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Анализ  

 

Относно: изпълнението на Държавния спортен календар на БФБокс за спортно-

състезателната 2017 г. 

 

Участие и представяне на спортните и боксови клубове от 

страната 

 

Отчитаме още една година от летоброенето на българския бокс – година, 

изпълнена със събития и прояви, допринасящи за издигането на авторитета на 

България в световната боксова йерархия. За авторитета на българския бокс на 

международната сцена свидетелстват два красноречиви факта – Европейско 

първенство в София за девойки и момичета и Европейското първенство за юноши  

в курорта Албена. На двете първенства боксьорите, подкрепени от БФБокс, се 

справиха перфектно. 

• В ръководството на световния бокс не е имало друг български представител 

след многоуважавания проф. Емил Жечев. През 2017 г. заместник 

председателят на БФБокс г-жа Емилия Груева беше избрана за член на 

Изпълнителния комитет на Международната боксова асоциация (AIBA), където 

оглави направлението на женския бокс, т.е. женската комисия на AIBA; 

• На проведените европейски първенства през 2017 г. представянето ни е повече 

от много добро: 8 шампионски титли, 9 вицешампионски титли и 9 бронзови 

отличия, освен това имаме и 9 пети места. Само ще споменем имената на 

шампионите: Даниел Асенов – за мъже и младежи до 22 г.; Еми-Мари 

Тодорова, Горяна Стоева и Мелек Закифова – девойки; Ергюнал Сабри и Даниел 

Любенов – юноши; Уилям Чолов – ученици; 

• Друг позитивен факт е, че в момента 19 боксови клуба са реализирали принос 

към националния спорт – нещо, което ще допринесе те да получат по-голям 

приход на средства от Министерството на младежта и спорта.  

Това са следните клубове: „Локомотив“ гр. София, „Априлец“ с. Бояджик, 

„Боксова Академия“ гр. София, „Севдалин Василев“ гр. Хасково, „Русе“ гр. Русе, 

ЦСКА гр. София, „Бокс за всички“ гр. София, „АСК Сливен“ гр. Сливен, „Омуртаг“ 
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гр. Омуртаг, „Сторм“ гр. София, „Кико“ гр. София, БДИН гр. Видин, „Левски“ гр. 

София, „Олимпия“ гр. Разград, „Арда“ гр. Кърджали, „Червен Бряг“ гр. Червен 

бряг, „Първенец“ с. Първенец, „Локомотив“ гр. Русе, „Дунав“ гр. Русе; 

• Не можем да пропуснем да отбележим и имената на треньорите допринесли за 

тези успехи: заслужилите треньори Димитър Мутафов, Хоел Арате, Петър 

Лесов, Веселин Тодоров, Борислав Георгиев, Роман Цветков, Борислав 

Бояджиев, Стоян Узунов, Съби Събев, Павел Сяров, Калоян Димитров, 

Александър Александров, Ангел Тодоров, Людмил Димитров, Кирил Бушев, 

Мирела Николова, Щилян Кабранов, Йордан Митев, Кирил Бонев, Владислав 

Георгиев, Дойчин Цанов, Петър Кренчев, Радослав Суслеков, Александър 

Рибчев, Валентин Поптолев и Кънчо Ангелов.  Пожелаваме им да работят в 

същият дух, а на останалите – да вземат пример от тях в покоряването на 

международните върхове; 

• През годината женският национален отбор нямаше нито Европейско, нито 

Световно първенство. Проведе се Първенство на страните членки на 

Европейския Съюз (ЕС) в Италия, където Севда Асенова завоюва първо място, а 

бронз донесе Габриела Димитрова. По отношение на успехите си, необходимо 

е да си припомним, че всички тези състезатели са рожби на републиканските 

първенства, откъдето и те са селекционирани за националните гарнитури в 

различните възрастови групи; 

• През 2017 г. се проведоха 23 състезания – ДЛОП, ДЛШ и Купа „България“, за 

ученици, юноши, девойки, младежи, жени и мъже, в които участие взеха 72 

спортни боксови клуба с 2246 участници; 

• Новост в спортния календар на БФБокс е Националната боксова лига за мъже, в 

която участваха най–добрите в ранглистата за годината мъже. Те бяха 

разпределени в четири отбора, проведоха се три кръга, които определиха 

отборните и индивидуалните лидери и които определено повишиха интереса 

на обществеността към бокса; 

• Наред с традиционните домакинства от Държавния спортен календар в 

градовете Пловдив, Ямбол, Русе, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Сливен, 

