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През 2020 година БФБокс продължи своя път на развитие в обстановките на 

екстремни условия, причинени от COVID-19. 

Тези събития доведоха БФБокс до несигурност относно провеждането на 

състезанията от държавния спортен календар, което се подсилваше и от несигурния 

международен календар. БФБокс обаче намери сили и възможности, за да проведе 

спортния си календар за всички възрасти, като при учениците състезанието беше само 

едно. Това ни дава възможност да направим пълен анализ, за участието на боксовите 

клубове и класирането им в състезанията от различните възрастови групи, нещо което 

осмисля тяхното съществуване. 

С цел да стимулира жизнеността на боксовите клубове в екстремните условия, 

ММС допълни с 30% бюджета им за 2020 година. 

С прелицензирането на клубовете ММС целеше да елиминира от редовете си 

клубовете фантоми, което беше правилен ход, с оглед спазване на законовите 

изисквания за членство към съответните федерации. Поставените обаче, срокове за 

лицензиране на спортните клубове, не бяха спазени от някои от водещите боксови 

клубове. Поради тази причина не бяха допуснати в част от състезанията и ги лиши от 

голяма част от точковия им актив за годината. Това се отнася предимно за клубовете 

Локомотив София, Кико София, Сторм София. 

През годината БФБокс за пореден път демонстрира големите си организационни 

възможности с поемането на организацията и провеждането на Европейското 

първенство юноши и девойки до 16 годишна възраст, което се проведе в гр. София. 

Това първенство заедно с Европейското първенството за младежи и девойки, провело 

се в Черна гора, доказаха жизнеността на българския бокс, подкрепен с перспективен 

ресурс от юноши и младежи, което ни отрежда едно от водещите места в Европа. 

Класирането на нашите боксьори в тези първенства доказва къде се работи с качество и 

перспектива, в очакването на позитивни резултати. Задължени сме да отбележим тези 

клубове за резултатите им в Европа: 



 

1. Локомотив София – 1 златен, 3 сребърни, 1 бронзов медал и едно V-то място; 

2. Левски София – 1 златен и 1 сребърен медал; 

3. Русе – 1 златен медал; 

4. БАББ София – 1 сребърен и 1 бронзов медал; 

5. ЦСКА София – 3 бронзови медала; 

6. Бдин Видин – 1 бронзов медал; 

7. Хасково – 1 бронзов медал; 

8. Червен бряг – 1 бронзов медал; 

9. Севдалин Василев Хасково – 1 бронзов медал; 

10. Омуртаг – 1 бронзов медал; 

11. Мизия80 Плевен – 1 бронзов медал. 

Зад всичките тези резултати стоят имената на треньорите: Борислав Георгиев и 

Роман Цветков от Локомотив София, Владислав Георгиев от Левски София, Съби 

Събев от Русе, Борислав Бояджиев от БАББ, Александър Александров – ЦСКА, Кирил 

Бушев – Видин, Младен Сталев – Хасково, Фикрет Ереджебов – Омуртаг, Александър 

Владимиров – Мизия80, Пеньо Хаджиангелов – Севдалин Василев и Дойчин Цанов от 

Червен бряг. 

 Приложените статистически таблици показват какво е нивото на развитие през 

годината на отделните боксови клубове. Тъй като сме индивидуален спорт ще започнем 

със справка №2 – спечелени шампионски титли и медали от боксовите клубове. 

Забележително е постижението на ЦСКА София – 21 медала, от които 11 златни, 6 

сребърни и 4 бронзови, като шампионските титли са завоювани във всички възрастови 

групи. След армейския клуб се нареждат ежегодните разпознаваемите Локомотив 

София, Русе и Левски София. Трябва да се отбележи, че шампионските титли се 

разпределят сред 29 боксови клубове. Забележително е постижението на БК „Марица“ 

от Пазарджик, който участва при учениците с трима боксьори и спечели три 

шампионски титли и купа за III-то място в отборното класиране. 

 Справка №1 показва, че ЦСКА е единственият клуб, който е участвал във всички 

състезания от вътрешния календар на БФБокс. Тук водещ е Локомотив София със 119 

участници, колкото има и ЦСКА. Локомотив е рекордьор и по броя на участници в 



 

едно състезание – 19 души при учениците. С най-много картотекирани е Кико София – 

80 души и 83 участия. В състезанията от държавния спортен календар са участвали 

общо 58 боксови клубове. Домакини на състезанията през годината бяха: Ямбол и Русе 

по 2 пъти, Благоевград, Кърджали, Плевен, Петрич и Пловдив. Като най-добри условия 

за състезанията ни предоставят залите в Ямбол, Петрич и Русе, а най-добри битови 

условия ни предоставиха Новотел Пловдив и хотел Балкан Пловдив. На всички места 

бяха спазени изискванията да бъдат приложени противоепидемични мерки. 

 БФБокс предостави на всеки клуб домакин по 300 точки за домакинство. 

Успешното домакинство на състезанията се дължи и на сериозната ангажираност за 

целта на: Димитър Мутафов – Ямбол, Илия Сяров – Русе, Деян Жганев – Петрич,отец 

Андон Шавулев – Благоевград, Борислав Георгиев – Плевен, Стоян Узунов – Кърджали 

и Валентин Поптолев и Иван Киселаров – Пловдив. 

 От справка №4 е видно, че през годината и тук най-успешно се представя ЦСКА 

София. Армейският клуб е в отборните шестици във всички възрастови групи – това е 

също високо постижение. Следват утвърдилите се Локомотив София и Русе и на IV-то 

място е приятната изненада – Червен бряг, където от година на година Дойчин Цанов-

треньор на клуба, доказва че при качествен подбор и работа, резултатите и от малкия 

град могат да бъдат позитивни. Това бе доказано и от Априлец, с. Бояджик, баща и син 

Мутафови и в Омуртаг – Фикрет Ереджебов. Обезпокоително е състоянието в БК 

„Ботев“ от Пловдив – един от утвърдените в миналото клубове. Те имат само едно 

участие за годината с двама души на ДЛШ в гр. Пловдив. Светкавица от Търговище 

също е в трагично състояние. В града има Спортно училище, а поради слаби резултати 

бяха загубени 2 треньорски щата.  

 В таблица №3 – лично класиране за купа „България“ отново най-успешни са 

Локомотив София, ЦСКА, Русе, БАББ, Червен бряг. През годината 58 клуба успяха да 

спечелят точки от републиканските първенства, от дадени в ССУ, от участия в 

състезания, от картотекирани боксьори, от национални състезатели и от домакинства. 

 Общо 41 клуба успяха да прескочат границата от 1000 точки. С най-голям актив 

от 16,239 точки е БК ЦСКА, следван от БК Локомотив София с 14,077 точки, Русе – 

9004 точки и Червен бряг с 8512 точки, Мизия, Левски, Бокс за всички и т.н. 



 

 Новопокрилите 1000 точки са: Хасково, Марица и Тракиец Пазарджик. 

 Очакваме следващата Олимпийска година да се запомни с нови успехи на 

българския бокс, със стабилни календари на международните федерации и на БФБокс и 

липса на корона вирус.   
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