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 Измина още една година от съществуването на БФБокс, която ще заеме 

подобаващо място в историческото ѝ развитие – година, изпъстрена с големи 

очаквания и отговорности, както в международен план, така и в изпълнението 

на Вътрешния спортен календар на БФБокс. 

 Ръководството на БФБокс положи необходимите усилия за максимално 

осигруяване на подготовката на националните гарнитури и за провеждането на 

Републиканските състезания. Освен това, благодарение на авторитета си пред 

AIBA и EUBC, БФБокс получи домакинство на Европейското първенство по 

бокс за жени, с което справи по прекрасен начин, както що се отнася до 

организацията, така и до спортно-техническото представяне. БФБокс 

организира и проведе три международни турнира – „Странджа“, „Емил Жечев 

Мемориал“, „Балкан“ – с голям успех, а авторитетът на българските съдии беше 

защитаван на Европейски и Световни първенства, както и на Олимпийски 

квалификации на високо ниво. Неудовлетворението от представянето на 

Олимпийските игри беше компенсирано от участието и представянето на 

Световните и Европейски първенства за 2016 г. – пет златни, пет сребърни и 

шест бронзови медала, както и десет призови пети места.  Не трябва да се 

пропуска да се отбележи, че всички тези медалисти и призьори са рожба на 

Вътрешния спортен календар на БФБокс – мястото, на което те са 

демонстрирали своите заложби, за да бъдат селекционирани в националните 

гарнитури. 

 Домакинствата на Републиканските първенства са отговорен ангажимент 

за боксовите клубове и през тази година отбелязваме, че Боксовите клубове 

„Ямбол“, гр. Ямбол; „Тракиец“, гр. Пазарджик; АСК „Сливен“, гр. Сливен; 

„Русе“, гр. Русе; „Габрово 91“, гр. Габрово; „Спартак“, гр. Плевен; „Арда“, гр. 

Кърджали; „Локомотив“, гр. София; „Ботев“, гр. Пловдив; „Добруджа“, гр. 

Добрич се справиха много добре с тази задача, което им гарантира позитивно 

отношение от страна на БФБокс и за бъдещи домакинства. През 2017 година 

очакваме към кандидатите за домакинства да се включат нови боксови клубове 

като „Перник“, гр. Перник; „Локомотив“, гр. Горна Оряховица; „Победа-



Черноморец“, гр. Бургас; „Ивайло“, гр. Велико Търново; „Беласица“, гр. Петрич; 

„Пирин“, гр. Благоевград; „Хасково“, гр. Хасково – все места с възможности за 

домакинства. Наличието на спортните училища е важен компонент от 

цялостната организация на боксовия спорт в страната. Те предоставят 

възможност за редовен учебно-тренировъчен процес и спортно 

усъвършенстване, устройват с прилично препитание на треньорите, които 

работят в тях, създават предпоставки за усъвършенстване на материалната база, 

дават възможност за завършване на средно образование. Най-успешно в 

схеманата на бокса се вписват училищата в София – ЦСКА, Русе, Варна, Бургас. 

Има все още какво да се желае относно спортно-техническото ниво на 

училищата в Пловдив, Ямбол, Плевен, Добрич, Перник, Хасково, а крайно 

време е в елитно училище като сливенското да има и бокс.  

 Новост за Вътрешния спортен календар на БФокс за 2016 година беше 

обогатяването му с отделни състезания – Лични шампионати за подрастващи, 

поради което състезанията за отделните възрастови групи страната двадесет и 

пет, в които бяха регистрирани 2594 участия от 1385 картотекирани в отделните 

възрастови групи. От статистическите справки на анализа е видно какво е 

състоянието на всеки Боксов клуб, участващ в дейността на БФБокс, касаещо 

преди всичко организационното, спортно-техническото и финансовото 

състояние. 

 Традиционно сред най-добре представящите се клубове се наредиха 

„Локомотив“, гр. София; ЦСКА, гр. София; „Русе“, гр. Русе; „Априлец“, с. 

Бояджик; „Ботев“, гр. Пловдив; „Победа-Черноморец“, гр. Бургас; „Бокс за 

всички“, гр. София; „Добруджа“, гр. Добрич; „Левски“, гр. София; НСА, гр. 

София. Към тях можем да прибавим клубовете, които имат очевиден прогрес: 

„Севдалин Василев“, гр. Хасково; „Мизия 80“, гр. Плевен; „Олимпия“, гр. 

Разград; АСК „Сливен“, гр. Сливен. 

 Радващ факт през годината е, че тринадесет Боксови клуба донесоха 

национален принос за бокса и си заслужава да ги отбележим. Това са 

„Локомотив“, гр. София; „Русе“, гр. Русе; „Победа-Черноморец“, гр. Бургас; 



„Бокс за всички“, гр. София; „Левски“, гр. София; „Севдалин Василев“, гр. 

Хасково; „Черно море“, гр. Варна; „Олимпия“, гр. Разград; „Омуртаг“, гр. 

