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Анализ
Относно: изпълнението на Държавния спортен календар на БФ Бокс за спортносъстезателната 2018 год.
Участие и представяне на спортните и боксови клубове от страната
Българската федерация по бокс регистрира още една динамична година, изпъстрена
с позитивни събития, стимулиращи авторитета на българския бокс сред спортната
общественост у нас и в чужбина. За това допринесоха преди всичко резултатите на
българските боксьори от двата пола на най-отговорните международни форуми:
9 европейски шампиони, 7 втори места от Световни и от Европейски първенства,
1 четвърто място от Младежките Олимпийски игри в Аржентина, 12 бронзови медала от
Европа и 15 пети места от Световни и Европейски първенства. БФБокс взема активно
участие в международния спортен живот на боксовия спорт, като всяка година повишава
авторитета си пред ръководните институции на бокса в света, показателно за което е
доверието им да ни предоставят домакинствата на две Европейски първенства –
проведени в курортен комплекс „Албена“ и в град София. Освен това БФБокс организира
и провежда ежегодния най-дългогодишен Международен турнир в Европа „Странджа“,
също таак Международния турнир по бокс за младежи и юноши в памет на академик Емил
Жечев, както и Международния турнир за жени и девойки “Балкан“. Като свидетелство за
тяхната популярност и добра организация е многобройното международно участие от пет
континента на планетата ни.
От 15 до 19 септември 2018 г. БФБокс и София бяха домакини на Световен форум
на равенство между половете в бокса и годишна среща на комисиите към AIBA, които
получиха позитивен отзвук в целия боксов свят. Не може да не отбележим, че зад
авторитета на българския бокс стоят имената на българските представители в различните
комисии: Красимир Иниски, Емилия Груева, Август Иванов и Михаил Таков. Особено
престижна и отговорна позиция в ръководството на световния бокс има г-жа Емилия
Груева. След приключилияа тазгодишен Конгрес, г-жа Емилия Груева беше избрана за
член на Изпълкома на AIBA и ръководител на женския бокс в света.
Безспорно най-голям успех през годината постигна женският национален отбор,
които под ръководството на старши треньор Фикрет Ереджебов и неговия помощник
Младен Сталев успяха да донесат сребро от Световното първенство чрез представителката
на БК „Русе“ Стойка Петрова, която се включи и в четирите европейски титли: две
спечелени от състезателката Мелис Юнузова от гр. Омуртак и една от Станимира Петрова
от БК “Ивайло Маринов“ Варна. Освен това към актива на жените се прибавиха един
сребърен медал чрез Севда Асенова – БК “Русе“ и три бронзови медалa чрез Габриела
Димитрова – БК “Русе“, Деница Елисеева и Еми-Мари Тодорова и двете от СК “Бокс за
Всички“ София.
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Вторият национален отбор със силното представяне в Европа в Анапа Русия е този
на юношите, предвождани от Борислав Георгиев и неговия помощник Роман Цветков.
Нашите момчета спечелиха три златни медала, чрез Радослав Росенов (БК „Русе“),
Емирджан Мехмед (БК „Севдалин Василев“ Хасково) и Уилям Чолов ( БК „Боксовата
академия „Боби Бояджиев“ София). Сребро за трети път от Европа спечели Ясен Радев от
БК „Левски“ София.
Мъжкият национален отбор се отчете с европейската титла на Даниел Асенов и
бронзов медал на брат му Боян Асенов от „Априлец“. При 22-годишните от първенството
на Евросъюза в Испания сребърен и бронзов медал донесоха съответно състезателите
Петър Белберов, представител на СК „Бокс за всички“ София и Тинко Банабаков от БК
“Ивайло“ Велико Търново.
Активът на девойките - 4-то място на Младежката Олимпиада от представителката
ни Горяна Стоева БК “Севдалин Василев“ Хасково. Същата спечели и сребро от
Европейското първенство в Италия. Там две бронзови отличия спечелиха Мелек Закифова
(БК „Русе“) и Елина Георгиева (БК „БДИН“ Видин).
При момичетата европейска титла за България от БК “Русе“ спечели Касимира
Войкова. Отборът на учениците също попълни колекцията на Федерацията с 2 сребърни ,
5 бронзови медала и 9 пети места. За среброто се пребориха Серги Владoянu от БК
“Сторм“ София и Светослав Косев от БК “Локомотив“ Русе. Бронзовите отличия бяха за
състезателите Благовест Май и Кирил Борисов от БК “Левски“ София и за Сербез Асенов
от „Севдалин Василев“ гр. Хасково. Не може да не отбележим, че зад тези успехи стои
трудът на личните треньори: Людмил Димитров, Съби Събев, Павел Сяров, Стойка
Петрова, Владислав Георгиев, Йордан Митев, Петър Лесов, Веселин Тодоров, Борислав
Бояджиев, Радослав Суслеков, Евгени Донев, Кирил Бушев, Алексей Рибчев, Емил
Райков, Кънчо Ангелов, Щилян Кабранов, отец Андон Шавулев, Александър Владимиров,
Димчо Савов, Георги Бояджиев, Ангел Тодоров и Хоел Арате.
Безспорно най-голяма и приятна изненада ни донесоха сензационната двукратна
европейска шампионка – 19-годишната възпитаничка на БК “Омуртаг“ Мелис Йонузова,
както и отборът на юношите ни с три титли и едно второ място в Европа и то от боксовия
хегемон Русия .
Радостен факт през годината е и това, че цели 22 спортни боксови клубове успяха
да донесат принос към националния спорт, което ще им помогне при финансирането от
страна на Министерството на младежта и спорта.
Впечатляващ е приносът на БК “Русе“, включващ сребърен медал от Световно
първенство, три европейски титли, сребро и още два бронзови медала от Европейски
първенства и едно пето място в Европа.
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Голям е приносът на клубовете на „Севдали Василев“ Хасково, „Бокс за всички“
София, „Априлец“ с. Бояджик, „Омуртаг“, „Левски“ София, „Ивайло Маринов“ Варна,
„Боксова Академия Боби Бояджиев“ София и още 14 боксови клуба.
Държавният спортен календар на БФБокс се явява като показател за това какво е
състоянието на спортните боксови клубове от страната, т.е. показващ тяхното спортнотехническо, организационно и финансово състояние: От справки № 1, 2, 3, 4 и тази за
националния принос показват това за всеки клуб конкретно.
-

