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Скъпи приятели,

Седмото издание на годишния Алманах на Българския олимпийски комитет 

обхваща най-важните събития през 2013 г. Постарали сме се да  представим 

всичко най-интересно за олимпийското семейство на България.

В центъра на вниманието са европейските младежки олимпийски фестивали 

в Брашов и Утрехт, събитията по отбелязване 90-ата годишнина на БОК 

и 30-ата годишнина от създаването на Националната олимпийска академия, 

бенефисът на легендарния Йордан Йовчев, подготовката на българските 

спортисти за ХХII олимпийски зимни игри в Сочи, успешните усилия за 

оставане на борбата в олимпийската програма. В глобален план се спираме 

подробно на изключително важната сесия на МОК в Буенос Айрес, на която 

олимпий ският шампион по фехтовка Томас Бах бе избран за президент на 

МОК, а Токио бе определен за домакин на Летните олимпийски игри през 

2020 г.

Изданието припомня част от значимите успехи на български спортисти 

през годината чрез анализи на водещи спортни журналисти. Събранa е ин-

формацията за това как бяха отбелязани кръглите годишнини и бяха на-

градени редица легендарни за българския спорт личности. Не е пропуснат и 

традиционният за БОК приоритет да се следят отблизо и да се подпома-

гат младите български таланти – не само в областта на спорта. В Алманах 

2013 ще намерите детайлна информация за официалните ни контакти и 

сътрудничеството с международните и българските спортни структури. 

За мен годината бе запомняща се и с преизбирането ми за президент на БОК. 

Доверието, което получих, е оценка за работата не само на моя екип, а и на 

всички, които са ангажирани с доброто бъдеще на българското олимпийско 

движение.

Алманах 2013 обобщава цялостната богата и разностранна дейност на 

БОК през годината. Вярвам, че изданието ще бъде интересно и полезно за 

всички,съпричастни към олимпийските идеи в България.

Стефка Костадинова

Председател на БОК



 · АЛМАНАХ 2013 · Български олимпийски комитет · 54 · Български олимпийски комитет · Алманах 2013 ·

 Български олимпийски комитет

АЛМАНАХ 
2013
Януари ..........................................7
Австрийка и французойка с победи  
на Европейската купа Пампорово ................................................ 8

Февруари ....................................13
26 таланти представиха България  
на Европейския младежки олимпийски фестивал .................... 14

12 500 на крака за Йордан Йовчев .............................................. 16

БОК подписа договор за партньорство с BMW Group –  
хроника .......................................................................................... 22

Генералният секретар на Българския  
олимпийски комитет Белчо Горанов  
бе награден със специален плакет – хроника ........................... 23

Александра Жекова стана посланик  
на Олимпийското семейство – хроника ................................... 23

Март ..........................................25 
БОК даде успешен старт на първия  
Зимен младежки олимпийски фестивал .................................... 26

Българският олимпийски комитет на 90 години .................... 30

Петото издание на „Научи се да караш ски”  
увлече и Томба .............................................................................. 36

Общо събрание на БОК – хроника ..............................................40

БОК подкрепи борбата  
със специална декларация до МОК – хроника ............................ 41

Боян Радев дари десет икони  
на Националния исторически музей – хроника ......................... 42

Стефка Костадинова се срещна  
с шефа на британския тенис – хроника ...................................42

Цено Ценов беше преизбран за шеф  
на борбата в Европа – хроника ................................................... 43

Генералният секретар на БОК Белчо Горанов  
на финала на „Научи се да караш ски“ – хроника ........................ 43

Април ..........................................45
БОК с награда за „25 години бейзбол  
и софтбол в България”  .............................................................. 46

Стефка Костадинова обсъди сътрудничество  
с Катарския олимпийски комитет  ........................................... 50

Генералният секретар на Катарския олимпийски  
комитет удостоен с Доктор Хонорис Кауза на НСА ............. 51

Май .............................................55
Стефка Костадинова бе преизбрана  
за председател на БОК за трети път ..................................... 56

Грък спечели приза на БОК на турнира  
по конен спорт в София ............................................................. 58

Трима олимпийски медалисти закриха сезона по биатлон ..... 60

БОК подписа договор за сътрудничество  
с Италианския олимпийски комитет – хроника ...................... 61

Краси Анев и биатлонистите ни стартират  
лагер в Самоков с цел Топ 8 в Сочи – хроника ........................... 61

Юни .............................................63
Национална олимпийска академия  
30 години училище за олимпизъм  .............................................. 64

Стефка Костадинова откри 
шестия олимпийския фестивал в Албена ................................ 69

Легенди посрещнаха щафетата  
с олимпийския огън в София  ...................................................... 72

Председателят на БОК посрещна  
Министърът на младежта и спорта  
проф. Марияна Георгиева – хроника ..........................................75

