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ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА 
 

Българска Федерация по Бокс е сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза. Вписано е в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел  с Решение от 25.11.1992г. по ф.д. №22967/1992г. 

Сдружението е вписано със следните цели: 

1. Развитието на общественополезна дейност в спорта бокс, който е част от физическата 

култура, създаване на най-благоприятни условия за развитие на аматьорския бокс в РБ, както и да 

представлява този спорт пред държавните и общински органи, вътрешните и международни спортни 

организации, подпомагане на социално слабите, инвалидите и нуждаещите се от грижи бивши 

спортисти по бокс и защита на техните човешки права пред държавни и обществени органи и 

организации. 

2. Повишаването на престижа и авторитета на бокса, на състезателите, на треньорите, 

съдиите, спортните деятели и отстоява техните интереси пред съответните органи и организации, 

като: 

3. Защита и развитие на моралните и етичните основи на бокса; 

4. Защита на бокса и спортистите от експлоатация за политически, комерсиални и 

финансови интереси, както и от вредни и унизителни действия. 

5. Насърчаване и подкрепяне на спортни клубове, състезатели, треньори и деятели, които 

са демонстрирали солидни етични принципи в своята работа и в бокса. 

6. Популяризиране на спортните идеали, идеята за честна игра, насърчава взаимното 

уважение между зрители и състезатели. 

7. Активно се противопоставя срещу проявите на насилие по време на спортни 

състезания, употребата на допинг и всички форми на социална дискриминация. 

 

Сдружение:    „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС” 

Седалище:    гр.София 

Адрес на управление:  Район „Средец”, бул.”Васил Левски”№75. 

Булстат:    121341855 

Предмет на дейност:  Основният предмет на дейност на БФБокс е развитие и 

утвърждаване на физическата култура, в частност чрез организиране и провеждане на тренировъчна 

и състезателна дейност по спорта бокс, подпомагането на социално слабите, инвалидите, нуждаещи 

се бивши спортисти по бокс, подпомагане за тяхната социална интеграция и личностна реализация. 

 

Ръководство:  Сдружението се управлява от Управителен съвет в състав:  

  Красимир Иванов Инински (Председател на УС) 
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   Сава Стоянов Чоролеев 

   Камен Пенков Пенков 

   Люсиен Иванов Велчев 

   Валентин Георгиев Давидов 

   Август Йорданов Иванов 

   Атанас Димитров Николов 

   Мариан Димов  Савов 

   Емилия Асенова Груева 

      

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 г. 

 

РЕЗЮМЕ 

Спортно-състезателната 2019 година се явява в края на новия олимпийски цикъл, което само 

по себе си предполага изменения в подготовката на спортистите с цел подвеждане на атлетите от 

националните гарнитури в различните възрастови групи към върхова спортна форма, за да се 

представят те максимално добре на предстоящите големи първенства, което от своя страна да им 

даде увереност и силни позиции за предстоящата олимпийска 2020 година. През настоящата година 

Българската федерация по бокс, Треньорския съвет в лицето на треньорите на националните отбори, 

както и длъжностните лица, назначени по договор си поставиха няколко основни задачи, които да 

доведат до качествената и съобразена подготовка на спортистите ни. Тези именно задачи бяга да се 

поддържа нивото на общо-физическа форма, постигнато през изминалите години, като обаче се 

постави началото на дейности, които да доведат до постепенното и трайно повишаване на това ниво 

през 2019 година със стремеж новопостигнатите резултати да бъдат затвърдени и донадградени през 

2020 година, която ще се явява годината за класиране за Летни Олимпийски игри в Токио 2020. 

Друга основна задача, която си поставихме, беше усилена работа върху технико-тактическите 

показатели на нашите спортисти, защото това е един от основните фактори, които определят доброто 

им представяне по време на състезанията през годината, които през 2019 бяха особено важни, тъй 

като играеха ролята на своеобразен „показалец“ със заявки за силно представяне на международните 

прояви през 2020 година, водещи по пътя към Олимпйските игри. Планирахме да си поставим върху 

специално-физическата подготовка на спортистите ни, тъй като именно тя е тази, която дава 

нагледна информация, черно на бяло, за техните физически качества, за това как да се рекалибрира 

тренировъчният процес на всеки един от атлетите ни, за това колко физическа издържливост на 

ринга можем да очакваме, че ще покаже всеки един от тях. Последната по ред, но не и по значимост, 