-

-

Справка № 1 ни дава сведения, кой клуб колко картотекирани боксьори има
през годината, в коя възрастова група, в кое състезание с колко боксьори е
участвал. От справката се вижда, че БК “Локомотив“ София е начело със 122
участия, следван от БК “Русе“ и на трета позиция забележете – БК “КИКО“
София. От тази справка се вижда какви са организационните и финансови
възможности на клубовете, а също и обхвата на боксьори във всички
възрастови групи. Негативният отпечатък в справката е безличното участие на
клубове, като „Спартак“ Пловдив, „Елхово“, „Преторианец“ от Варна и „Янтар“
от Кърджали, които по този начин компрометират членството си във водеща
федерация, а именно БФБокс. В бокса като индивидуален спорт най-голяма
тежест имат медалите от личните шампионати. Това са шампионатите, които
провежда всяка годината БФБокс за различните възрасти. Както се вижда от
справка № 2, в най-добра позиция по този показател през годината е боксовият
клуб „Русе“ от гр. Русе – спечелил общо 18 медала от които 10 са шампионски
титли, което е показател за качествена всеобхватност сред всички възрасти и
нива. Похвално ЦСКА София е спечелил най-много медали – 21, но
шампионските му титли са само 5, т.е. двойно по-малко от русенските. В
сравнение с 2017 година клубът сега има прираст от 10 медала и от четвърто
място сега скача на второ, което говори за позитивно пробуждане на този водещ
в страната боксов клуб.
През 2018 г. БК “Локомотив“ София сдаде водещата позиция по този показател,
като според нас причината за това е напускането на клуба от страна на
Станимира Петрова, Деница Елисеева и Маргарита Чанева, а не на последно
място и трудната аклиматизация на преминалите от юношеска в младежка
възраст миналогодишни шампиони.
Позитивна оценка за боксовия клуб „Севдалин Василев“ гр. Хасково, който
има в актива си 14 медала, като 95% от тях са при възрастовите групи на
подрастващите. Светъл лъч в тази справка и като цялостна работа е боксовият
клуб „Червен Бряг“ от едноименния град. Трябва да отбележим уменията на
треньора Дойчин Цанов, който за три години успя да класира клуба си до
нивото на най-добрите в страната. Неговият пример трябва да послужи пред
тези клубове от страната от селища с по-малко население, а именно как да си
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-