Юли .............................................77
Малинова – Сланчева и Колев – Митев  
триумфираха с титлите на МТел Бийч Мастърс 2013 ........ 78

България с медал и рекорди на Европейския младежки 
олимпийски фестивал в Утрехт ............................................... 82

Дефлимпикс`2013 .........................................................................84

Август .......................................89
Волейболните ни национали  
пак 4-ти в Световната лига ......................................................90

4 отличия за България от Световното първенство  
по борба за юноши и девойки в София ...................................... 94

Световни мастърс игри Торино 2013 
Паметен триумф на българските майстори ......................... 98

Септември ..............................103
Националите по волейбол пак на крачка от медала .............. 104

Народното събрание прие с пълно единодушие  
декларация в подкрепа на борбата ........................................ 108

Летните олимпийски игри през 2020 година в Токио  ......... 109

Борбата спечели битката  
и остана в олимпийската програма ...................................... 110

Борците ни завършиха с актив от 3 медала в Будапеща .... 112

Томас Бах е новият президент на МОК ............................... 115

Каменица фен Купа 2013 – бразилски футболни  
емоции за приятелите от квартала ...................................... 116

Октомври ................................121 

Григор Димитров триумфира  
с титлата в Стокхолм ............................................................ 122

Рекорд по участници 
в 30-ия юбилеен маратон на София ......................................... 124

Венелина Поптолева стана  
световна шампионка по бокс за девойки ................................ 126

Ламин Диак пред БНТ:  
„Стефка е верен избор за член на МОК” ............................... 128

Живот отдаден на спорта ....................................................... 130

Треньорски курс по бокс – хроника ........................................... 131

Ноември ...................................133
Стефка Костадинова –  
част от Турнира на шампионките .......................................... 134

НСА прие научна конференция посветена 
на 90 годишнината на БОК ....................................................... 138

Конният спорт с олимпийска награда .................................... 140

Силвия Митева прекрати  
състезателната си кариера – хроника ................................... 142

Световната конференция прие  
декларация за борба с допинга – хроника  ............................... 144

Патрик Хики бе преизбран  
за президент на ЕОК – хроника ................................................ 146

Изпълкомът на БОК се срещна  
с федерациите по зимни спортове – хроника ....................... 146

БОК награди с плакет Димитър Каров  
по случай 70-тия му рожден ден – хроника .............................147

Курс Олимпийска солидарност  
по тенис на маса – хроника .......................................................147

Декември ..................................149
Годишните награди на фондация „Български спорт” ..........150

20 юбилеен национален спортен шампионат за деца  
лишени от родителски грижи – хроника ................................153

Награда за президента на Европейската федерация  
по хокей на трева – хроника ..................................................... 154

Редактори: Здравка Йорданова, Инес Павлова, доц. Лозан Митев, Тодор Шабански, Катя Иванова.
Снимки: Бончук Андонов, Костадин Андонов, Методи Манченко, Крум Стоев, Николай Дончев, Българска федерация конен спорт,  
Българска федерация бокс, Българска федерация волейбол, Българска федерация тенис на маса, архив на НСА, www.ski.bg, архив на БОК, 
Българска федерация тенис, Българска федерация софтбол, Спорт-фото ООД.



АЛМАНАХ 2013

Януари



8 · Български олимпийски комитет · Алманах 2013 · Януари ·  · АЛМАНАХ 2013 · Януари · Български олимпийски комитет · 9

Първият старт бе спечелен закономерно от австрийката 

Рамона Зибенхофер. Тя бе едва четвърта в първия манш, 

но тактически опозна терена и не даде шанс на съпернич-

ките си във втория опит. Така Зибенхофер твърдо фик-

сира водещото си място в генералното класиране за дис-

циплината GS с нови 100 м. Втора остана Мириям Пухнер 

(Ав), която е сестра на австрийската звезда в скоростни-

те дисциплини от Световната купа Йоахим Пухнер. Малко 

разочарована от себе си на трето място остана водачка-

та от първия манш, шведката Кайса Клинг. Българските 

звезди в състезанието Мария Киркова и Александра Попо-

ва заеха съответно 36-то и 43-то място. И двете обаче 

караха много стабилно, с което заслужиха аплодисменти-

те на стотиците фенове, обсадили финалния плац на хижа 

„Студенец“.

Австрийка и французойка  
с победи на Европейската  
купа Пампорово
Пламен Вълков · Снимки Николай Дончев, BGlive

Отлична организация, мно -
го сняг и положителни 
емоции предложи на фено-
вете на ските поредното 
издание на Европейската 
купа в Пампорово. Да ме-
рят сили в два гигантски 
слалома под връх Снежанка 
дойдоха водещите алпий-
ки на Стария континент. 
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Вторият гигантски слалом на писта Снежанка 2 – „Стената“ 

се проведе при при силен вятър и мъгла. Това обърка сметки-

те на някои от скиорките, а на други им помогна. В края на 

краищата, състезанието бе спечелено от жизнерадостната 

французойка Аделин Бо. След нея е връстничката є от Италия 

София Годжиа, а на трето място остана Сузане Вайнбухнер 

от Австрия. 