Омургтар; ЦСКА, гр. София; „Бдин“, гр. Видин; „Добруджа“, гр. Добрич; 

„Локомотив“, гр. Русе. Това доказва, че тези клубове разполагат със състезатели 

от международно ниво: нещо, към което трябва да се стремят всички останали 

клубове от страната. Този факт в значителна степен обогатява и точковия актив 

на тези клубове. Радващ факт е също, че през годината на различни места в 

страната бяха проведени турнири и спарингови срещи, като за отбелязване са 

турнирите, организирани от „Локомотив“, гр. София; „Мизия 80“, гр. Плевен; 

„Спартак“, гр. Димитровград; „Ханко“, гр. Гълъбово; „Омуртаг“, гр. Омуртаг; 

„Русе“ , гр. Русе; гр. Лом и особено в гр. Петрич, където въпреки ограничените 

организационни възможности на домакинстващия Боксов клуб „Беласица“ беше 

проведен турнир, който впечатли местните любители на бокса и който, на фона 

на новата спортна база и ангажирането на Общината и лично на кмета, се 

превърна в спортен празник на града.  

Правейки анализ на фактите от четирите справки, виждаме, че най-

впечатляващо през годината е участието и представянето на БК „Локомотив“ от 

гр. София, който оглавява класирането в три от четирите справки. Клубът, 

ръководен от Президента и треньор Борислав Георгиев и треньорите Роман 

Цветков и Милчо Милев, регистрира и най-голям принос към националния 

спорт чрез Европейската шампионка и бронзова медалистка от Световно 

първенство Деница Елисеева, чрез Европейската шампионка Станимира 

Петрова, бронзовата медалистка от Европейско първенство Розалия Пайчева и 

петият в Европа Димитър Илиев. Редно е да се отблежи и синхрона в 

отношението на клуба със спортното училище на територията на района, което 

допринася в значителна степен за позитивните резултати на клуба.  

ЦСКА от гр. София е също водещ клуб в страната – един от трите най-

елитни, заедно с „Локомотив“ София и „Русе“. Клубът води класацията при 

справката със завоюваните шампионски титли, които са дванадесет за всички 

възрастови групи, а общият брой на медалите е двадесет и един: също най-



много. Приносът за тези резултати се дължи на треньорите на клуба – 

Александър Александров, Александър Мартинов и Ангел Тодоров, които чрез 

труда си поддържат високото ниво на клуба в босковата йерархия. ЦСКА 

реализира и национален принос чрез бронзовия медалист от Европейско 

първенство Венсан Киркоров и петите в Европа Любо Пенев и Денис Гайнов. 

Вярваме, че през 2017 година националният принос на клуба може да бъде 

увеличен.  

Боксовият клуб „Русе“ от гр. Русе е един от голямата тройка в българския 

бокс, което е видно и от статистическите справки. С труда си и постигнатите 

резултати треньорите Павел Сяров, Съби Събев, Калоян Димитров и Стойка 

Петрова, ръководени от Изпълнителния директор Илия Сяров, поддържат 

ежегодно високото организационно и спортно-техническо ниво на клуба. Това 

постоянно поставя клуба сред първите три най-добри в страната. Гордост за 

клуба са носителите на принос към националния спорт Стойка Петрова – втора в 

света, Севда Асенова – Европейска шампионка, Мелек Закифова – трета в 

Европа и Иван Росенов – пети в Европа. Вярваме, че клубът ще затвърди 

позициите си в българския бокс и през 2017 година.  

С всяка година от краткото си съществуване Боксовия клуб „Бокс за 

всички“ от гр. София повишава позициите си в българския бокс, показателни за 

което са шампионската отборна титла при мъжете, както и европейската титла 

на девойката Еми-Мари Тодорова. Клубът работи в боксовата зала на 

Национален стадион „Васил Левски“, където се трудят треньорите Емил 

Чупренски, Мартин Кръстев, Антон Чамов, Мария Димитрова и Тотю Христов. 

Това е предпоставка за очакване на позитивни резултати и през 2017 година.  

Нещо се случва в Боксовия клуб „Левски“ от град София, който от един 

от водещите клубове падна доста надолу в класациите ни. Вече го няма силния 

мъжки отбор, няма юноши и девойки, младежи до 22 година и жени. Остава 

само треньорът Владислав Георгиев, който работи предимно с групата на 

учениците, които са хегемон в България, а освен това, донесоха и национален 

принос – сребърни медали от Европейското първенство за ученици на Ясен 



Радев и Николай Зафиров. Вярваме, че ръководството на клуба няма да позволи 

същият да пропадне до средно ниво.  

„Ботев“ от гр. Пловдив е клуб, който всяка година, откакто се ръководи от 

Валентин Поптолев, бележи прогрес и се класира вече сред най-добрите в 

страната. Принос за позитивизма е работата на треньорите Арман Хакобян, 

Иван Нешев, Иван Киселаров и Стефан Чаушки, а благодарение на клуба, гр. 