-

-

-

-

организират нещата така, за да се утвърдят като истински членове на БФБокс.
Справка № 4 ни дава сведение как се представят боксовите клубове в
отборните класирания за ДЛОП и Купа „България“. И тук класацията се води от
БК “Русе“ с пълна хегемония при женското направление и призово класиране
при другите възрасти.
В тази справка БК “Локомотив“ София е равностоен с БК “Русе“ с първенство
при юношите и младежите и призови класирания при другите възрасти, където
участва. „НСА“ София е шампион при мъжете, но без национален принос и
втори при жените. През 2019 година ще се попълнят редовете при жените с
националките Мелис Йонузова, Еми-Мари Тодорова, Аслъхан Мехмедова и
други, което е повод за позитивни очаквания. БК “Левски“ София е шампион и
носител на купа „България“ при учениците и на втора позиция при юношите.
При тези две възрастови групи се вижда отлична работата на треньора
Владислав Георгиев, но това е недостатъчно за клуб като „Левски“, които
работи само с един треньор и две възрасти, нещо което историята на този клуб
не помни.
От Справка № 3 се вижда как клубовете се отнасят до участието в
първенствата за Купа „България“ – състезания, утвърдили се в живота на
БФБокс и клубовете от години насам. От тази справка се вижда кои са на чело.
Най-добрите са: „Русе“, „Локомотив“ София, „Левски“, „НСА“ и други от
първата двадесетица. Тук прави впечатление посредственото представяне на
„ЦСКА“ София, който има в актива си само две първи места и две трети места.
През 2018 г. БФБокс проведе 22 състезания за ДЛОП 1-ви и 2-ри кръг, ДЛШ и
купа „България“ в които участваха 69 боксови клуба от страната с 2083
участници. Впечатляващо с многобройно участие в ДЛОП 2-ри кръг ученици с
197 боксьора от 44 клуба и ДЛШ за юноши с 191 боксьори от 33 клуба
съответно в гр. Кърджали и гр. Хасково. На другия полюс е ДЛОП за жени в гр.
Петрич само с 24 участнички, което е червен сигнал за бъдещето на тази
възрастова група, която ни носи най-големия успех на международния ринг.
През 2018 г. Федерацията предостави домакинствата на състезанията от
Републиканския спортен календар на 11 града от страната.
Град Ямбол е удобна дестинация като домакин на състезанията по бокс.
Компактността на хотел, зала, заведения за хранене и не на последно място –
местен стандарт, правят града притегателен център за всички, наличието на
топла зала правят града удобен за състезания през зимния период и студените
месеци.
Благодарение дейността на г-н Атанас Николов – член на УС на БФ Бокс и на
бокса в града, ДЛШ за мъже и жени премина безпроблемно, като през това
време в Ямбол се проведоха и организационни мероприятия на БФБокс.
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През месец март в гр. Русе се проведоха ДЛШ за младежи и девойки с домакин
БК “Русе“. Позитивите са за залата и самите състезания, които преминаха
безпроблемно. Слабостите се свеждат до липсата на осигурен от клуба
транспорт до залата и обратно за разстояние от над 3000 метра и завишените
цени на хотел “Рига“ – неща, които трябва да се избягват при бъдещо
кандидатстване за домакинство.
Град Плевен и домакинът „Спартак“ са удобен център за състезания по бокс.
Хотел „Балкан“ предлага битови удобства и храна в ресторанта на
преференциални цени. Тези неща направиха БК „Спартак“ домакин на две
републикански първенства и един кръг на боксовата лига. Републиканските
състезания се провеждат във волейболната зала към спортното училище, която
не е на нивото на залите като в Ямбол, Русе и др., като хигиена и атмосферни
условия особено в студените месеци. Огромен е приносът на Президента на БК
„Спартак“ и собственик на хотел „Балкан“ г-н Борислав Георгиев за желанието
на БФ Бокс и боксовите клубове от страната да участват на състезания в град
Плевен.
ДЛШ и купа „България“ за мъже и жени се проведе през студения април в град
Петрич. Констатацията ни е: отлични условия за бокс. Отоплена нова спортна
зала, близки хотели, евтина храна всичко около организацията, благодарение на
домакина на състезанието - „Беласица“ гр. Петрич и неговия Президент и
треньор г-н Деян Жганев, а също и не безрезервната помощ на община Петрич.
Критиките се свеждат до липсата на интерес от страна на любителите на спорта
в града в резултат на слабата агитация – неща, които трябва да бъдат
преодоляни за в бъдеще.
