 бронзов през 2014 г. се оказаха като мехлем за треньора Кирил Бушев,
който много емоционално изразяваше радостта си от тях. Дано те да бъдат
стимул за по-нататъшни успехи. Клубът реализира и национален принос – 5-то
място на Ели Георгиева от Европейското първенство;

- „Мизия 80“ – клубът на изявения от близкото минало боксьор Александър
Владимиров от град Плевен – участва в републиканския календар в пет от
шестте възрастови групи – без ученици. Резултатите му са скромни за неговите
възможности – 5 медала и 2 шампионски титли: по една за Детелин Далаклиев
при мъжете и за многообещаващия Димитър Георгиев в категория до +91 кг при
младежите до 22 години. Липсата на възрастовата група на учениците може да
окаже негативно влияние при бъдещото развитие на клуба. Вярваме, че клубът
не желае това да стане.

- Боксовият клуб „Габрово 91“ от едноименния град е редовен участник в почти
всички състезания и възрастови групи от календара на БФБокс, за което са
нашите адмирации. Вглеждайки се в справките, виждаме и констатираме леко
отстъпление от позициите през миналата година. Картотекирани са 20 боксьори
в отделните възрасти с 54 участия. Спечелени са 10 медала, като шампионската
титла е само една – на Благовест Кожухаров при мъжете. За организационното и
спортно-техническото ниво в клуба се грижат треньорите Митко Иванов, Иво
Голаков и Боян Бинев. Президентът и спонсор г-н Георги Лазаров се грижи
нищо да не лиспва. Поради това, считаме, че резултатите на „Габрово 91“ не са
достатъчни с оглед на възможностите му. Клубът се справя успешно с
възлаганите му от БФБокс домакинства, което гарантира, че и в бъдеще техните
искания за домакинство ще бъдат удовлетворявани;

- „Ивайло“ от Велико Търново е клуб, който до скоро беше в елита на
българските боксови клубове, но през тази година виждаме, че бележи
отстъпление от предишната година както по отношение на картотекираните
боксьори, така и по отношение на участие и класиране. Спечелени са 6 медала,
като шампионът е само един – бившият студент Светослав Христов в категория



до 81 кг. „Светлият лъч на надеждата“ идва от бронзовия медал от
Европейското първенство за младежи на състезателя в категория до 49 кг Тинко
Банабаков. Няколко талантливи боксьори минаха през този клуб, но вече не се
състезават. Отскоро треньорът Евгени Донев е и Президент на клуба. Надяваме
се, че това е за добро и ще стимулира стремеж за достигане на старите позиции
на клуба в българския бокс. Но перспектива без възрастта „ученици“ няма и на
това трябва да обърне внимание новият Президент;

- Боксовият клуб в Сливен приключва годината с равен на миналогодишния си
актив – 21 картотекирани боксьори и 37 участия без такива при младежите,
девойките и младежите до 22 години, завоювани 7 медала, от тях 1 златен, 3
сребърни и 3 бронзови, като шампионската титла е актив на ученика в
категоргия 41,5 кг Апостол Апостолов. Похвално е това, че треньорите Щилян
Кабранов и Димитър Пехливанов работят с най-малките – учениците, но
липсват останалите възрастови групи. Изключваме от тази констатация мъжете,
където са националите – братя Антон и Кристиян Стефанови, които са и
основни точконосители в годишния актив на клуба. В града е едно от най-
добрите в България спортни училища, където за жалост няма боксьори, тъй като
няма треньори с изискуемия ценз. Клубът разполага с много добра
тренировъчна база, треньорите са знаещи и можещи. Това предполага
надеждите ни, че през 2016 година те ще повдигнат спортно-техническото ниво
на боксьорите. По отношение на огранизацията в клуба безценна помощ оказва
Заместник-директора на Спортно училище „Рохов“ Стефан Георгиев,
благодарение на когото се приемат и провеждат първенства от календара на
БФБокс;