Благоевград, през тази година от гр. Разград се представиха с нова визия след 

няколко години застой, характеризираща се с повишената категория на хотела 

и нов ринг; 

•  Ще отбележим и домакинството на гр. Петрич с прекрасната зала и условия за 

бокс и успешните усилия на домакина от Беласица, Деян Жганев, който се 

справи с най–многолюдното първенство – 204 състезатели от 49 клуба и общо 

около 300 души за настаняване; 
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•  Два клуба взеха домакинства за първи път. Най-напред ще споменем 

„Локомотив“ от гр. Горна Оряховица. Благодарение на усилията на Президента 

на клуба – г-н Анастас Начев, и на треньора – легендарният Свилен Русинов, 

беше ораганизирано едно първенство с отлични условията за отдих и 

перфектно състезание за юноши. По този начин БФБокс винаги ще откликва 

положително на желанието им за домакинства; 

• Боксов клуб „Перник“ с Президент г-н Емил Райков възроди традицията гр. 

Перник да бъде домакин на прояви от Държавния спортен календар по бокс. 

Приятна изненада беше срещата с ветераните на пернишкия бокс, които бяха 

наградени от кмета и неговите помощници. Очакваме през 2018 г. към 

домакинствата да се присъединят и градовете Бургас, Добрич, Хасково, Велико 

Търново, Габрово. 

Участието на боксовите клубове в републиканските първенства и за купата на 

„България“ е критерий за организационното и спортно-техническото ниво, а също за 

финансовите възможности, които те притежават. Като прибавим и националния принос 

към всичко това, се оформя класацията на боксовите клубове от страната. 

• В челото на най–добрите са: “Локомотив“ гр. София, „Русе“ гр. Русе, ЦСКА гр. 

София, „Севдалин Василев“ гр. Хасково, „Победа Черноморец“ гр. Бургас, 

„Априлец“ с. Бояджик, „Левски“ гр. София, НСА гр. София, „Бокс за всички“ гр. 

София, „АСК Сливен“ гр. Сливен, „Ботев“ гр.  Пловдив; 

• Приложените към текстовата част четири справки дават пълна информация за 

всеки клуб. А именно: кой колко души е картотекирал и с колко състезатели са 

участвали във всяко едно от състезанията. Какви титли и медали са завоювани 

от личните шампионати, какви са отборните класирания в ДЛШ и Купа 

„България“ и колко призови индивидуални класирания има при участието си за 

Купа „България“. Боксовите клубове „Локомотив“ гр. София и „Русе“ гр.  Русе си 

поделят по две водачества от общо четирите справки. Като „Локомотив“ е 

водач според Справки № 1 и 2, а „Русе“ – според Справки № 3 и 4. „Локомотив“ 

е най-добър в личните шампионати и в общото участие в състезанията, а 

боксьорите от БК „Русе“ са най–успешни в отборните класирания и личните 

призове за Купа „България“; 

• Прави впечатление ръстът в развитието и резултатите на някой от клубовете в 

сравнение с предходната 2016 г. Това са клубовете „Червен Бряг“, „Севдалин 

Василев“, „АСК Сливен“, „Победа Черноморец“, „Боксова академия“. За 

разлика от 2016 г., когато имаше няколко клуба, участвали във всяко 

състезание, то сега има само един клуб и това е „Славия“, което е похвално за 

тях; 
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• На обратния полюс със символично участие в проявите на БФБокс се отличават 

клубовете „Елхово“, „Преторианец“, „Септември“, Видин, „Добри Загоров“, 

„Драгота“, „Тракиец“. Като особено тревожно е състоянието на „Тракиец“ от гр. 

Пазарджик, който беше доста стабилен клуб в миналото, но сега е на кота нула; 

• С цел да провери потенциала на човешкия ресурс на кандидатстващите за 

членство в БФБокс боксови клубове, БФБокс допусна желаещите от тях за 

участие в някои от състезанията. Това бяха клубовете „Ханко“ гр. Гълъбово, 

„Янтар“ гр. Кърджали, „Пашкулев“ гр. Раковски, „Драгоман“ гр. Драгоман, 

„Радилово“ с. Радилово, „Нео“ гр. София, „Марица“ гр. Пазарджик. Изводи за 

тяхното потенциално членство ще се конкретизират от решенията на 

Управителния съвет на БФБокс за нови членове; 

• Слабото участие и класиране в републиканските първенства и липсата на 

национален принос елиминира доста клубове, които не могат да съберат 

минималните 1000 точки, необходими за получаване на процент от средствата, 

които се разпределят от Министерството на младежта и спорта за боксовите 

клубове от страната. Това са клубовете: „Спартак“ гр. Димитровград, „Янтра“ гр. 