задача, която постави пред дейността си БФБокс и всички нейни сътрудници, беше мотивацията на 

боксьорите, която се стремихме да повишим чрез усилена работа с тях в полето на спортната 

психология. Българските спортисти винаги са показвали борбеност и силна психика, но както знаем, 
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не трябва да се задоляваме с вече постигнатото, ако искаме да се развиваме. Вместо това, трябва да 

се стремим да надграждаме дори онова, което изглежда, че вече е много силно наше качество. С 

оглед на това, смятаме, че винаги има как да се върви нагоре, а това се отнася и до психологическия 

момент в развитието на спортистите ни. Задачите, които си поставихме за 2019 година са постижими 

през анализ на проведените лагер-сборове; анализ на резултатите от участия в мероприятия МСК, 

анализ на резултатите от участия в прояви от ДСК. 

Както през 2018, така и през 2019 години основни етапи от дейността на БФБокс бяха подбор, 

подготовка, участия в състезания, възстановяване на състезателите, включени в националните 

гарнитури по бокс в различните възрастови групи. БФБокс с голямата помощ от страна на 

Министерството на младежта и спорта осъществи тези дейности, залагайки на следните основни 

моменти при тяхната реализация:  

- Подбор на състезателите: подборът на състезалите в националните гарнитури се 

осъществяваше на базата на множество придружаващи и на няколко основни компонента, 

а именно: представяне на състезателите в мероприятията от Държавен спортен календар и 

Международен спортен календар; показатели и представянето на спортистите от 

участието им в лагер-сборове. Анализът на представянето на спортистите в тези 

мероприятия даде на треньорите една добра представа за качествата на спортистите, на 

базата на която те прецениха кои именно от тях са подходящи за членове на националните 

отбори по бокс в различните възрастови групи. Този анализ включваше както технико-

тактическите показатели на атлетите, така и тяхната обща физическа форма, а също 

мотивацията им. С оглед на доброто представяне на България на силните международни 

турнири и първенства, за членове на националните гарнитури бяха избрани най-

подготвените ни спортисти или тези, които имат потенциал за успехи. Именно заради 

това, считаме, че практиката, възприета през 2018-2019 година на „отворена“ система на 

подбор, се оказва печеливша и поради това я запазваме и през 2020 година. Тъй като 

състезателите в малките възрастови групи се сменят постоянно – нещо наложено от 

характера на самата група (например 15-16-годишни), необходимо е всяка година 

съставите на отборите да се преосмислят и спортистите в тях да се преоценят на база 

запазени и новоразвити качества. В случаите, когато за една категория се бореха няколко 

спортисти на сравнително близко ниво, треньорите, под ръководството на БФБокс, 

организираха официални спаринг-срещи с участие на съдии, победителите от които си 

спечелваха места в националния отбор на съответната възрастова група; 

- Подготовка. За спортистите от националните гарнитури бяха изготвени индивидуални 

план-графици за подготовка през 2019 г. Те бяха съобразени както с международните 

спортни календари на EUBC и AIBA, така и с Държавния спортен календар на БФБокс. В 

план-графиците се планираха лагер-сборове, които да подведат спортистите към висока 
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спортна форма, в зависимост от големите първенства, които им предстояха през годината. 

Акцентът беше поставен върху общата и специална физическа подготовка. По време на 

тренировъчните процеси за различните възрастови групи, треньорите на националните 

отбори и техните помощници рекалибрираха заложеното в плановете, в зависимост от 

напредък на всеки отделен състезател. Друг момент от подготовката беше използване на 

резултатите от научно-приложното осигуряване на боксьорите при провеждане и 

управление на тренировъчния процес; 

- Участия в МСК. БФБокс, с помощта на Министерството на младежта и спорта, финансира 

участието на състезателите от националните гарнитури в различните възрастови групи на 

най-силните международни турнири в Европа, както и на всички Европейски първенства, 

които бяха включени в календара на Европейската боксова конфедерация за 2019 година и 

на които България се представи повече от отлично. Спортистите от националните отбори 

взеха участие и на всички Световни първенства, които се проведоха под егидата на 

Международната боксова асоциация през 2019 г., а именно за мъже през месец Септември 

и жени през месец Октомври. С гордост отбелязваме, че от Световното първенство за 

мъже Радослав Панталеев спечели бронзов медал на България при 10 годишна суша.  