Фаворитката и победителката от първия гигантски слалом 

Рамона Зибенхофер образно казано се „преби” във втория манш 

и не завърши състезанието, след като беше дала седмо време 

в първия манш. Българките Мария Киркова и Александра Попова 

проявиха геройство и въпреки жестоко усилилите се насрещни 

пориви на вятъра, съчетани с плътната мъгла по пистата, ус-

пяха да достигнат финала, съответно с 41-во и 43-то време. 

Знаменателно за всички номинирани участнички в състезание-

то беше официалната церемония по награждаването, на която 

лично Президентът на Република България Росен Плевнелиев 

поднесе купите на победителките. Гост на стартовете в 

Пампорово по традиция бе и генералният секретар на Българ-

ския олимпийски комитет Белчо Горанов. Той също взе участие 

в церемониите по награждаването най-добрите алпийки. 
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26 таланти  
представиха България 
на Европейския младежки 
олимпийски фестивал
Инес Павлова

26 състезатели в седем 
вида спорт (биатлон,  
алпийски ски, ски бягане, 
сноуборд, ски скокове, 
фигурно пързаляне и 
шорттрек) представиха 
България на 11-ия Евро-
пейски младежки олим-
пийски форум в Брашов 
между 17 и 22 февруари. 
Делегация та ни от 11 мо-
мичета и 15 момчета бе 
водена от Белчо Горанов, 
ген. секретар на БОК, а 
шеф на мисията бе Каме-
лия Игнатова.

В сноуборда Петър Гьошарков стигна до четвъртфинал и крайното 11-то място от 

38 участници. В паралелния гигантски слалом той остана 24-ти, Рослан Пройчев – 

28 -ми, Виктор Кузов – 35-ти и Ивана Ралчева – 25-та.

Националите ни по шорттрек записаха добро класиране. Клаудио Насри се нареди на 

16-то място на 1500 м, а в същата дисциплина при девойките Марина Луканова също 

стана 16-та, както и Даниел Застругов на 500 м.

Младият ни ски бегач Йордан Чучуганов зае 19-то място от 

81 участникци на 7,5 км. Националът, който бе знаменосец на 

делегацията ни при откриването на младежкия форум в Бра-

шов, е световен шампион за деца до 16 г. на купа „Тополино” и 

4-ти от европейското за юноши през 2011 г. На 10 км свободна 

техника той зае 26-то място от 83-ма състезатели. Цветели-

на Павлова остана 59-та от 64 участнички в дисциплината 5 км 

класическа техника. При спринта свободна техника Чучуганов 

бе на 50-то място, Виктор Стоичков – 67-мо, Мирослав Каме-

нов – 81-во и Цветелина Павлова – 64-то.

Георги Нушев завърши 11-ти в слалома на алпийските ски, къде-

то стартираха 95 състезатели, като само 38 от тях завърши-

ха и в двата манша. Талантът зае 41-ва позиция в гигантския 

слалом и бе знаменосец на делегацията ни по време на закриване-

то на  фестивала. Александра Попова стана 24-та в гигантския 

слалом от 79 стартирали и 54 завършили състезатели. 

Мариела Георгиева пък се нареди 24-та от 66 участнички в 

биатлона на 10 км, а Гергана Велкова 45-та. На 12,5 км индиви-

дуално при юношите Станислав Ангелков е 33-ти, а Светозар 

Терзийски е 42-ри от 77 участници. На 7,5 км Петъо Иванов, 

Станислав Ангелков, Владимир Оряшков и Светозар Терзийски 

останаха съответно 47-ми, 57-ми, 64-ти и 76-ти. 

На 6 км Мариела Георгиева отново се представи най-добре, зае-

майки 27-мо място, Марина Лазарова бе 62-ра, а Гергана Велкова – 

63-та.

В ски скока  Даниел Симов се нареди 36-ти от 58 състезатели.

В надпреварата по фигурно пързаляне Василена Якимова бе 13 

след кратката програма, а Иво Гатовски 17-ти.
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Ден преди да навърши 40 години 4-кратният олимпийски ме-

далист официално преустанови спортната си кариера с гала-

спектакъл, средствата от който ще бъдат инвестирани за 

развитие на детско-юношеския спорт. Стартът беше даден 

от малко детенце, носещо спортен сак. „Така започна пътят 

на големия Йордан Йовчев”, анонсира водещият на шоуто. 