- „Кико“ София е един от клубовете с най-много картотекирани боксьори – 64 и с
69 участия във всички състезания без девойките. Масовото участие обаче не
гарантира високо спортно-техническо ниво – 7 медала: 1 златен, 3 сребърни, 3
бронзови, като шампион е Иванка Георгиева при жените. Като най-силна се
очерта възрастовата група на юношите (15/16-годишни), от които очакваме
позитивно развитие и в по-горните възрасти. Има причини, поради които клубът
не е сред най-добрите – Президентът и треньор Кирил Бонев има отговорни
служебни ангажименти, а освен това готви доцентура в НСА-София и липсата
му на състезания е силно осезаема, тъй като с темперамента си, той се явява
голям мотиватор на боксьорите си. Чест му прави, че е обединил толкова много
спортисти около себе си в името на бокса;

- „Славия“ София – един от най-големите боксови клубове в близкото минало се
е настанил в нашите класации във втората двадесетица на клубовете, подредени
по спортно-технически резултати. По критерия на БФБокс „Спечелени медали
от личните шампионати“ активът на клуба е 5 медала, от които 1 златен, 1
сребърен и 3 бронзови. Шампион е ученикът в категория +76 кг Георги
Лефтеров, но този актив е крайно недостатъчен за клуб като „Славия“. През
годината са картотекирани 48 души с 51 участия във всички възрасти, без
женското направление, а до скоро девойките и жените на „Славия“ носеха
медали от всички цветове. Явно оттеглянето на треньора Аспарух Георгиев ги е



демотивирало за по-нататъшно участие. Изпълнителният директор Николай
Стоянов трябва да изисква повече от работата на треньорите Йордан Стоянов и
Михаил Видински за повишаване на нивото и класата на боксьорите;

- „Македония“ от Благоевград е боксов клуб, в който всичко случващо се е
свързано с личността на Президента и треньор Кирил Масларски. Клубът е със
скромни възможности – 11 картотекирани боксьори с 14 участия във възрастите
„ученици“, „юноши“, „младежи“ и „мъже“. Характерен е с качествените си
състезатели – спечелени 4 медала: 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови. Шампион
е Антонио Стойков в категория до 52 кг при учениците, който е и национален
състезател. Добрите резултати нареждат клуба сред тези, които получават
средства за годината от ММС;

- Боксовият клуб „Хасково“ е с нов Президент и това е треньорът Младен Сталев.
Картотекирал е 19 боксьори от двата пола с 35 участия във възрастовите групи
на ученици, юноши, младежи и девойки и е спечелил 4 медала: 1 златен, 1
сребърен и 2 бронзови, като шампион е талантливият младеж в категория до 81
кг Александър Калинов. Град Хасково е красив град и клубовете от страната
обичат да участват на държавните първенства и Купи, които огранизират там
БФБокс и БК „Хасково“. Смятаме, че е време в клуба да помислят за реализация
и на национален принос;

- „Янтра“ от град Габрово е малък боксов клуб със скромни възможности. Има 5
картотекирани спортисти с 13 участия във възрастите „младежи“, „девойки“ и
„жени“, като е спечелил 2 медала – 1 златен и 1 сребърен. Шампионка при
жените е Амелия Рачева в категория до 57 кг, а вицешампионка при девойките е
Християна Недялкова в категория до 64 кг. Въпреки бизнес ангажиментите си
треньорът Николай Стойнев проявява стремеж за повишаване авторитета на
още младия за БФБокс боксов клуб и резултатите са налице;

- Клубът с най-богата боксова история – „Черно море“ от град Варна е
картотекирал 26 боксьори и реализирал 55 участия във всички възрасти, без
женското направление. Спечелил е 5 медала, от които 1 златен и 4 бронзови,
като шампион е ученикът Емил Исмаил в категория до 68 кг. Това съвсем не
отговаря на възможностите на клуба, който има спонсор и Президент-бизнесмен
бившия национален състезател Мариян Савов. Той е отворен към бокса и
помага, а освен това треньори са опитният Димчо Савов и младият специалист
Георги Бояджиев, които са и преподаватели-треньори в спортното училище.
Пропуск на клуба е, че не може да ангажира към националния отбор на мъжете
изключителния талант Душко Благовестов, поради което той ще пропусне цял
олимпийски цикъл. Освен това, значително беше снижен и точковият актив на
клуба за годината;