Габрово, „Добротица“ гр. Добрич, „Левски София-Запад“ гр. София, КПВ гр. 

София, „Корнер“ гр. Варна, „Черноморец“ гр. Бургас, „Тайсън“ гр. Благоевград, 

„Академик“ гр. София, „Беласица“ гр. Петрич, „Спартак“ гр. Пловдив, 

„Локомотив“ гр. Пловдив, „Стара Загора“, „Файт“ гр. София, „Костов Бокс“ гр.  

Разград, „Димитър Щилянов“ гр. Стара Загора, „Добри Загоров“ гр. Сливен, 

„Видин“ гр. Видин, „Елхово“ гр., „Преторианец“ гр. Варна, „Драгота“ гр. Петрич, 

“Септември“ гр. София и др.; 

В състезанията от ДСК са констатирани върхови постижения. Участието на 204 

състезатели в ДЛОП 2-ри кръг за ученици и рекорд за клубно участие в това състезание, 

като 17 боксьори са от „Локомотив“ София. 

На обратния полюс с 30 участници е ДЛОП 2-ри кръг за жени, което е тревожно. 

Това предизвиква безпокойство за бъдещето на най–успешния ни национален отбор. 

Вярваме, че през 2018 година в тази възраст ще се присъединят доста от тазгодишните 

девойки, което ни кара да очакваме позитивни резултати по отношение на развитието на 

женския бокс в България.  

През годината по време на календарните прояви връзката на организаторите от 

БФБокс и РСК беше на необходимото ниво. РСК разполага със съдии на много високо 

ниво, което е констатирано и от AIBA. Ивелин Иванов, Иван Попов, Павел Павлов и 

Джулия Ботева съдийстват на Световни първенства, Олимпийски квалификации, 

Европейски първенства. Има още съдии като бившия олимпийски рефер Сокол Соколов, 
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Красимир Нешев, Стоян Томчев, Румен Борисов, Георги Иванов, Нешо Симеонов и Мария 

Каваклиева, които също са на високо ниво. Редно е да дадем и заслужено висока оценка 

на председателя на РСК д-р Август Иванов. Той и г-жа Емилия Груева са Международни 

технически лица (ITO) и неколкократно са ангажирани от AIBA в големи състезания. 

Трябва да отбележим, че някои от нововъведенията на AIBA, например това, че не могат 

да бъдат правени контестации по повод отсъжданията на съдиите, тушираха някои от 

постоянно недоволните треньори.  

Нашите коментари по-нататък ще бъдат приоритетно за тези клубове, които дават 

облика на първенствата.  

Боксовият клуб „Локомотив“ от гр. София е лидер за спечелени медали. Клубът е 

спечелил 11 шампионски титли в 5 от 7-те възрастови групи, като особено убедително е 

представянето при юношите. Много силно представяне има при учениците и жените. 

„Локомотив“ е лидер за участия в състезанията 118 на брой . Успехите се дължат на 

всеотдайността на Президента на клуба Борислав Георгиев, който е и старши треньор на 

националните ни гарнитури за ученици и юноши, които донесоха на клуба две европейски 

титли от Ергюнал Сабри и Даниел Любенов, сребърен медал от Стилиян Христов при 

юношите и сребърен медал на ученика Красимир Джуров. Осезателен за тези успехи е и 

приносът на треньора Роман Цветков, който е и помощник на Борислав Георгиев в 

националните отбори. 

БК „Русе“ е редовен участник в челото на боксовите класации. Клубът е хегемон в 

женския и девическия бокс, както „Локомотив“ София при учениците. Има спечелени 

осем шампионски титли и най–много медали – 27 броя. В международен аспект с върхови 

постижения са: Мелек Закифова – европейска шампионка за девойки, Радослав Росенов – 

вицеевропейски шампион при учениците, Севда Асенова – шампионка на Първенството 

на Европейската общност, където пък Габриела Димитрова взе почетното трето място. 

Велислава Чакърова е бронзова медалистка от Европейското първенство за девойки. Зад 

всичко това стои трудът на треньорите Съби Събев, Павел Сяров и Калоян Димитров, както 

и на навлизащата в треньорската професия Стойка Петрова. 