Девет години след Олимпиадата в Атина Юри Кеки отново 

вдигна победоносно ръката на Йордан Йовчев и показа кой е 

големият шампион в спортната гимнастика. Жестът върна 

зрителите към 2004 година, когато малко след финала на халки 

на Олимпиа дата, златният медал според съдиите отиде при 

гърка Димостенис Тамбакос, а бронзовият медалист Юри Кеки 

отиде до Йордан Йовчев, вдига ръката му и показва кой е ис-

тинският и морален победител.

12 500 на крака  
за Йордан Йовчев
След 21 години легендарният ни гимнастик прекрати кариерата си 
със спектакъла „Пътят”

Над 160 бяха участниците в бенефиса, съпроводен с впечат-

ляващо светлинно и звуково шоу по сценарий на Вера Мари-

нова. Всички гимнастически спортове бяха представени от 

най-изя вените си спортисти. Своето уважение изразиха на-

ционалният ни ансамбъл по художествена гимнастика и трупа-

та на Нешка Робева, и много други. Специално за галавечерта 

пристигнаха четирикратният олимпийски шампион Алексей 

Немов, американката Кортни Купец, бившият гимнастик  

Артем, еквилибристът Енчо Керязов и много други. Както 

през цялата кариера и живот, така и по време на гала-вечерта, 

„Пътят” до Йордан Йовчев бе Красимир Дунев.

12 500 зрители с бурни 
аплодисменти и на крака 
изпратиха големия бъл-
гарски гимнастик Йордан 
Йовчев на бенефиса му и 
грандиозен галаспекта-
къл „Пътят”. Над 160 
именити гимнастици от 
България и света заед-
но с публиката направиха 
голям поклон пред профе-
сионализма на именития 
ни спортист на финала на 
21-годишната му кариера. 
Биографичният спекта-
къл в зала „Арена Армеец” 
направи реална ретроспек-
ция на живота от първи-
те стъпки в залата през 
всички звездни, но и много 
трудни моменти до по-
следната рекордна шеста 
Олимпиада на Йовчев.



18 · Български олимпийски комитет · Алманах 2013 · Февруари ·  · АЛМАНАХ 2013 · Февруари · Български олимпийски комитет · 19



20 · Български олимпийски комитет · Алманах 2013 · Февруари ·  · АЛМАНАХ 2013 · Февруари · Български олимпийски комитет · 21

Големият ни гимнастик приключи спорт-

ната си кариера след 4 олимпийски меда-

ла, 6 поредни участия на олимпиади от 

1992 до 2012 година, 22 отличия от све-

товни и европейски първенства и още 

редица от международни турнири. И не 

на последно място – искрената любов и 

възхищение на публиката. И преди свет-

лините в Арена Армеец да угаснат, Йор-

дан Йовчев изпълни перфектно като за 

последно емблематичното си съчетание 

на халки. На фона на аплаузите и сканди-

ранията „Данчо, Данчо!”, той коленичи, 

целуна пода, прекръсти се и със сълзи на 

очи помаха за довиждане. 

„Не мога да повярвам, че повече няма да 

играя, защото се чувствам добре. Но на-

истина това е краят! Винаги съм гледал 

на кариерата си като на едно приклю-

чение, което трябва да продължи въз-

можно най-дълго“, заяви легендарният 

български гимнастик и вече президент 

на Българската федерация по спортна 

гимнастика Йордан Йовчев след повече 

от 20-минутните аплодисменти на фи-

нала на бенефиса си „Пътят” в Арена 

Армеец.
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Александра Жекова стана посланик на Олимпийското семейство

Александра Жекова бе удостоена с възможността да бъде олимпийски посланик и стипендиант. Сноубордистката ни, която 

спечели квота за Олимпийските игри в Сочи, изрази радостта си и във Фейсбук, където публикува снимка на своята грамота, в 

която пише: „Много сме щастливи да ви приветстваме в Олимпийското семейство като притежател на Олимпийска стипен-

дия „Сочи 2014“. Като стипендиант, Вие ще имате важната роля на посланик на Олимпийското движение и ще представяте 

конкретно послание на политиката за Солидарност по света на Международния олимпийски комитет. Сигурни сме, че ще ни 

помогнете с разпространяването на това послание. Бихме искали да ви пожелаем късмет в дългия и труден път към класира-

нето за Игрите в Сочи. Силно се надяваме, че ще можем да ви видим да представяте страната си на 22-рите Олимпийски игри 

в Сочи.“

Хроника
БОК подписа договор за партньорство с BMW Group

Българският олимпийски комитет подписа четиригодишен договор за партньорство 

с BMW Group. Контрактът бе парафиран от председателя на БОК Стефка Костади-

нова и Александър Миланов, управител на BMW Group България. На церемонията по 

полагане на подписите присъстваха олимпийските шампиони и медалисти Ваня Геше-

ва, Евгения Раданова, Екатерина Дафовска, Йордан Йовчев, генералният секретар на 

БОК Белчо Горанов и др.