- Възстановяване. Отговорни за осъществяването на тази дейност бяха масажистът и 

лекарят. Те се грижеха за доброто състояние на спортистите, като за всеки от тях беше 

изготвен индивидуален план за възстановяване и стимулиране, съобразен с конкретните 

нужди на съответния атлет. Освен това, при нужда, спортистите претърпяваха процедури 

по възстановяване в ККСП; 

- Научно-приложно осигуряване.  То се състоеше от следните моменти: подсигуряване на 

дати и часове за медико-биологически и психологически изследвания, съгласно плана на 

подготовката, но и отнесени към конкретните нужди на различните боксьори; заснемане 

на видео на всички боксьори при бойните тренировки и анализиране с всеки с тях от 

треньорите; контролни нормативи. По време на централизираната подготовка акцент беше 

поставен върху научно-приложното осигуряване. Практическа помощ при контрола на 

основните физически, технически и психологически качества на боксьорите ни беше 

оказана от СБАЛТОСМ и Дирекция „Елитен спорт“ към ММС. Назначеният психолог се 

затвърди като полезен кадър в подготовката на спортистите от националните отбори в 

различни възрастови групи. 

И през изминалата 2019 година БФБокс, с помощта на ММС, осигури всичко необходимо в 

материално-техническо отношение. Закупени бяха спортни пособия от различно естество. 

Амортизираните от използване уреди периодично се отстраняваха, като се заместваха с нови такива, 

за да бъде оптимален тренировъчният процес на спортистите от националните гарнитури. Осигурени 

бяха спортни представителни екипи на състезателите, треньорите и длъжностните лица. Основните 
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тренировъчни бази, които БФБокс използва – Многофункционална спортна зала „Диана“ и 

Високопланински спортен комплекс „Белмекен“, предоставят много добри условия за гладкото и 

максимално успешното протичане на тренировъчните процеси. Организирани бяха и лагер-сборове в 

чужбина, поради по-богат избор за спаринг партньори и поради атмосферни условия, 

предразполагащи по-качествената подготовка на спортистите за големите първенства.   

В организационно естество, БФБокс целеше подобрения, които смятаме, че постигнахме. 

Популяризацията на бокса и на спорта въобще сред подрастващите и сред публиката бяха една от 

конкретните цели в дейността на БФБокс. Считаме, че посредством организацията и провеждането 

на проявите от ДСК и на домакинствата си през 2019 година, БФБокс постигна тази своя цел.   

Опорните точки в дейността на БФБокс, на които бе заложено са следните:   

- Дейности, насочени към растеж в организацията на работата на всички нива в 

администрацията и сред ръководните щабове на националните отбори; 

- Организирано беше Европейско първенство по бокс за младежи и девойки; 

- За поредна година се проведе юбилейното 70-то издание на Международният боксов турнир 

„Странджа”, който се превърна в празник на бокса в столицата ни София; 

- За четвърти път се проведе Международният боксов турнир „Мемориал Емил Жечев“ за 

младежи и юноши, в памет на академик Емил Жечев – българинът, достигнал най-високите 

постове в йерархията на световния бокс; 

- За пети път се проведе Международният боксов турнир „Балкан“ за жени и девойки, който с 

всяка следваща година събира все повече участници от различни държави. Тази година турнирът се 

проведе в гр. Ботевград, като по този начин БФБокс допринесе за популяризирането на още една 

дестинация в България сред чуждестранните делегации.  

- Провеждане на прояви от Държавен спортен календар за всички възрастови групи; 

- За трета поредна година се проведе Национална боксова лига за мъже, където най-добрите 

представители на българския бокс бяха разделени по отбори и срещнаха своите противници в 3 

боксови гала вечери;  

 

През 2019 година Сдружение “Българска федерация по бокс” е осъществило дейности, както 

следва: 

 

І.ОРГАНИЗАЦИОННО – АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА БФБОКС: 

През 2019 година БФБокс поддържаше конструктивна работа и партньорски 

взаимоотношения с основните институции, администриращи спорта в България, в т.ч. ММС, БОК, 

Национална спортна база, Национална спортна академия, Български спортен тотализатор и др. 

Генералният секретар и членовете на УС активно участваха в организационни мероприятия 

на ММС и работните ежемесечни и шестмесечни отчети пред ММС. 
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Бяха предприети всички необходими действия по навременно издаване на визи, 

транспортиране, хотелско настаняване, заплащане на такси за участие на спортисти и длъжностни 

лица в международни първенства, мероприятия и лагери. 