ЦСКА е сред трите най–добре представили се клубове в страната. Значително е 

изоставеното им от първите два клуба „Локомотив“ София и Русе. През годината са 

спечелени 11 медала в личните шампионати, от които само 4 шампионски титли. При 

отборните класирания клубът е лидер при мъжете, който спечелиха ДЛОП и Купа 

„България“, докато при подрастващите положението е тревожно. Светъл лъч е бронзовият 

медал от Европейското първенство за ученици на Коста Симеонов. Към националния 

принос може и да прибавим 5-то място на Стефан Иванов от Европейското първенство за 

мъже.  Очакваме 2018 година да бъде по-добра за боксовия клуб ЦСКА. 
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Столичният боксов клуб „Левски“ е на трето място по спечелени медали от 

индивидуални шампионски титли и общо 11 медала. Най-успешни през годината са 

възрастовите групи „ученици“ и „юноши“, които са реализирали общо 5 шампионски 

титли. Не можем да не отчетем огромния принос за това на Владислав Георгиев, който 

доказа, че работи прекрасно с подрастващите. Веднага обаче трябва да отбележим, че 

Боксов клуб „Левски“ има нужда от още треньори, които да реализират по-голям обхват 

на трениращи и състезаващи се. Клубът реализира добър национален принос чрез 

вицешампионските титли от Европа на талантливите юноши Ясен Радев и Николай 

Зафиров. Очакваме през 2018 година в клуба да се наблегне повече на мъжкото и 

женското направление, които през годината тлееха или въобще ги нямаше, докато в 

предишни години са се доказвали като фактор в национален мащаб. 

„Победа-Черноморец“ от гр. Бургас доказа с добрите си резултати от класирането, 

че е сред 6-те най-успешни боксови клуба през 2017 година. Клубът спечели отборното 

класиране при младежите и е сред 3-те най-добри клуба в отборните класирания при 

мъжете и учениците. Клубът няма финансови затруднения, благодарение на Президента и 

спонсор г-н Сава Чоролеев, което е и предпоставка за спокойна работа на треньорите. 

Това са доайените на треньорската професия Цветан Попов, популярният Радослав 

Суслеков, заедно с Изпълнителния директор на клуба и един от най-добрите 

международни съдии у нас инж. Иван Попов. Клубът реализира национален принос чрез 

бронзовия медал на младежа Иван Атанасов, който очакваме, че ще се включи успешно 

през новата година в мъжкия национален отбор, където титуляр е съотборникът му Елиан 

Димитров. Бургас е боксов град и заслужава да бъде домакин на някои от 

републиканските първенства, но за целта „Победа-Черноморец“ трябва да го пожелае. 

Боксовият клуб „Севдалин Василев“ от гр. Хасково е един от тези, които бележат 

невиждан досега прогрес в цялостното си развитие. През годината са констатирани 86 

участия в състезания на всички възрастови групи, като най–успешно е участието на 10 

девойки, които са втория най–успешен отбор в България след БК„Русе“. Национален 

принос за клуба донесоха Горяна Стоева – европейска титла при девойките, и Емирджан 

Мехмед – сребърен медал от Европейското първенство за юноши. Изключително голям е 

приносът за тяхното израстване на треньора Людмил Димитров, както и на 

организаторските умения на Пенко Хаджиангелов. Считаме, че спортната общественост в 

Хасково заслужава да види своите боксови шампиони като за целта БК „Севдалин 

Василев“ Хасково трябва да вземе домакинство. 

„АСК Сливен“ също е един от тези клубове, които реализираха добри резултати в 

републиканските първенства и това се дължи преди всичко на изявите на учениците. Две 

шампионски титли на братята Димитрови, както и емоционалният Михаил Куртев при 
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мъжете правят впечатление при този клуб. Шампионската и вицешампионската титли са 

резултат и от добрата работа на едни от най-опитните треньори по бокс в България – 

Щилян Кабранов и Димитър Пехливанов. Клубът реализира и национален принос – чрез 

бронзовия медал от Европейското първенство за ученици в лицето на Данчо Ганушев, 

който демонстрира и възможност за позитивно развитие в бъдеще. Гр. Сливен е 

приемлива дестинация за домакинство на републиканските първенства. 

Боксов клуб „Априлец“ от с. Бояджик е уникален клуб в боксовата карта на 

страната. Като резултат от труда на заслужилия треньор Димитър Мутафов и сина му 

Тодор, българският бокс има респектиращо господство в лицата на тримата братя Асенови 

- Боян, Даниел и Катин. Братята донесоха за България европейски титли при мъжете и при 

младежите до 22 години – плод на труда и таланта на Даниел Асенов, както и бронзов 

медал от Европейското първенство за младежи на Боян Асенов. Очакваме нови спортни 

успехи, за да продължават да будят радостта на съгражданите си така, както беше по 

време на финалния кръг наНационалната боксова лига на 24.11.2017 г. в гр. Ямбол. 