„Искам да благодаря на новия ни партньор за подкрепата в тези нелеки времена”, за-

яви Костадинова. От своя страна Миланов подчерта, че BMW Group изповядва фило-

софията на една фирма, подпомагаща спорта и олимпизма, които обединяват нации-

те.  BMW Group е и сред партньорите на МОК, като най-новите є модели обслужваха 

последните игри в Лондон през 2012 г.

Генералният секретар на БОК 
с награда на БФБ

Генералният секретар на Българския 

олимпийски комитет Белчо Горанов бе 

награден със специален плакет от ви-

цепрезидента на БОК и предсе дател на 

Българската федерация по борба Вален-

тин Йорданов Награждаването стана 

по време на Международния турнир по 

борба „Никола Петров“ в Пловдив. Го-

ранов успешно ръководи апелативната 

комисия, а също така е и член на юри-

дическата комисия на Международната 

федерация по борба (ФИЛА). За отлична-

та си работа в полза на световната бор-

ба вече 8 години Горанов е удостояван и 

с много високи отличия на ФИЛА.
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Българският олимпийски 
комитет организира ус-
пешно през 2013 година 
първия Зимен младежки 
олимпийски фестивал. 

Той се проведе в мест-
ността „Картала” над 
Благоевград и премина 
под мотото „Да открием 
олимпийските надежди на 
България”.  

Участие в спортния зи-
мен празник взеха 196 деца 
от 12 клуба в България. Те 
бяха разпределени в две 
възрастови категории и 
се състезаваха в три дис-
циплини: алпийски ски (ги-
гантски слалом), сноуборд 
и ски бягане.

Генералният секретар на БОК Белчо Горанов връчи призовете на най-проспериращите алпийци

Първите призьори от фестивала получиха отличията си от председателя на БОК Стефка Костадинова

Официален старт на инициативата даде лично председателят на Българския олим-

пийски комитет Стефка Костадинова, която е организатор на събитието. Състе-

занията се проведоха и с подкрепата на Министерството на физическото възпита-

ние и спорта, от чиято страна на откриването присъства зам.-министърът Иван 

Ценов. Освен тях, приветствено слово произнесе и областният управител на Благо-

евград Костадин Хаджигаев.

На отлично подготвеното трасе „Картала” младите надежди на България показаха 

завидни технически умения и накараха присъстващите да вярват, че в следващите 

години страната ни ще има повече успехи в зимните спортове.

БОК даде успешен старт  
на първия Зимен младежки 
олимпийски фестивал 
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даването взе и главният секретар на 

БОК Белчо Горанов. 

В последния ден в дисциплината ски бя-

гане отборът на Рилски спортист из-

цяло доминираше и при момичетата, и 

при момчетата, като първи места заеха 

съответно Христина Митева и Симеон 

Огнянов.

При девойките и юношите първите мес-

та бяха за представителите на клуб 

„Паничище 2009“ – Любомира Пехливан-

„Много съм щастлива от първия старт 

на Зимния младежки олимпийски фести-

вал. Горда съм, че тази инициатива се 

осъществи и съм сигурна, че един ден 

някои от вас ще стъпят на почетната 

стълбичка, където, повярвайте ми, е 

много вълнуващо. Вярвайте в себе си, 

слушайте вашите треньори и на добър 

час на всички участници”, заяви при от-

криването на фестивала председате-

лят на БОК Стеф ка Костадинова. Тя 

награди призьорите. Участие в награж-

ска и Николай Виячев. Във втория ден 

наградите бяха връчени от Анатоли 

Илиев – председател на Българската фе-

дерация за деца лишени от родителски 

грижи, и от домакина на проявата Илия 

Ризов. Всички деца получиха подаръци и 

сувенири, а най-добрите си тръгнаха с 

купи и медали. След успешното провеж-

дане на първия Зимен младежки олим-

пийски фестивал, организаторите бяха 

категорични, че надпреварата ще се 

превърне в традиционно събитие. 
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Младите ски бегачи от СК „Паничище” спечелиха най-много медали от първия Зимен младежки олимпийски фестивал

Класиране
Алпийски ски

Момичета младша възраст
1. Гергана Заднепровска – Витоша ски

2. Петя Топузова – Юлен

3. Мира Гелова – Витоша ски

Момчета младша възраст

1. Венчо Дамянов - Юлен

2. Асен Мавриков – Юлен

3. Христо Гърменов – Юлен

Момичета старша възраст
1. Лорита Стоименова – Чамкория

2. Даниела Елинова – Юлен

3. Вероника Ергина – Банско

Момчета старша възраст
1. Йоан Тодоров - Юлен

2. Радослав Дулев – Юлен

3. Георги Околски – Чамкория

Сноуборд

Момичета
1. Лиа Манчева – Блейд

2. Боряна Минковска – Бороборд

3. Петя Петрова – Бороборд

Момчета
1. Васил Въжаров – Блейд

2. Виктор Кузов – Блейд

3. Радослав Стефанов – Бороборд

Най-перспективен 
състезател:

