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I.МЕХАНИЗМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 
 

1.  Право на кандидатстване за субсидиране от ММС, имат тези лицензирани клубове по 

бокс, които са събрали минимум 1000 /хиляда/ точки по настоящата Инструкция. Оценяването на 

спортните постижения става чрез оценка на състезателите регистрирали участие през преходната 

година в състезания по възрастови групи, включени в Държавния спортен календар.  

2.Резултатите от класирането на боксьорите в различните възрастови групи се зачитат само, 

ако притежават състезателни права и са картотекирани към БФ Бокс. Удостоверяване на 

редовността на състезателите става с картотечни списъци, заверени от президента на съответния 

боксов клуб и от БФ Бокс и чрез състезателен картон със снимка на състезателя, заверен от 

президента на боксовия клуб и на БФ Бокс.  

3. Стойностите на спортните постижения на боксьорите и отборите са в зависимост от вида 

на състезанието и заетите от тях места в крайното класиране. Според крайните класирания в 

различните видове първенства, състезателите и отборите се оценяват съгласно приложените 

таблици.  

4.За всички възрастови групи, в категориите с до 4 участника се начисляват 50% от 

предвидените точки за разпределение на финансови средтва от ММС. В категории с 5 и повече 

участници се начисляват пълния брой точки.Точки за индивидуалното класиране ще се начисляват 

до 8-мо място, а за отборното класиране точки ще се начисляват до 10 място.   

5.Дисквалифициран боксьор няма да има право на награди или да получи точки, свързани с 

участието му в състезанието. Ако боксьорът е бил дисквалифициран поради лошо държание или 

неспортсментско поведение, то това ще бъде отнесено до вниманието УС на БФБокс от 

Техническия делегат в рамките на 24 часа от края на срещата;  

6.Състезател, който се е явил на меренето, а след това не участва в състезанието без 

основателна причина, точките за разпределение на финансирането от Министерството на младежта 

и спорта му се отнемат; Състезател който не участва в първата си среща не получава точки за 

финансиране от ММС.  

7.Отчитане на точките от индивидуалните класирания до 8 място за всички възрастови групи 

се получава, като точките от индивидивидуалното класиране /Таблица №1/ се умножават по 

коефициент за отдалеченост/Таблица №2/. 

8. Отборното класиране за съответна възрастова група се отчита съгласно Таблица № 4, 

умножени по коефициента за отдалеченост – Таблица №2. Когато състезател е сам в категория, той 

се класира на първо място в категорията си. Начисляват му се точки за индивидуалното класиране 

за разпределение на финансовите средства от ММС, но този състезател не носи точки за отборното 

класиране на клуба си. 

9. В крайното отборно класиране се включват само отбори взели участие и в двата кръга на 

ДЛОП. Клубовете участвали само в единия кръг на ДЛОП също не се включват в Крайното 

отборно класиране. 

10. Отчитане на броя на възрастовите групи се отчита с коефициент на обхват – таблица №3. 

С реално получения коефициент за обхват, който не може да бъде по-голям от 1.3 се умножават 

общо начислените точки на боксовя клуб от всички класирания. 

11. Боксов клуб, чийто боксьор е преминал като студент в друг клуб и е сменил клубната си 

принадлежност без трансфер, след писмено потвърждение пред БФ Бокс получава само за първата 

календарна година еднократно 100% от точките на състезателя, начислени на новия му клуб. 
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Боксовият клуб, в който боксьорът членува по време на следването, получава точки по 

постиженията му по общия ред, определен в тази инструкция.  

  12.Крайният резултат на боксовия клуб е сбор от точките, които се начисляват по следните 

показатели : 

 От индивидуални класирания до 8-мо място в ДЛШ – табл. №1 

 От индивидуални класирания до 8-мо място в ДЛОП – табл.№ 1 

 От индивидуални класирания до 8-мо място в Купа ,,България“ – табл. №1 

 За участие във възрастова група.– табл.№3 

 За  отборно класиране - табл. №4 

 За международни участия – табл.№6 

 За прием в СУ – т.13 и т.14 

 За принос като национален състезател – т.15 

 За брой участвали състезатели в ДСК- т.16 

 За домакинство при провеждане на турнирите от ДСК - т.17 

13. Боксовите клубове, с новоприети деца в Държавни и Общински спортни училища, които 

са участвали в ДСК от името на този клуб, получават еднократно 50 т. в годината на едно подадено 

дете.  

14.Спортни клубове подали деца за прием в Държавни и Общински спортни училища с 

утвърден държавен план – прием, които са били картотекирани от клуба, който ги подава и са взели 

участие на състезания от спортния календар и сменят клубната си принадлежност – получават 100 

точки без коефициент в 3 последователни години, при условие, че детето продължава да е ученик и 

се състезава от новия клуб. Това се доказва ежегодно с удостоверение или списък издаден и заверен 

от Директора на училището. Годината, през която е пропуснато да се отчете приема, независимо от 

причините, не се допуска компенсирането му през следващи периоди.  

15. Национални състезатели, определени от БФ Бокс, както и повикани състезатели в 

националните отбори за същия период носят за спортния си клуб допълнителни точки – равни на 

точките начислени от крайното им класиране само от Държавно първенство или купа „България” от 

една дисциплина /категория/. Състезателят трябва да е взел участие най-малко в 50% от лагерите на 

националния отбор  

16. БФ Бокс начислява по 5 точки на базата на общия брой участници от един клуб по бокс в 

състезанията от държавното първенства и купи „България”.  