Провеждани бяха заседания на УС при необходимия кворум и легитимност. Изготвени бяха 

своевременно протоколи от всяко заседание на УС на БФБокс. 

През отчетния период председателите на клубове бяха информирани своевременно за 

решенията на Управителния съвет, Треньорския съвет, Републиканската съдийска колегия.  

Стриктно воден бе регистър с входяща и изходяща вътрешна и международна 

кореспонденция.  

Електонната страница на БФБокс бе обновявана и поддържана с актуална информация. 

Работено бе по популяризиране на бокса чрез всякакви средства за масова информация, 

включително контакт с медиите и печатните издания в страната. Провеждани бяха множество 

пресконференции във връзка с важни събития от дейността на Федерацията. 

В международно отношение бе водена комуникация с Международната боксова асоциация 

AIBA и Европейската боксова конфедерация EUBC.  

Като огромен успех може да се определи спечелването на домакинство на Европейско 

първенство по бокс за младежи и девойки в град София през месец септември 2019 година. 

И за в бъдеще ръководството на БФБокс и административният персонал ще работят по 

подобряване на извършеното и постигане на поставени нови високи цели.  

На 25.03.2019 г. бе проведено Отчетно-изборно общо събрание на Федерацията, на което бе 

Председателят г-н Красимир Инински направи отчет за дейността на БФБокс през 2018 година. 

 

ІІ.СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

1.ПОДГОТОВКА 

През отчетния период българските спортисти от националните гарнитури в различните 

възрастови групи взеха участие в общо 31 национални и международни лагер-сбора. Основна цел в 

тях беше да се запознаем със силните и слабите страни на основните ни противници, що се отнася до 

междунаордните лагер-сборове. В национален аспект целта ни беше да затвърдим основните 

технико-тактически прийоми, съвместно с физическата и функционална подготовка на боксьорите. 

 

2.МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

През 2019 година българските боксьори взеха участие в редица международни турнири, както 

и в следните първенства:  

- Европейско първенство за младежи до 22;  

- Европейско първенство за младежи и девойки; 
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- Европейско първенство за жени;  

- Европейско първенство за юноши и девойки; 

- Европейски игри Минск 2019; 

- Световно първенство за мъже; 

- Световно първенство за жени. 

През 2019 година Международният спортен календар на Европейската боксова конфедерация 

и на Световната боксова асоциация беше много наситен с оглед на прехода към олимпийската 2020 

година. Българските спортисти от национални гарнитури в различните възрастови групи взеха 

участие в множеството силни международни турнири и във всички първенства. Това ни даде 

реалистична представа за състоянието, в което се намират спортистите ни. Осъзнаваме, че все още се 

наблюдават резерви от психологически и технико-тактическо естество. Това обаче отчитаме като 

нормална ситуация и ни мотивира да се стремим да намалим този резерв през предстоящата година. 

2019 година постави една добра база за развитие на нашите спортисти, така че през 2020 година те 

по-лесно да достигнат върхова спортна форма с оглед на оптималното им представяне по време на 

квалификациите на Летните Олимпийски игри, които ще се проведат в Токио 2020. Като цяло, сме 

много доволни от представянето на българските национални на международните прояви. През 

изминалата година те донесоха на България 91 медала от международни турнири (28 златни, 25 

сребърни, 38 бронзови), както и 20 медала от Европейски първенства (7 златни, 5 сребърни, 8 

бронзови), а също и бронзов медал от Световното първенство за мъже, спечелен от Радослав 

Панталеев.От направените контролни нормативи и технико-тактически анализи на основните ни 

състезали стигнахме до извода, че е наложително да обърнем особено внимание на: 

1.  Индивидуализацията за всеки боксьор, съобразена с неговите общофизически, 

функционални, спортно-технитечески и психологически особености. Акцент върху развитие 

качествата на спортистите - сила, издръжливост и бързина; 

2. Продължаване на работата върху развиване на разнообразни стилове на боксиране: близка, 

средна и далечна бойна дистанция, както и работа срещу обратен гард. Това ще доведе до 

качествено израстване на основните ни състезатели, защото ще повиши адаптивността им при 

среща с по-неудобен противник. Друг важен момент от тази страна на подготовката е, че тя 

ще доведе до налагане на собствен стил на боксиране, съобразен с най-ясно изразените 