Момчета алпийски ски: 

Асен Мавриков – Юлен

Момичета алпийски ски: 

Кристина Милова – Паничище
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Българският олимпийски 
комитет на 90 години
доц.  Лозан Митев

На 30 март 1923 г. в София спортни деятели от Българския 

народен спортен1 съюз, ръководени от председателя на съюза 

полковник Никола Карагьозов, учредяват една нова и особена 

институция за развитието на спорта у нас – Български олим-

пийски комитет. Зад това кратко съобщение се крие истори-

ята и усилията на няколко поколения спортни общественици, 

които успяха да приобщят българския спорт като достоен 

партньор в международното олимпийско движение.

Началото на тези усилия е положено през далечната 1896 г., 

когато Министерският съвет, по инициатива на Константин 

Величков, министър на народното просвещение, командирова 

5-членна делегация на гимнастическо дружество „Юнак” за 

участие в Първите олимпийски игри през 1896 г. В качеството 

си на държавен представител, делегацията има за цел да под-

крепи усилията на МОК и международно олимпийско движение 

за възраждане на игрите. 

Българската делегация е съставена от Тодор Йончев – основа-

тел на юнашкото движение, справедливо наричан патриарх на 

телесната култура в България. 

Шарл Шампо – технически ръководител на I-во Българско гим-

настическо дружество „Юнак” София, Панайот Белев – учи-

тел в Габрово и София, Димитър Илиев и Иван Пенчов – сту-

денти от Софийски университет.

Участието на българската делегация на I-те олимпийски игри 

е от ключово значение за създаване на БОК, защото то печели 

симпатиите и положителното отношение на МОК, в лицето 

на Пиер дьо Кубертен, към нашата страна. Доказателство за 

това е, че още през 1906 г. Кубертен кани лично Димитър Цо-

ков, дипломат в Париж, за член на МОК, а по-късно – през 1912 г., 

1  Организация, която прави първи опит за обединение на спортните клубове в страната на национално равнище, просъществувала от 1921 до 1923 г. и по-късно 
прераснала в Българска национална спортна федерация (1923-1944 г.) – предшественик на Българския съюз за физическа култура и спорт от 1957 г.

пак по препоръка на Кубертен, е избран 

Димитър Станчов – човекът, който още 

с встъпването си в длъжност като член 

на МОК поема мисията за основаване на 

олимпийски комитет в България. 

За тази цел през 1914 г. той отново се 

обръща към Съюза на Българските гим-

настически дружества „Юнак”, но учас-

тието на България в Първата световна 

война слага край на всякаква нормална об-

ществена деятелност.

След войните МОК все по-ясно осъзнава 

необходимостта от създаване на нацио-

нални спортни обединения с универсален 

характер, които да поемат мисията за 

преодоляване на противоречията между 

отделни съюзи и федерации на нацио-

нална почва, имащи пагубно значение за 

развитието на спорта. Ето защо Ку-

бертен се заема със задачата да насърчи 

изграждането на национални олимпийски 

комитети, които да изиграят своята 

обединителна и стабилизираща роля 

за развитието на спорта в отделните 

държави. Повод за осъществяването 

на тази мисия са Олимпийските игри 

Копие от учредителния протокол на БОК 1923 г.

Шарл Шампо – първият участник за България в олимпийските игри Тодор Йончев

в Париж през 1924 г. Във връзка с това 

Димитър Станчов от името на МОК из-

праща повторно писма до съюза „Юнак“, 

до Министерството на народното про-

свещение и Министерството на външ-

ните работи от началото на 1923 г., за 

да се проучи възможността за основава-

не на олимпийски комитет в България. 

Той трябва да подготви страната ни за 

участие в VIII Олимпийски игри и да изи-

грае обединителна роля в развитието 

на спортното движение в страната.

Разбирайки важното политическо зна-

чение на приобщаването на България в 

международното олимпийско движение 

при условията на пълна икономическа, 

културна и политическа изолация след 

Първата световна война, държавна-

та администрация насърчава младото 

спортно движение да предприеме мерки 

за учредяване на олимпийски комитет, с 

цел да се създадат условия за преодоля-

ване на изолацията.

За да отговори бързо на изпратената 

покана, МНП упълномощава новосъзда-

дения Български народен спортен съюз 

(БНСС) да учреди олимпийски комитет. 