В средата на месец април град Хасково беше домакин на ДЛШ за юноши, а
организатор след много години насам беше боксовият клуб „Севдалин Василев“
гр. Хасково. Основната тежест в организацията на шампионата беше върху
плещите на треньора Людмил Димитров и нашата оценка е, че той се справи
отлично и на нив - настаняване, зала и хранене, всичко заедно със състезанието
премина съгласно изискванията, което показа, че и за в бъдеще може да се
разчита на домакинство в този хубав южен град.
Град Габрово и БК “Габрово 91“ приютиха ДЛОП 1-ви кръг и купа „България“
за ученици, благодарение на неуморната организаторска работа от страна на
треньора Митко Иванов, всичко около настаняването, организационните
мероприятия и не на последно място прекрасната зала „Орловец“ бяха на ниво.
Не трябва да пропуснем да споменем и позитивното отношение към всичко,
което става около състезанието от страна на председателя на боксовия клуб бизнесмена г-н Георги Лазаров. Така че на този град и на неговото
гостоприемство можем да разчитаме и за в бъдеще.
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В средата на юни топлият Благоевград и БК “Пирин“, приютиха ДЛОП 1-ви
кръг и Купа „България“ за ученици. Благодарение на неуморимия председател
на БК “Пирин“ – свещеника Андон Шавулев, настаняването, организационните
мероприятия и прекрасната зала “Скаптопара“ бяха на нивото на изискванията.
Положително впечатление остави както в Благоевград, така и в град Петрич, че
откриването на състезанието се извършване от градоначалниците, придружени
от мнозина представители на местната власт и обществени организации.
Един сравнително млад клуб като „Локомотив“ от град Горна Оряховица
посрещна младежите и девойките за ДЛОП 1-ви кръг и купа „България“.
Всички бяха настанени на едно място в планински хотел, като там се проведоха
техническата конференция, меренето на състезателите и жребият. Храненето на
отборите беше също там, а до залата на състезанието беше осигурен транспорт.
Спортната зала „Никола Петров“ също беше оборудвана съгласно
изискванията, а откриването на състезанията се извършва от кмета на града.
Както навсякъде беше осигурен интернет, през който първенството можеха да
наблюдават любителите на бокса от цялата страна. В основата на всичко
свързано със състезанието и битуването на състезателите и съдиите стоеше
неуморимият ентусиазъм на Президента на клуба – бизнесмена г-н Атанас
Начев, който за двете домакинства през 2017 и 2018 година превърна град
Горна Оряховица в притегателен център за състезания по бокс.
Ще разгледаме спортните училища като такива, от които боксовите клубове
могат да черпят само позитиви, като използват възможностите им. В страната
функционират 15 спортни училища, от които 5 са държавни и 10 са общински.
Държавните са: „Ген. Владимир Стойчев“ София, „Г. Бенковски“ Видин,
„Майор Атанас Узунов“ Русе, „Юрий Гагарин“ Бургас и „Георги Бенковски“
Плевен. Общинските спортни училища са в градовете Добрич, Пловдив,
Хасково, Търговище, Разград, Ямбол, Сливен, 153-то „Неофит Рилски“ София,
57-мо „Св. Наум Охридски“ София и „Васил Левски“ София. Похвални в
момента са усилията на БК “Перник – Ладимекс“ и лично на Президента на
клуба г-н Манол Йорданов да въдвори бокса в СУ в гр. Перник. От държавните
СУ най-добри резултати регистрира СУ „Майор Атанас Узунов“ от град Русе,
където като треньори се изявяват Съби Събев от БК „Русе“ и Алексей Рибчев от
БК „Локомотив‘ Русе. От общинските СУ най-добри резултати се отчитат
„Стефан Караджа“ от гр. Хасково с треньор Людмил Димитров и 166-то “Васил
Левски“ с треньор Владислав Георгиев. Възможностите на СУ в Варна, Плевен
и цофийското „ Ген. Владимир Стойчев“ са много високи, като субсидирани от
държавата, но поне засега през 2018 година резултатите не са адекватни на
възможностите им, т.е. не отговарят на грижите които държавата полага за тях.
Това ни дава основание да обърнем внимание на треньорите, които работят с
тях да повишат своето КПД, за да отговаря то на изискванията на държавата и
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федерацията. Сравнително добро е нивото на работа и представяне на
общинските СУ 57-мо „Св.Наум Охридски“ София с треньор Димитър Митев и
СУ „Разград“ от едноименният град с треньор Мирела Николова. Буди
недоумение невзрачното представяне на СУ “Пиер де Кубертен“ от град Ямбол