качества на всеки от спортистите – гаранция за успех; 

3. Технико-тактическата подготовка е един от най-важните моменти в подготовката на 

основните състезатели. Много важен етап от развитието на качествата се явява броят на 

повторенията и интервалите между тях. За целта имаме ясна представа за нивото на всеки 

един от състезателите и съвместно с треньорското ръководство планираме да се изработват 

индивидуални технико-тактически планове за всички спортисти, които се водят на отчет;  
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4. Психологическата работа е част от цялостната подготовка на боксьорите. Ще бъдат 

приложени различни методики за оценка на когнитивни процеси и личностни качества, които 

във времето ще дадат базисна и индивидуализирана картина за психологическото състояние 

на всеки един състезател.  

3. ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР  

През спортно-състезателната 2019 година към БФБокс бяха картотекирани 1259 боксьори от 

всички възрастови групи. Бяха регистрирани 2434 участия в 17 състезания, даващи точков принос за 

клубовете, като в тях участваха картотекирани боксови клубове от цялата страна. Проведените 

състезания от Държавния спортен календар през 2019 г. са както следва:  

Вид проява Възрастова група Дата и място на провеждане 

ДЛОП Младежи 06-10.03.2019, гр.Петрич 

ДЛОП Юноши 13-17.03.2019, гр.Кърджали 

ДЛОП Жени и девойки 27-30.03.2019, гр.Русе 

ДЛШ Мъже 10-14.04.2019, гр.Варна 

ДЛОП Ученици 17-21.04.2019, гр.Петрич 

ДЛШ Юноши 07-11.05.2019, гр.Плевен 

ДЛШ Ученици 28.05-01.06.2019, гр.Добрич 

ДЛШ Жени и девойки 04-08.06.2019, гр.Русе 

Национална Боксова Лига Мъже 09.06.2019, гр.Тетевен 

ДЛШ Младежи 12-16.06.2019, гр.Плевен 

ДЛОП Юноши 18-22.09.2019, гр.Сливен 

Национална Боксова Лига Мъже 28.09.2019, гр.Пловдив 

ДЛОП Жени и девойки 09-12.10.2019, гр.Ботевград 

ДЛОП Ученици 15-20.10.2019, гр.Горна 

Оряховица 

ДЛОП Младежи 23-27.10.2019, гр.Плевен 

ДЛОП Мъже 31.10-03.11.2019, 

гр.Благоевград 

Национална Боксова Лига Мъже 10.11.2019, гр. Ямбол 

 

Както и досега, проявите от Държавния спортен календар са един от основните фактори, 

определящи промените в националните гарнитури по бокс на България. Треньорите на националните 

отбори от различните възрастови групи присъстваха на състезанията от ДСК за съответните възрасти 

и правеха задълбочен анализ на представянето на водещите ни състезатели. На базата на него се 

вземаха решения на кого да се даде шанс с участие в международна проява. Заедно с това, 
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състезанията от ДСК служеха и за ориентир по отношение на силните и слабите страни на 

спортистите, върху резултатите от който се обновяваше подготовката на спортистите от 

националните отбори. 

4. ДОМАКИНСТВА 

За поредна година България и Българската федерация по бокс бяха домакини на 

международни турнири по бокс, както и Европейско първенство по бокс. През 2019 година 

запазихме домакинството на три силни турнира за различните възрастови групи: мъже, жени, 

младежи, девойки, юноши. Заедно с това, на България беше поверено едно Европейско първенство 

за младежи и девойки. Всичко това свидетелства за добрите отношения, които БФБокс поддържа с 

EUBC и AIBA, с БОК и МОК, а също и за високите позиции, които федерацията държи в очите на 

горепосочените институции. 

4.1. 70-ти Международен турнир по бокс за мъже и жени “Странджа” 2019 

От 14 до 19 февруари се проведе 70-ят Международен турнир по бокс за мъже и жени 

„Странджа“ 2019. Общо в турнира взеха участие 193-ма спортисти от 37 държави от 5 континента. 

България беше представена от 17 мъже, които спечелиха 2 златни, 1 сребърен и 3 бронзови 

медала, поставяйки страната ни на четвърто място в отборното класиране за мъже. Представителките 

ни в женските категории отново наброяваха 8 и завоюваха 1 златен и 2 бронзови медала, като по 

този начин гарантираха превеса на България и в отборното класиране за жени. 