Като пробуждане можем да охарактеризираме представянето на боксов клуб  

„Ботев„ от гр. Пловдив, взели участия в 56 състезания за всички възрастови групи. 

Приносът на клуба е в 6 медала – по два от трите цвята, а най-добри в отборното 

класиране са жените, които са втори след „Русе“. Считаме, че с времето в резултат на 

труда на треньорите Валентин Поптолев, Стефан Чаушки, Иван Нешев и Иван Киселаров 

ще се появи спортист, който да носи национален принос на клуба. Пловдив е удобен град 

за състезания от ДСК на БФБокс и клуб „Ботев“ го използва успешно всяка година. 

Спортният клуб „Бокс за всички“ бележи прираст в резултатите с всяка изминала 

година от краткото си съществуване досега – така беше и през 2017 година. Най-успешна 

годината беше за девойките, които са втори в ДЛОП и трети в отборното класиране за 

Купа „България“. Както се вижда, графата за мъжете е празна. Това е факт, който се дължи 

на липсата на участие на националите в републиканските първенства. Така състезатели 

като Петър Белберов, Айрин Исметов и др. останаха без републиканска реализация. 

Клубът реализира много добър национален принос чрез девойките Еми-Мари Тодорова – 

европейска шампионка; Аслъхан Мехмедова – втора в Европа и пето място в Европейския 

съюз за Деница Елисеева при жените. 

Боксовият клуб „Мизия„ от гр. Плевен участва през годината в състезанията за 

всички възрастови групи и реализира 63 участия. Връх в представянето на боксьорите 

беше второто място в отборното класиране на мъжете. Клубът спечели общо 6 медала по 

два от всеки цвят. Ще отбележим големите възможностите на боксьорите и на треньора и 

Президент Александър Владимиров през изминалата година,като очакваме през новата 

2018 година по-добри резултати.  
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Може би Ви прави впечатление, че приоритет в нашите коментари имат боксовите 

клубове, които имат национален принос. Това е така , защото тези клубове има по-класни 

състезатели. Друга причина за това е, че Министерството на младежта и спорта ще 

разпределя средствата за клубовете, като 50% ще са за участие и представяне в 

републиканските първенства, а останалите 50% за клубовете с национален принос.  

Ще продължим с коментарите за резултати на един съвсем нов клуб в семейството 

на БФБокс. Това е „Боксова Академия“ от гр. София, който спечели две индивидуални 

шампионски титли и реализира много висок национален принос чрез ученика Уилям 

Чолов, който стана европейски шампион за ученици, юношата Георги Лефтеров – трети в 

Европа за младежите и Благой Найденов – пети в Европа. Очакваме през 2018 година 

нови приятни изненади от боксьорите и боксьорките на треньора Борислав Бояджиев. 

Отбелязваме боксовия клуб „Червен бряг“ като един от най-прогресиращите в 

боксовите среди. Това е така, защото боксьорите от този малък град са регистрирали 51 

участия във всички възрастови групи, освен при жените. Те не само имат от всички видове 

медали, но и успяха да регистрират национален принос чрез ученика Васил Стефанов, 

който спечели сребърен медал от Европейското първенство за юноши през тази година. 

Огромен е приносът за всичко на треньора Дойчин Цанов, който притежава големи 

възможности за растеж в професията. 

„Локомотив“ от гр. Русе е акцентирал усилията си в развитието преди всичко в 

бокса сред ученици и юноши. Изключение прави върналият се в клуба елитен боксьор 

Николай Коев при мъжете, който завърши НСА. Клубът реализира национален принос с 

второто си място от Европейското първенство за ученици на Николай Атанасов. Считаме, 

че капацитетът на клуба е по–голям и това трябва да проличи през 2018 година, като за 

целта усилията на треньорите Алексей Василев и Алексей Рибчев трябва да доведат до 

по–големи успехи. 

„Кико“ от гр. София е клуб, който доста години дължи своето съществуване на 

дипломираният в НСА доктор Кирил Бонев и на неговият ентусиазъм и себе раздаване. БК 

„Кико“ е участвал в състезания от всички възрастови групи, за което свидетелстват 75 

участия за годината и имат спечелени 7 медала, от които една шампионска титла. 