- „Юнайтед спорт“ от Пловдив е боксов клуб, който също бележи спад в
сравнение с 2014 година. Има 12 картотекирани боксьори с 26 участия при
учениците, юношите, младежите и мъжете, като при последните се ограничава
само с участието на Николай Мутавски, който печели шампионска титла за
младежи до 22 г. Активът от 3 медала е съвсем недостатъчен за клуб с двама
треньори в лицето на Иван Михайлов и Стефан Панайотов и Президент и



спонсор бившия национален състезател Митю Добрев, който е всеотдаен към
нуждите на клуба. Клубните боксьори тренират в добре обзаведена зала в
спортното училище. Учудва ни как треньорът в спортното училище Панайотов е
покрил искания норматив в училището, когато в БФБокс са картотекирани 11
души в ученическа възраст, от които само 10 са участвали в състезанията,
организирани от БФБокс. Така в обръщение към господин Добрев, можем да
кажем, че са му нужни още и качествени попълнения на клуба, за да се
постигнат поне началните му резултати;

- В първата година от своето съществуване като член на БФБокс боксовият клуб
„Беласица“ от град Петрич успя да спечели 2 медала от републиканските
първенства за ученици и юноши, като ученикът Стоян Ангушев стана
републикански шампион в категория до 44.5 кг, а юношата Христо Гешков
спечели бронзов медал в категория до 66 кг. Успехите си клубът дължи преди
всичко на желанието и ентусиазма на Президента и треньор Деян Жганев, който
се стреми да доведе клуба до златната среда на боксовите клубове в страната.
Така ще може обосновано да поиска домакинство в новопостроената спортна
зала в града, където да покаже на тамошната общественост, че в Петрич има
добри боксьори;

- „Черноморец 1968“ от Бургас – клубът на Рашко Ломски – е един малък и
скромен клуб, който участва в проявите от календара на БФБокс с
картотекирани 5 боксьори с 10 участия при учениците, юношите и младежите.
Има спечелени 2 медала, като младежът до 22 години, Юзджан Куш, е
републикански шампион. Същият има и бронзов медал при младежите до 17/18
години в категория до 52 кг. В сравнение с предишните години има прогрес.

- „Сашо Христов“ от град Пловдив е съвсем нов клуб в редовете на БФБокс и
засега е познат предимно със световната шампионка Станимира Петрова и
Президента и треньор Александър Христов – вицеолимпийски шампион,
световен и европейски шампион и носител на световната купа. Любопитни сме
да видим какъв ще бъде бъдещият път на клуба в бокса;

- „Чардафон“ от Габрово е клуб, който членува в БФБокс, но само епизодично
напомня за съществуването си, чрез участие в държавните първенства и купи. 8
са картотекираните боксьори, а участията са 10, реализирани при юношите,
младежите, девойките и мъжете, като единственият медал е златен. Шампион и
приятна изненада при младежите до 18 години стана Пламен Петков в категория
до 75 кг, което беше отплата за труда на треньора Драгомир Тотев, който
наследи в професията известния ветеран Христо Радев. Нашето желание е
клубът да осигури на българския бокс нови ценни кадри;

- „Севдалин Василев“ е един от най-редовните участници в държавните
първенства и купи „България“. Под ръководството на треньора Пенко
Хаджиангелов и помощника му Людмил Димитров бяха картотекирани 43
боксьори от двава пола, които реализиха 48 участия при учениците, юношите,
девойките, жените и мъжете. Бяха спечелени 13 медала, от които 5 сребърни и 8
бронзови. Активът е добър, но липсата на шампионска титла леко го
обезличава. Клубът се ползва с привилегиите на спортното училище, а най-



силните му възрасти са учениците и девойките, които заедно са спечелили 10
медала от републиканските лични шампионати. Нашето желание е в бъдеще да
се повиши спортно-техническото ниво на състезателите, което ще го нареди
сред водещите в страната;

- Подобно на „Севдалин Василев“ е положението с боксовия клуб „Светкавица“
от град Търговище. Клубът е изключително активен при участието си в
календарните прояви на БФБокс, което доказват 32 картотекирани боксьори от
двата пола и 73 участия при всички възрасти, без младежи до 22 г. и жени.
Спечелените медали са само 7: 3 сребърни и 4 бронзови, което е много скромен
актив за клуб с двама квалифицирани треньори – братята Йордан и Генади
Симови, които са и преподаватели-треньори в спортното училище. И на тях
пожелаваме да повишават класата на своите боксьори, за да има какво да
покажат на обществеността в града, когато БФБокс им даде домакинство;