Основаването на комитета формално 

става на заседание на управителния 

съвет на БНСС от 30 март 1923 г. На 

заседанието присъстват Никола Кара-

гьозов, кап. Кусев, кап. Чокойев, ротм. 

Златоустов, Т. Новаков, арх. Г. Папазов, 

Ст. Петков, Г. Исаев.

В протокола на заседанието е записано 

следното:

„За да бъде представена спортна Бъл-

гария на олимпийските състезания в 

Париж..., както и бъдещи такива, кой-

то факт ще е от големо кулурно зна-

чение, управителния съвет намира, че 

основаването на олимпийски комитет в 

България, по подобие на тези във всич-

ки държави, е крайно необходимо и нале-

жаще. Господин министъра на народно-

то просвещение, като уважи молбата 

на БНСС, го упълномощи и му възложи 

учредяването на БОК и даде своето  

покровителство за преуспеване на това 

културно начинание....”2

2 Пак там
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Създаването на БОК не минава без изпи-

тания и проблеми. В бързината си да съз-

дадат тази институция, учредителите 

не включват на учредителното събрание 

представителите на всички други орга-

низации за развитие на телесното въз-

питание и спорта, каквито са указани-

ята и изискванията на МОК. Успоредно 

с това и съюзът „Юнак” работи за съз-

даване на олимпийски комитет, което 

създава проблеми в кореспонденцията 

с МОК относно участието в олимпий-

ските игри. След сложни консултации и 

посредничеството на МНП спортните 

организации в България намират изход 

от кризата, като свикват на 20 ануари 

1924 г. ново конституционно събрание 

на всички организации. Събранието по-

твърждава избора на Ефтим Китанчев 

за председател на БОК, включва в със-

тава на БОК представители на всички 

организации за телесно възпитание и 

спорт и утвърждава устава на органи-

Малко се знае за обстоятелството, че 

БОК поставя началото на националните 

първенства по много видове спортове 

още от 1924 г. и преодолява излишното 

противопоставяне между отделните 

спортни организации в страната. Все в 

тази насока и до днес БОК спазва принци-

па за пропорционално участие на всички 

олимпийски спортни организации в не-

говото управление, което е гаранция за 

обективност и толерантност към всич-

ки участници в олимпийското движение 

у нас.

Друг много важен принос на БОК за раз-

витието на Българския спорт е свър-

зан с посредничеството между нашите 

спортни организации и международните 

спортни федерации. Трябва да се из-

тъкне, че БОК организира и подпомага 

зацията. След като получава признание-

то на всички спортни организации у нас, 

БОК поставя началото на своята много-

годишна и изключително конструктив-

на дейност за развитието на спорта в 

България. Комитетът поставя на пър-

во място в своята политика и дейност 

цялостното развитие на спорта, без да 

се стреми да отнема компетенциите и 

самоличността на отделните органи-

зации. Нещо повече, БОК прави много за 

създаване на нови организации по отдел-

ни видове спортове като ски, хокей на 

трева, кърлинг, както и по някои неолим-

пийски спортове. Неговите деятели взи-

мат активно участие в подготовката 

на първия закон за физическо възпитание 

на българската младеж от 1931 г. Остро 

реагират на опитите за утвърждаване 

на тоталитарни тенденции в спорт-

ното движение у нас с обезличаване об-

лика на спортните организации през 

1935 – 1937година. От своето създаване 

БОК полага значими усилия за развитие-

то на олимпийската просвета и култура 

сред спортистите от много поколения 

чрез създаване на образователни програ-

ми, издателска дейност, изложби и про-

светни инициативи.

Несъмнен принос на БОК, и по-специал-

но на генерал Владимир Стойчев като 

негов председател, за развитието на 

спорта в България е възобновяване на 

функциите на националните спортни 

федерации, и създаване на благопри-

ятни условия за развитие на чисто 

спортно-техническа подготовка в духа 

на международното спортно движение 

през 50-те години на ХХ век и в услови-

ята на Студената война, когато е ис-

тинско изпитание да се спазват олим-

пийските принципи.

не само участието на нашите спорти-

сти в Олимпийските игри. Комитетът 

изиграва важна дипломатическа роля за 

развитието на сътрудничество в мно-

го по-широк план, свързан с отварянето 

на България за световните спортни съ-

бития – провеждане на големи междуна-

родни спортни състезания у нас, сесии 

на МОК, Х-ти олимпийски конгрес, Сту-

дентски универсиади, световни и евро-

пейски първенства. Исторически при-

нос на БОК с важно културно значение е 

провеждането на комплексни Балкански 

олимпийски игри под патронажа на МОК, 

чието начало е поставено в София през 

1931 г. Благодарение на тях спортът на 

Балканите получава възможност за бър-

зо спортно-техническо развитие в сре-

дата на ХХ век.Генерал Владимир Стойчев – председател на БОК

Балканиада ФЕХТОВКА 1931

Ефтим Китанчев

Х-ти олимпийски конгрес във Варна 1973 г.
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И до днес БОК оказва положителна роля в 

приобщаването на медиите за популяри-

зиране на хуманните принципи на спорта 

и развитието на двигателна активност 

сред обществото, полагайки усилия за 

разпространение на олимпизма.