Реализирал е и национален принос чрез юношата Антон Кирилов , който е трети на 

Европейското първенство за ученици – нещо, което не се е случвало отдавна. Пожелаваме 

му успех през новата 2018 година.  

„Сторм“ от гр. София е скромен клуб, които развива бокс за ученици и юноши, 

спечелил е четири медала, но няма шампионска титла. Реализира национален принос 

чрез ученика Даниел Кирилов, който спечели бронзов медал от Европейското първенство 
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за ученици с треньор тризвездният Йордан Митев. Считаме, че възможностите на двамата 

са по-големи, имайки предвид и това, че зад тях е 57-мо училище, където треньор е 

Димитър Митев.  

Боксовият клуб „Първенец“ е малък клуб с кратка история и с характерно голям 

ентусиазъм от страна на треньора Петър Кренчев и на любителите на бокса в района. През 

годината боксьорите на клуба спечелиха 4 медала, от които два са шампионски титли. 

Развиват бокса само при юношите и младежите. Слабост е това, че липсват ученици, които 

да попълнят възрастовите групи. Боксьорът Стоил Станоев при юношите донесе 

национален принос за клуба, като спечели бронзов медал от Европейското първенство,  с 

което даде възможност на клуба да получи повече средства от ММС. 

„Олимпия“ от гр. Разград е клуб по бокс, който се крепи на усилията на Президента 

Стефан Стефанов и на треньорката Мирела Николова. Участва в състезанията на 

подрастващите само с един участник при младежите и жените и без мъжко присъствие. 

Реализирали са 54 участия. Спечелили са 5 медала, от които 2 са шампионски титли. Имат 

и национален принос от петото място на девойката Пламена Иванова от Европейското 

първенство. Проявяват се като добри организатори и домакини на републиканските 

състезания. Техен приоритет е общинското спортно училище в града. 

„БДИН“ от Видин е клуб със скромни възможности, който е акцентирал своето 

участие при учениците, девойките, мъжете и един юноша в ДЛШ. Реализирали са 24 

участия и само 2 медала без шампионска титла – нещо, за което треньорът Кирил Бушев 

трябва да работи през 2018 г. Девойката Елина Георгиева донесе национален принос на 

клуба с 5-то място на Европейското първенство в София. 

Боксовият клуб „Омуртаг“ от едноимения град се крепи от началото на 

съществуването си досега единствено върху треньора и Президент Фикрет Ереджебов. 

Резултатите на клуба са скромни. Само два медала, от които единият е шампионски. 

Реализирали са 39 участия от всички възрасти, без жени. Клубът има национален принос: 

пето място от Европейското първенство на девойката Мелис Йонузова. Считаме, че 

активите на клуба биха били по големи, ако не беше ангажираността на треньора като 

старши треньор на женския национален отбор. 

Скромният клуб „Дунав“ от гр. Русе се крепи от усилията на Президента и треньор 

Кънчо Ангелов. За съществуването си клубът подготви боксьори при възрастните ученици 

и юноши, а при младежите е участвал само един. Регистрирали са  28 участия. 

Характерното за метода на работа на треньора Ангелов се състои в това, че всичките му 

боксьори са научени да се боксират качествено и чисто. Това е факт. Имат 5 спечелени 
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медала, от които 1 е шампионски. Талантливият юноша Пламен Янков донесе национален 

принос за клуба си с  5-то място от Европейското първенство. 

„Черно море“ от гр. Варна преди години беше като флагмен на българския бокс с 

боксьори от световна класа – а именно олимпийските шампиони Ивайло Маринов, 

Даниел Петров и световният шампион Киркор Киркоров. В момента ситуацията е такава, 

че развиват бокса само при учениците и юношите. Участват масово с реализирани 52 

участия и 8 медала - 2 златни, 2 сребърни и 4 бронзови. С боксьорите работят треньорите 

Димчо Саво и Георги Бояджиев, които имат приоритетите на държавното спортно учлище 

в града, където са треньори. Липсва им принос към националния спорт. 

В боксовияа клуб „Добруджа“ от гр. Добрич се констатира значително отстъпление 

от позициите, които заемаше в предишните години. Има регистрирани участия във всички 

възрастови групи, с изключение на учениците. Общият брой участия са 37, спечелените 

медали са 4 – 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов . Клубът няма национален принос, което го 

поставя в неблагоприятна позиция при разпределянето на средства от ММС. Считаме, че 

Президентът Ивелин Иванов е много зает и като водещ международен съдия трябва да 

намери подходящ треньор, които да е отдаден на работата си, за да се доближи до 

предишните стандарти на клуба, който е дал на България боксьори от световна класа – 

Светлана Каменова и Мариян Момчев.  