Традиционно за най-стария турнир в Европа бяха връчени купи за Най-добър боксьор и Най-

добра боксьорка на турнира. С оглед на впечатляващото им представяне, тази година носители и на 

двете купи бяха представители на България. Купата за най-добър боксьор при мъжете гордо вдигна 

Даниел Асенов /кат. до 52 кг/, а купата за най-добра боксьорка при жените с широка усмивка прие 

Станимира Петрова /кат. до 57 кг/. 

Технически делегат на събитието, назначен от Европейската боксова конфедерация, беше г-

жа Анна Лауканен от Финландия. Тя остана изключително доволна от организацията и 

провеждането на турнира, като изрази мнението си, че както винаги, БФБокс се е представила 

блестящо в ролята си на домакин.  

БФБокс по повод юбилейното 70-то издание на международния турнир по бокс „Странджа“ 

2019, покани и награди всички носители на купа „Странджа“ през изминалите издания. Турнирът 

беше отразен както от телевизионен канал, така и в сайтовете на Българската федерация по бокс и на 

Европейската боксова конфедерация. БФБокс работи съвместно с представители на EUBC и AIBA, 

като ежедневно изпращаше цялата необходима информация и снимков материал с цел максимално 

подробно отразазяване на срещите от турнира. Заедно с това, традиционно за организацията на 

проявите по бокс, беше поддържано пряко излъчване на състезателните дни, което позволи на 

феновете на нашия спорт в България и в чужбина да се присъединят към атмосферата в залата от 

собствените си екрани. Отразяването на събитието се допълва и от създаването на интернет 
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страница, посветена изцяло на турнира, в която може да се намерят всички статистики, резултати, 

класирания и снимков материал от него. Тази страница беше разпространена сред всички участващи. 

Смятаме, че турнирът постигна всички очаквани резултати и задачи, които си беше поставила 

БФБокс. Това се отнася както за завоюването на множество медали и призови класирания, така и за 

поставянето на България на първо място в статистиките на турнира. Заедно с това, беше постигнат и 

социално-икономическият ефект, към който се стремяхме, изразявайки се в популяризация на град 

София и на България сред представителите на други държави.  

4.2. 4-ти Международен боксов турнир за младежи и юноши “Мемориал Емил Жечев” 

В периода от 01 до 5 април 2019 година беше проведено четвъртото издание на 

Международен боксов турнир за младежи и юноши “Мемориал Емил Жечев”. През 2019 година, 

поради повишен интерес от страна на чуждестранните федерации, турнирът беше отворен за 

младежи и за юноши, което позволи на подрастващите ни боксьори да срещнат някои от най-добрите 

си съперници в световен мащаб. На турнира взеха участие  18 държави  от 4 континента, които бяха 

представени от 166 боксьори. България зае първо място в отборното класиране, заставайки пред 

Казахстан и САЩ. Отчитаме това като положителен резултат, защото ни позволи да осъществим 

спортно разузнаване по отношение на съперниците ни, на базата на което да се осъществи 

рекалибриране в методите за централизирана подготовка. Носител на купата за най-добър боксьор 

при младежите стана Уилфред Флорентин, представителят на Франция в категория до 91 кг. Купата 

за най-добър боксьор при юношите пък беше вдигната от Уилям Чолов – българският титуляр в 

категория до 70 кг.  

Супервайзър на събитието беше г-н Хенрик Тавио от Финландия. В ролята си на 

представител на Европейската боксова конфедерация той отбеляза с благодарност високото ниво на 

организацията и отправи поздравления към БФБокс за справянето с тази нелека задача, тъй като 

състезателните дни от турнира бяха със значително натоварена програма. Това гостоприемство от 

наша страна беше отразено от не малко от присъстващите делегации.  

Събитието беше ежедневно отразявано на интернет страниците на БФБокс и EUBC, като 

заедно с това беше подготвено и пряко излъчване през популярни онлайн платформи с цел 

допълнителна популяризация на събитието. След края на турнира се изготви официална интернет 

страница за него, която предоставя цялата необходима информация, свързана с провеждането му. С 

оглед на казаното до момента, нашето мнение е, че този турнир се утвърждава като все по-силен за 

съответните възрастови групи в Европа и по света, като заедно с това един от преките ефекти е 

популяризация на бокса и на спорта въобще сред подрастващите в България.  