- За боксовия клуб „Омуртаг“ от едноименния град може да се каже, че от
няколко години регистрира едни и същи резултати в своето отстъпление от
времето, когато се гордееше със своите боксьори. В момента към клуба има 19
боксьори от двата пола, които са реализирали 42 участия, спечелили са 5 медала
– 3 сребърни и 2 бронзови, като участията са във всички възрастови групи, без
жените и младежите до 22 г. Тревожна констатация е фактът, че като че ли
клубът започна да свиква с това, че няма кой да спечели шампионска титла.
Президентът е треньор Фикрет Ереджебов е известен с това, че до скоро
успяваше да подготви боксьори за националните ни гарнитури, които носеха и
принос към националния спорт. Той трябва да превъзмогне рутината, която го е
обхванала и да докаже, че още може да готви класни боксьори;

- Един от малкото боксови клубове от северозапад – „Романе таланти“ от Лом
поддържа ниво, което го нарежда сред клубовете във втората двадесетица на
класациите от БФБокс. Под ръководството на треньора Славчо Илиев са
картотекирани 19 боксьори, които са регистрирали 26 участия предимно при
учениците и мъжете, а при юношите, девойките и жените участието им е
символично, т.е. само по един участник. В актива си имат 5 медала – 2 сребърни
и 3 бронзови, като отстъплението от 2014 година е 100-процентово, когато имат
10 медала: 1 златен, 3 сребърни и 7 бронзови. Клубът е на ниско
огранизационно ниво, доказателство за което е некомпетентно изготвения
проект до ММС, заради което клубът беше лишен от средства в рамките на
около пет хиляди лева. Това доказва, че треньор Илиев има нужда от помощ във
всяко едно отношение;

- Най-младият боксов клуб от София – „Бокс за всички“ постепенно набира
скорост в стремежа си да се нареди сред най-добрите в страната. Бяха
регистрирани 28 боксьори с 32 участия при юношите, мъжете, младежите,
девойките, жените и учениците, като бяха спечелени 3 медала: 2 сребърни и 1
бронзов. Отсъствието от ДЛШ за мъже на Айрин Исметов и Петър Белберов,
ангажирани с националния отбор, лиши клуба от шампионски титли. Прави
впечатление класирането на мъжете на четвъртите места в отборното класиране
на ДЛОП и за купа „България“. Боксьорите на „Бокс за всички“ се готвят в



боксовата зала на Национален стадион „Васил Левски“, където треньор е Емил
Чупренски. От бронзовия медал на Петър Белберов от Европейското първенство
клубът регистрира и национален принос. Очакваме с нескрит интерес по-
нататъшното развитие на този амбициозен клуб;

- Боксов клуб „Академик“ от София се движи в дъното на класацията между
клубовете от страната. Картотекирани са 13 боксьори, които са регистрирали 15
участия при учениците, младежите и мъжете. Спечелени са само два сребърни
медала от ДЛШ за ученици. Основният треньор за състезания е Бойко
Карабойков, а малкият брой боксьори показва, че селекцията е занемарена,
поради което и резултати няма. Освен медалистите Светозаров и Николов при
учениците, приятно впечатление направи фактът, че Карабойков успя да
привлече в „Академик“ от „Левски“ София-Запад мъжете братя Асенови, които
са негови възпитаници. Какв е по-нататъшната съдба на „Академик“ може да ни
информира само Президентът на клуба – Валентин Давидов;

- През 2015 година се констатира значително позитивно раздвижване в боксовия
клуб „Ивайло Маринов“ Варна. Ще направим следните сравнения: през 2014
година имат 6 картотекирани боксьори и 10 участия с 1 бронзов медал, а през
тази година са картотекирали 15 състезатели с 26 участия, които са им донесли
2 сребърни медала. Клубът участва в състезанията за ученици, юноши, девойки,
младежи и мъже, а треньор е Неделчо Дичев – известен състезател от близкото
минало. Явно и ангажираността на Президента легенда Ивайло Маринов към
клуба значително е нараснала, а през следващата година клубът ще получи
средства от ММС на базата на това, че е изпълнил критериите на БФБокс;