Боксовият клуб от Националната спортна академия също търпи отстъпление в 

сравнение с миналите години. Развива бокса при мъжете и жените с регистрирани 37 

участия, от които има 1 участие на 1 девойка. Клубът е завоювал 7 медала, от които само 

една шампионска титла при жените. Клубът няма национален принос, поради което 

ръководството в лицето на Президента и треньор доц. Евтим Лефтеров и на треньора 

Борислав Божков трябва да подобри селекционната си стратегия. Само те имат право да 

вземат безпроблемно спортисти от други клубове и да ги приемат за студенти. 

„Спартак“ от Плевен също отстъпва от минали успехи. Има 51 участия при 

състезания за ученици, юноши, младежи и мъже. Клубът е спечелил 6 медала, от които 2 

шампионски титли. Особено ценна е титлата на тежкия Иван Мечков, в чието лице 

виждаме ново попълнение на мъжкия национален отбор. Клубът няма национален 

принос. Президентът Борислав Георгиев е с големи възможности и има желание за 

успехи. Надяваме се, че през 2018 година ще ги има. 

„Ямбол“ е боксов клуб, който таи спомени от близкото минало, когато имаше 

върхови постижения при подрастващите. В момента има 39 участия в категориите на 

мъжкото направление. Успешно е отборното класиране при младежите, където са трети в 

ДЛОП и втори за купа „България“ и то благодарение преди всичко на двете момчета от 
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Елхово – Андонов и Димитров. Треньорът Дончев вече е пенсионер и ентусиазмът му вече 

не е същият. Младият Ангел Димов с нищо не показва, че има голяма треньорска 

перспектива. Градът има много добри условия за домакинства от републиканския 

календар, но клубът не проявява интерес. 

 Значително съживяване в редиците на боксовия клуб „Чардафон“ от гр. Габрово се 

забелязва през 2017 година, показателно за което е третото място в ДЛОП за мъже, пето 

за купа „България“- мъже и шесто място при купа „България“ за девойки. Това ни дава 

основание да се надяваме, че през идващата  2018 година индивидуалните отличия ще са 

повече от трите медала които имат сега. Вярваме, че треньорът Тотев ще се справи със 

ситуацията. 

Боксов клуб „Габрово 91“ през годината е участвал в състезанията за всички 

възрастови групи, където е реализирал 42 участия. Приносът от медали за клуба са 6 

медала, от които само един златен. Поради това считаме, че треньорите Митко Иванов и 

Пламен Недялков трябва сериозно да запретнат ръкави, да върнат изгубения авторитет на 

този клуб, за когото Президентът Георги Лазаров не пести средства. 

„Пирин“ от гр. Благоевград е най–добрият клуб в едноимения окръг. Взел е участие 

в състезанията на всички възрастови групи, като е реализирал 71 участия. Акцентите за 

участие се намират при учениците и юношите, където са насочени усилията на треньорите 

Андон и Георги Шавулеви. Клубът има спечелени медали от личните шампионати. Има 

шампион при мъжете. Клубът няма национален принос, но пък се справя добре с 

поверените домакинства от БФБокс.  

„Ивайло“ от гр. Велико Търново е клуб, който в момента приоритетно развива 

мъжкия бокс с епизодични участия при ученици, юноши и младежи. Реализирал е едва 28 

участия с актив от два медала – единият от които шампионски. Евгени Донев – Президент 

и треньор на клуба трябва сериозно да се помисли за бъдещето на клуба, където към този 

етап е в пълно неведение. 

Боксовият клуб „Самоков“ от едноименния град направи през годината една от 

изненадите в състезанията от Държавния спортен календар на БФБокс. Младежите на 

клуба спечелиха купа „България“ и освен това се класираха на второ място в ДЛОП. По 

този начин треньорът Веселин Райчев доказа, че без достатъчни организационни и 

финансови ресурси при добра селекция и работа в бокса могат да се регистрират успехи. 

Клубът разполага с малка и кокетна тренировъчна зала в „Арена Самоков“ и само 

организационните му възможностине дават основание да кандидатстват за домакинство. 

Пловдивският боксов клуб „Юнайтед спортс“ с Президент бившият боксьор Митко 

Добрев и треньори Стефан Панайотов и Иван Михайлов е регистрирал 35 участия във 
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възрастовите групи „ученици“, „юноши“, „младежи“ и едно участие в ДЛОП за мъже. 