17. БФ Бокс начислява по 300 точки на клубовете домакини на турнирите от ДСК. 

18. След приключването на всички държавни първенства и купи „България” включени в 

спортния календар на БФ Бокс, боксовите клубове изготвят своите отчети на базата на упоменатите 

показатели, след което ги изпращат в БФБокс. БФ Бокс прави справка за общия брой на точките, а 

от тук и % от тях за всеки клуб. БФ Бокс изготвя процентно разпределение на боксовите клубове, 

на базата на общия брой точки.  



 

Инструкция за определяне на количествените и качествените показатели за оценка на дейността на 

спортните клубове по бокс в България   

  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ по БОКС   

ТАБЛИЦА № 1,1Б  - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКИТЕ СПОРЕД СЪСТЕЗАНИЕТО И 
КЛАСИРАНЕТО 

 

Таблица 1 - Мъже и жени                            Таблица 1Б Младежи, девойки, юноши, ученици 

Класиране 
/място/ 

Вид на състезанието 
Класиране 

/място/ 

Вид на състезанието 

ДЛОП и ДЛШ 
Купа 

„България“ 
ДЛОП и ДЛШ 

Купа 
„България“ 

1 77 53 

 
1 44 31 

2 64 43 

 
2 37 25 

3 57 38 

 
3 33 22 

4 48 31 

 
4 27 18 

5 43 27 

 
5 24 16 

6 38 23 

 
6 22 14 

7 32 19 

 
7 18 11 

8 28 17 

 
8 16 10 

 

ТАБЛИЦА № 2  
СТОЙНОСТИ НА КОМПЛЕКСНИЯ КОЕФИЦИЕНТ/ЗА ОТДАЛЕЧЕНОСТ/ 

ОСНОВАНИЕ 
СРЕДНА ОТДАЛЕЧЕНОСТ В 

ЕДНА ПОСОКА /КМ/ 

КОЕФИЦИЕНТИ   /мъже, жени, 
младежи, девойки, юноши, 

ученици/ 

Индивидуални класирания на 

отделен спортист,   

 Отборни класирания/ДЛОП/ и 

Купа "България" 

от 0 до 50 1.70 

от 51 до 150 1.80 

от 151 до 250 1.90 

от 251 до 350 2.00 

над 350 2.10 

 
ТАБЛИЦА №3 - КОЕФИЦИЕНТ НА ОБХВАТ ЗА БРОЙ 
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

1 Възрастова група 1.00 

2 Възрастови групи 1.05 

3 Възрастови групи 1.10 

4 Възрастови групи 1.15 

5 Възрастови групи 1.20 

6 Възрастови групи 1.30 
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ТАБЛИЦА №4 – ТОЧКИ ЗА ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ/ДЛОП/ 
 

Класиране Мъже Жени Младежи Девойки Юноши Ученици 

1 място 616 616 220 220 176 176 

2 място 512 512 185 185 148 148 

3 място 456 456 165 165 132 132 

4 място 384 384 135 135 108 108 

5 място 344 344 120 120 96 96 

6 място 304 304 110 110 88 88 

7 място 256 256 90 90 72 72 

8 място 224 224 80 80 64 64 

9 място 192 192 70 70 56 56 

10 място 176 176 65 65 52 52 

 Забележка: Тези точки се умножават по Коеф.за отдалеченост /Таблица №2/ 

 
 
 
ТАБЛИЦА №5 – ТОЧКИ ЗА ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ/КУПА „БЪЛГАРИЯ“/ 
 

Класиране Мъже Жени Младежи Девойки Юноши Ученици 

1 място 424 424 155 155 124 124 

2 място 344 344 125 125 100 100 

3 място 304 304 110 110 88 88 

4 място 248 248 90 90 72 72 

5 място 216 216 78 78 62 62 

6 място 184 184 68 68 54 54 

7 място 152 152 55 55 44 44 

8 място 132 132 48 48 38 38 

9 място 112 112 40 40 32 32 

10 място 96 96 35 35 28 28 

 Забележка: Тези точки се умножават по Коеф.за отдалеченост /Таблица №2/ 
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ТАБЛИЦА № 6 – ТОЧКИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРИНОС 
 

 

ТОЧКОВ АКТИВ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ПРИНОС НА БОКСОВИТЕ КЛУБОВЕ 

МЪЖЕ И ЖЕНИ  ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ  СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО  
ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО/ 

ЕВРОПЕЙСКИ ИГРИ  

1-во  6400 3900 2000 

2-ро  5200 3300 1680 

3 място  4400 2700 1520 

5 място  3600 2400 1320 

МЛАДЕЖИ И 
ДЕВОЙКИ  

ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ  СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО  ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО  

1-во  3200 2160 1280 

2-ро  2880 1980 1120 

3 място  2640 1800 1000 

5 място  2400 1620 840 

ЮНОШИ И 
ДЕВОЙКИ   СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО  ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО  

1-во    2100 1240 

2-ро    1920 1080 

3 място    1740 960 

5 място    1560 800 

УЧЕНИЦИ И 
УЧЕНИЧКИ      ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО  

1-во      1000 

2-ро      880 

3 място      800 

5 място      720 



 

Инструкция за определяне на количествените и качествените показатели за оценка на дейността на 

спортните клубове по бокс в България   

  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ по БОКС   

 