- „Спартак“ от град Плевен – един от най-стабилните доскоро боксови клубове е
изпаднал в криза, касаеща преди всичко спортно-техническото ниво на
боксьорите му. Клубът има 19 картотекирани боксьори с 49 участия във
възрастовите групи на ученици, юноши, младежи – липсват възрастовите групи
на младежите до 22 г., девойките, жените и мъжете, а активът от медали е само
1 сребърен и 3 бронзови. Неясно е защо стана така, че класата на боксьорите е
под нивото на участниците в републиканските първенства. Явно вината е от
Президент до треньор в лицата на Борислав Георгиев и Георги Тончев, които
трябва да вземат необходимите мерки за подобряване на положението.
Надяваме се, възстановеното домакинство на ДЛОП – I-ви кръг – мъже за 2016
година да бъде стимул в това отношение. Затова трябва да спомогне и
наличието на държавно спортно училище в града – прерогатив, какъвто малко
клубове в страната имат;

- От тази година треньорът на боксовия клуб „Дунав“ гр. Русе е и Президент на
клуба. Предполагаме, че това ще стимулира неговото развитие. Картотекирани
са 9 боксьори от двата пола и 19 участия, при възрастовите групи на ученици,
юноши и девойки. Засега клубът залага най-вече на учениците, където са и
двата спечелени медала: по 1 сребърен и бронзов, а в отборните класирания
учениците за втори за купа „България“ и пети за ДЛОП, а девойките са на пето-
седмо място за купа „България“. Много добър актив. Характерно за треньора



Кънчо Ангелов е, че извежда само силни и добре подготвени състезатели, което
подхранва апетитите към тях на други клубове;

- Третият боксов клуб от Русе – „Локомотив“, също като „Спартак“ от Плевен,
търпи регрес, което е видно от неговите резултати. През годината са
картотекирани 20 боксьори с 33 участия във възрастовите групи на учениците,
юношите, младежите, жените и мъжете, като активът от медали е само 4
бронзови. За сведение, клубът през 2014 година има 3 шампионски титли и 2
бронзови медала. Докато в първите години от съществуването си клубът
печелеше републикански отборни титли и индивдиуални шампиони, то сега
ентусиазмът на Алексей Василев явно се е изпарил и може би се е прехвърлил
към профибокса, където е тартор. В клуба работи младият и надежден треньор
Алексей Рибчев. Предполагаме, че като приключи кариерата си на профи
боксьор, той ще се заеме сериозно с работа по възраждане изгубеното реноме на
клуба;

- Боксовият клуб „Червен бряг“ от едноименния град е сравнително нов и
скромен клуб. Разполага с млад, интелигентен и трупащ опит треньор в лицето
на студента в НСА Дойчин Цанов. Клубът е картотекирал 5 боксьори и е
регистрирал 10 участия при учениците, юношите, младежите, младежите до 22
г., мъжете, като са спечелили 1 сребърен и един бронзов медал. Характерно е за
боксьорите, че са добре подготвени, което е добър атестат за работата на
треньора. При това положение, ако се завиши броя на участниците, клубът ще
получи възможността да бъде стимулиран от ММС – нещо, което му
пожелаваме и което в момента му липсва.

За боксовите клубове „Самоков“, „Локомотив“ Пловдив, „Капитан Петко Войвода“
София, „Ладимекс - Перник“ и „Елхово“ няма какво да се пише, тъй като те не са
оставили следи с представянето си в републиканските първенства, където са спечелили
по 1 бронзов медал. Този факт би трябвало да накара треньорите Веселин Райчев, Иван
Киряков, Тодор Занданов, Манол Йорданов, Емил Райков, Валентин Цветанов и Димо
Карасалиев да намерят начини за преодоляване на слабостите и повишаване на
спортно-техническото ниво на своите боксьори – нещо, което ще повиши авторитета
на техните клубове.

ДИМИТЪР АРМУТЛИЕВ,

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ по БОКС