Активът от медали на клуба е съвсем скромен – 3 медала, от които два са бронзови, а 

третият е шампионска титла на младежи в категория +91 на Пенчо Цветков. 

Възможностите, които осигурява Президентът за развитие на клуба, спортното училище и 

базата за тренировки показват, че резултатите са съвсем незадоволителни. Необходимо е 

през 2018 година да се подобри качеството на работа при тренировките, да се завиши 

обхвата, за да се изпращат на състезания по подготвени боксьори, способни да 

реализират по високи резултати и да повишат имиджа на клуба. 

Боксовият клуб „Балкан „ от Ботевград е съвсем нов в боксовото семейство, но по 

убедителен начин доказа, че заслужава мястото си в БФБокс. Бяха регистрирани 42 

участия във възрастовите групи: „ученици“, „юноши“, „девойки“ и „жени“. Има 

регистрирана шампионска титла при учениците, а девойките са четвърти в ДЛОП и в Купа 

„България“. Специалистът по бокс от НСА, Пейчо Багдатов, работи с голям ентусиазъм и 

това ни дава основание да вярваме, че 2018 година ще бъде още по-добра за 

ботевградския бокс. 

„Арда“ от гр. Кърджали се крепи от усилията на треньора и Президент Стоян 

Узунов, който вече улегна като треньор след първоначалния ентусиазъм и за отбелязване 

е, че не голямото количество носи качество. Пример за това е европейската титла на 

неговия състезател – ученикът Ергюнал Сабри, който донесе на клуба национален принос 

и точков актив. Боксьорите от Кърджали реализираха 37 участия, при учениците, 

юношите, младежите и девойките и участието на един мъж в ДЛОП. Клубът и градът са 

притегателна  дестинация за клубовете от страната, поради които там всяка година има 

минимум едно домакинство от Държавния спортен календар.  

Боксовият клуб „Славия“ от гр. София е характерен с това, че е участвал във всички 

състезания от Държавния календар на БФБокс. Реализирани са 62 участия за всички 

възрастови групи. Активът от медали е общо осем: по четири сребърни и бронзови. 

Липсата на шампионска титла е тъжна констатация, която се надяваме, че през 2018 

година ще бъде коригирана позитивно. Вярваме, че колективът от треньорите Йордан 

Стоянов, Михаил Видински и Аспарух Георгиев под ръководството на директора Николай 

Стоянов може да извърши промяна в положителна посока, защото статистиката ни 

убеждава в това, че боксовият клуб „Славия“ е един от най-големите носители на принос 

към националния спорт в боксовата ни история – нещо, което в момента липсва. 

„Светкавица“ от гр.Търговище е един от най-редовните участници в проявите от 

Държавния спортен календар на БФБокс – 49 участия във възрастовите групи, но без 

„юноши“ и „жени“. Спечелили са 10 медала, от които 9 бронзови и 1 сребърен. За 

условията, които има клубът за развитие на бокса, тези резултати са абсолютно 
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обезпокоителни. Липсата на национални състезатели и на национален принос при 

наличието на спортно училище е откровено недоумяваща. Ако се работи със сегашното 

темпо и качество и при новите изисквания на УС на БФБокс за премахване на формализма 

при участието на клубовете в републиканските първенства, боксовият клуб „Светкавица“ 

съвсем ще закъса. Това ще бъде сигнална лампичка за треньора Йордан Симов. 

Боксовият клуб „Локомотив“ от Горна Оряховица е от новите членове на БФБокс. 

Той се справи с изисканията на БФБокс за принос от републиканските първенства, за което 

свидетелстват 46 участия във всички възрастови групи, с изключение на жените, и 6-те 

спечелени медала. Възможностите и желанието на Президента Анастас Начев и 

авторитета на треньора Свилен Русинов ни дават основание да вярваме, че вбъдеще 

клубът ще надгражда в спортно-техническо и организационно отношение. Клубът 

получава позитивна оценка за реализираното домакинство от календара на БФБокс.  

Боксовите клубове „Перник“ гр. Перник, „СК бокс“ гр. Добрич, „Романе таланти“ гр. 

Лом, „Ивайло Маринов“ гр. Варна и „Хасково“ гр. Хасково изпълниха изискванията на 

БФБокс за минимум точки от републикански първенства, но просто за тях няма какво да се 

коментира, поради което те трябва да подобрят значително резултатите си. За всички 

останали клубове е видно от приложените справки, че са все още далече от това да бъдат 

включени към 43-те клуба, които с изявите си са заслужили да бъдат спонсорирани от 

Министерството на младежта и спорта. 
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