Пловдив е приемлива дестинация за всички клубове от страната за домакинство 

на Републиканските първенства по бокс.  

Чувствителен прогрес има и в участието и представянето на Боксовия 

клуб „Севдалин Василев“ от Хасково в Републиканските първенства и в най-

отговорните международни прояви на българския бокс. Клубът вече има и 

състезатели, които смело можем да категоризираме като такива на 

международно ниво. Това са втората в Европа Горяна Стоева при девойките и 

петите в Европа Емирджан Мехмед и Десислава Дойчева. Считаме, че прогресът 

се дължи, освен на треньора Пенко Хаджиангелов, и на присъединилия се 

ентусиаст Людмил Димитров, който раздвижи положителната енергия в клуба и 

резултатите са налице – нещо, което не се беше случвало на клуба от много 

години.  

Клубът „Априлец“ от с. Бояджик е с водещи позиции в българския бокс. 

Този клуб даде на България известните трима братя боксоьори от с. Кукорево: 

Боян, Даниел и Катин Асенови, които са гордост за българския бокс. От тях, 

както и от перспективния Янко Илиев, очакваме нови спортни подвизи. 

Гаранция за това е трудът на треньорите Димитър и Тодор Мутафови, доказали 

се във времето отговорни и работливи наставници.  

Голям прогрес през годината регистрира и Боксовия клуб „Мизия 80“ от 

гр. Плевен. Президентът и треньор Александър Владимиров води успешно 

своите боксьори, които участваха във всички състезания през година: нещо, 

което, освен тях, направиха и трите водещи клуба – „Локомотив“ София, ЦСКА 

София и „Русе“. Похвална е организацията от клуба на ежегоден турнир, който 



повдига нивото на клубните боксьори. Считаме обаче, че клубът има 

възможности да вземе домакинство от Републиканския календар. Очакваме да 

се повиши клубното участие в националните отбори.  

Тъй като виждате, че отбелязваме тези клубове, които бележат ръст в 

развитието си, не трябва да пропускаме участието и представянето в 

Републиканските първенства на Боксовия клуб „Червен бряг“ от едноименния 

град. Същият е участвал във всички състезания без тези от женското 

направление и за малък град като Червен бряг постигнатите девет медала, от 

които една шампионска титла, пет сребърни и три бронзови медала, е 

постижение. Големият виновник за това е дипломираният в НСА специалист 

Дойчин Цанов, койот впечатлява със скромност, интелигентност и възпитание: 

неща, които са гаранция за по-нататъшни успехи. Гаранция за това са и 

отношението на Общината и отличната материална база, с която разполага 

клубът. 

„Олимпия“ от гр. Разград през 2016 година също бележи прогрес в своето 

развитие. Клубът е акцентирал вниманието си в развитието на бокса сред 

подрастващите, като резултатите са реализирани при учениците и девойките, 

където са спечелили три шампионски титли. Гордост за боска в града е 

сребърния медал на ученика Антон Георгиев от Европейското първенство и 

петото място на девойката Пламена Иванова – също от Европейско първенство. 

Големият принос за успехите на клуба се дължи на Президентите Стефан 

Стефанов и треньорката Мирела Николова.  

Клубовете, които все още не са на нивото, на което са били и на което 

искаме да ги виждаме, са: „Ямбол“, гр. Ямбол; НСА, гр. София; „Добруджа“, гр. 

Добрич; „Славия“, гр. София; „Арда“, гр. Кърджали; „Кико“, гр. София; 

„Пирин“, гр. Благоевград; „Победа-Черноморец“, гр. Бургас; „Черно море“, гр. 

Варна; „Сторм“, гр. София; „Габрово 91“, гр. Габрово.  

Безпокойство будят резултатите на клубовете, които бележат регрес за 

годината – „Ивайло“, гр. Велико Търново; „Локомотив“, гр. Русе; СК „Бокс“, гр. 



Добрич; „Спартак“, гр. Плевен; „Македония“ и „Тайсън“, гр. Благоевград; 

„Романе-Таланти“, гр. Лом. 

Накрая – суперлативи за това, което се прави в новия за БФБокс клуб 

„Локомотив“ от гр. Горна Оряховица. Въпреки краткото си съществуване, 

клубът мобилизира силите си и участва в единадесет състезания за всички 

възрастови групи, с изключение на „мъже“, и успя да покрие норматива на 

БФБокс за включване към държавната субсидия. Вината за това изцяло е на 

ентусиазирания и енергичен Президент и бизнесмен Атанас Начев, както и на 

една от иконите на българския бокс – треньора Свилен Русинов. Очакванията ни 

са за надграждане на резултатите и евентуално домакинство през 2017 година.  

Пожеланието ни за 2017 година е успех на всички фронтове. 

 

ДИМИТЪР АРМУТЛИЕВ, 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ по БОКС 