с треньор Ангел Димов, както и на СУ “Никола Симов“ Търговище с треньор
Йордан Симов, които от години нямат национален принос, тъй като нямат
подготвени състезатели за националните отбори. А с носталгия можем да
отбележим, че преди години ямболската школа по бокс беше водеща в страната
и като резултати при подрастващите. ин проблем които осезателно бие на очи и
прави впечатление е наличието на спортни училища в градове, където има
боксови клубове, но няма паралелки по бокс – нещо, което е голям приоритет за
клубовете и което те изпускат. Като пример можем да дадем СУ “Димитър
Рохов„ гр. Сливен, което е едно от най-добрите в страната и се намира в
утвърден за бокса център като АСК “Сливен“. Парадоксът е в това, че АСК
Сливен от години все не намира начин да използва възможностите си.
Финансирането на бокса от държавата е важен компонент от съществуването и
развитието на боксовите клубове.
БФБокс е създала система за точкуване и оценяване дейността на всеки клуб , като
дава възможности на тези от тях които са покрили квотата от 1000 точки да бъдат
субсидирани от държавата.
Системата дава възможност за финансиране само на тези клубове, които имат
дейност, участват в дейността на БФБокс и регистрират принос към националния спорт.
Това се постига с работа и талант от страна на треньорските кадри и техните открития. По
тези причини водещи в нашите класации: БК „Русе“, БК „Локомотив“ София, БК „Кико“
София, ЦСКА София, БК „Левски“ София, БК „Червен Бряг“, БК „Победа Черноморец“
Бургас са субсидирани с най-много средства, което ги стимулира за постигането на още
по-добри резултати.
През 2019 година доста усилия и резултати трябва да покажат клубовете, които са
под квотата от 1000 точки, а те са : БК „Хасково“, БК КПВ София, БК „Романе Таланти“
Лом, БК „Тайсън“ Благоевград, БК „Тракиец“ и „Марица“ Пазарджик, БК „Спартак“ и
„Локомотив“ Пловдив, БК „Корнер“ Варна, БК „Преторианец“ Варна, БК „Добротица“
Добрич.
Преди две години към БФ Бокс беше създадена Национална боксова лига, която е
нещо ново и положително в историята на българския бокс. Тя се провежда в три кръга,
като домакинства се дават на градовете, които предлагат най-добри условия, включващи
хотел, зала, пропаганда, спонсори и реклама. Участват най-добрите в ранглистата
боксьори – мъже, което подклажда интереса на зрители, средства за масова информация и
спонсори. На ринга се оформят интересни битки, подкрепени с добри награди. През тази
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година удоволствие да наблюдават това шоу бяха любителите на бокса в Плевен, Бургас и
София. Очакваме с нетърпение новите битки през 2019 година.
Републиканската съдийска колегия като помощен орган на БФБокс се справи
успешно с поставената им задача – да обезпечи Държавния спортен календар с
безпристрастно и добро съдийство. Съдийската колегия беше успешно ръководена от д-р
Август Иванов, който е член на комисия към EUBС и подпомогнат от Павел Павлов, те
успешно изпълняваха назначенията за състезанията от Държавния спортен календар.
Съдиите по бокс в страната бяха класифицирани в четири категории:
а) Републиканска категория
б) Притежател на 1 звезда
в) Притежател на 2 звезди
г) Притежател на 3 звезди
Тризвездните са : Павел Павлов, Ивелин Иванов, Иван Попов, Веселин Димитров,
Стоян Томчев, Красимир Нешев, Джулия Ботева и Мария Каваклиева.
За това че AIBA разчита на най-изявените ни съдии говори фактът, че те получават
назначения за Световни първенства, Олимпийски квалификации и Европейски
първенства. Към класата на три звездните съдии може спокойно да причислим и
неостаряващият олимпиец Сокол Соколов, както и Валентин Пенев от Русе, а заявка за
три звезди е направена и от перспективния Нешо Симеонов от гр. Габрово. Просто като
факт, преди години толкова позитивно оценени международни съдии по бокс от
международните федерации нямаше, което говори добре за българското боксово
съдийство.
В анализа за 2018 година няма да правим персонална оценка за всеки клуб. Нека те
самите да си я дадат, след като анализират резултатите си - фиксирани към прикрепените
към материала справки.
Пожелаваме 2019 година да бъде също така спорна и плодовита за българския бокс,
а приятните изненади като тазгодишната сензация Мелис Йонузова да се множат.

Експерт Вътрешни прояви към БФБокс г-н Димитър Армутлиев