4.3. 5-ти Международен турнир по бокс за жени и девойки “Балкан” 2019 

  За пета поредна година се проведе и традиционният вече Международен турнир по бокс за 

жени и девойки „Балкан“ 2019 г. За втора година той се състоя в град Ботевград. БФБокс е много 
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доволна от гостоприемството на града, както и от организационната помощ, която осигури БК 

„Балкан Ботевград“ при провеждането на събитието.  

 Турнирът беше отворен за две възрастови групи: жени и девойки. На състезанието взеха 

участие представителки на 3 континента в лицето на 11 държави. Състезателките от тези страни 

наброяваха 78, като България беше представена от 19 състезателки, които спечелиха 14 медала (4 

златни, 3 сребърен, 7 бронзови), като по този начин поставиха страната ни на първо място в 

отборното класиране на турнира. За най-добра боксьорка при жените беше определена Станимира 

Петрова, а за най-успешна при девойките: Мелек Закифова. Технически делегат на събитието беше 

г-н Драголюб Радович от Сърбия, който остана много доволен от организацията и провеждаенто на 

мероприятието.  

  Тунирът, както и резултатите от него, а също снимковият материал, бяха ежедневно 

отразявани на интернет страниците на БФБокс, ЕUBC и платформата Inside the games. Традиционно, 

БФБокс се бе погрижила да има пряко излъчване със свободен достъп в онлайн пространството, а не 

на последно място, след протичането на турнира беше създадена интернет страница за турнира, в 

която се публикуваната цялата информация за него.  

 Смятаме, че турнирът беше много полезен за община Ботевград, що се отнася до социално-

икономическия фактор и вярваме, че градът има потенциал да се наложи като постоянен домакин на 

това събитие.   

4.4. Европейско първенство по бокс за младежи и девойки 2019г. 

Град София беше домакин на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки от 02 

до 11 септември 2019г. Организацията и провеждането на това първенство не бяха предварително 

заложени в календара на БФБокс за домакинства през 2019 г.  

На първенството взеха участие 213 младежи и 126 девойки от 37 държави. България беше 

репрезентирана от 8 младежи и 4 девойки, които спечелиха общо 8 медала от които 2 златни, 2 

сребърни и 4 бронзови медала, като по този начин поставиха България на четвърто място в крайното 

отборно класиране. Представянето на нашите момчета и момичета ни прави горди и ни дава 

основание да очакваме много добри резултати от тях и за в бъдеще.  

На първенството за най-добър боксьор бе определен Всеволод Шумкков /56кг./ от Русия, а 

при девойките Мартина Ла Пиана /51кг./ от Италия. Техническият делегат на събитието бе г-н 

Максим Чертиковцев от Молдова. Той се постара всичко, което се изискваше от него, да бъде 

осигурено и се справи много добре с тази задача, като съвместната му работа с БФБокс беше полезна 

и за двете страни.  

Събитието получи отглас, подобаващ на неговия ранг. Първенството беше отразено от 

телевизионен канал В1В. Информацията от срещите за конкретния ден и програмата за следващия 

ден бяха публикувани на интернет страниците на БФБокс и EUBC, а освен това бяха разпространени 

сред делегациите, присъстващи на състезанието и на хартиен носител. Заедно с това, ежедневно се 
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публикуваха и статии с ключови моменти от съответния ден на първенството. Не на последно място, 

сред приключване на първенството, беше подготвена специална интернет страница, в която беше 

прикачена всичката инофрмация за състезанието (статистики, резултати, класирания), както и целият 

снимков материал. 

Можем да кажем, че резултатите от Европейското първенство за младежи и девойки, провело 

се в град София през месец септември са повече от задоволителни. Осемте медала, които спечелиха 

нашите състезатели, затвърдиха позициите на България като една от водещите сили в бокса. Не на 

последно място, първенството допълнително популяризира българската столица сред европейските 

страни, които с присъствието си допринесоха за икономическото развитие на различни нейни 

отрасли. 

 Четиритте домакинства, които реализира Българската федерация по бокс през 2019 година, за 

пореден път свидетелстват за високите позиции, които федерацията и България заемат в очите на 

Европейската боксова конфедерация и на Международната боксова асоциация. Надяваме се, че и 

през предстоящата 2020 г. съвместната ни работа ще продължи, за да популяризираме и развиваме 

бокса и спорта въобще както в България, така и в Европа и по света.   

  

 

 

Председател БФБокс: 

Красимир Инински 

   