Анализът на развитието на БОК като 

национална спортна институция показ-

ва, че благодарение на своята далновидна 

политика и отговорно сътрудничество 

с всички обществени сектори, Комите-

тът успя да извоюва признанието и рав-

ностойното сътрудничество на държав-

ните институции. Това е постигнато 

много трудно в условията на радикални-

те политически промени у нас през целия 

ХХ век и свързаните с това сътресения, 

довели до множество драматични изпи-

тания за БОК. 

Опитите за отнемане самостоя-

телност та на БОК започват от 1935-

1937 г, когато съобразно подготвяни 

тоталитарни реформи по немски обра-

зец се предвижда одържавяване на всич-

ки спортни организации. Тежък удар е и 

разтурянето на БОК за периода 1944-

1951 г. и опитите за идеологическо вме-

шателство през 50-те години. Памет-

но ще остане и изпитанието за нашия 

олимпийски спорт през 1984 г., когато 

по политически натиск не бе допуснато 

участието ни в Олимпийските игри през 

1984 г. Не по-малко драматични са взаи-

моотношенията с държавните инсти-

туции през 1990-1994 г. – време, в което 

БОК е подложен на натиск и незачитане 

поради политическия антагонизъм и нез-

рялост на демократичните институции 

у нас. Но благодарение на своите деяте-

ли и ръководители, лоялността към МОК 

и принципите на спорта и олимпийското 

движение, БОК е запазен от обезличава-

не. Той успява да наложи духа на продук-

тивно сътрудничество с държавата и 

тази позиция днес доказва правотата 

си. Тези изпитания, поразително прили- Българската олимпийска делегация – Лондон 2012

чащи на изпитанията, на които бе под-

лаган и Международният олимпийски 

комитет, само утвърждаваха по-ярко 

достойнствата и облика на тази уни-

кална за нашите условия спортна инсти-

туция, като в крайна сметка изграждат 

авторитета є у нас и в международното 

олимпийско движение. 

От особено значение е да се изтъкне, че 

БОК във всички периоди на своето разви-

тие лоялно е спазвал олимпийските пра-

вила в своите взаимоотношения у нас и 

на международното поле, независимо от 

изпитанията, на които е подлаган. 

Ключова роля за утвърждаването на БОК 

има приемствеността в дейността 

му от неговото създаване до днес. Тя е 

изградена от няколко поколения спорт-

ни дейци, които успяха да запазят БОК 

като елитарна институция. В тази 

връзка трябва да се изтъкне приносът 

на членовете на МОК за България още 

преди създаването на комитета – Дими-

тър Цоков, Димитър Станчов, както и на 

Стефан Чапрашиков, Владимир Стойчев 

и Иван Славков, които добросъвестно 

полагаха усилия за издигане авторитета 

на родния спорт. 

Спортните среди у нас недостатъчно 

познават и не отдават признание на ре-

дица олимпийски деятели, които прила-

гат в действие политиката на БОК и с 

това оказват благотворно влияние вър-

ху цялостната спортна култура в Бълга-

рия. Сред по-значимите са Тодор Зъбов, 

Борислав Йорданов, Драгомир Матеев, 

Ангел Васев, Николай Георгиев, Димитър 

Харалампиев, Ангел Солаков, Наталия 

Петрова, Надежда Лекарска. Със своята 

многостранна дейност тези личности 

допринесоха изключително много за ав-

торитета на БОК и България на между-

народната спортна сцена, където те са 

познати и ценени по достойнство много 

повече, отколкото у нас.

Несъмнено, от ключово значение за 

утвърждаването на БОК в междуна-

родното олимпийско движение играят 

уникалните постижения на нашите 

спортисти в олимпийските спортове, 

които от края на 60-те години на ХХ в. 

превърнаха България в една от автори-

тетните сили в елитния спорт на века. 

Това даде възможност на БОК да направи 

заявка за домакинство на Зимните олим-

пийски игри през 1992 и 1994 г., като из-

раз на възможностите на страната ни 

да бъде средище на едно от най-значими-

те спортни събития в света.

Днес БОК се ръководи от всепризната-

та и непобедена от никого царица на ви-

сокия скок Стефка Костадинова, която 

със своя откровен и добронамерен под-

ход защити приемствеността и тра-

дицията на БОК – да бъде обединителен 

фактор на нашия спорт. 

Днешното управление на Комитета 

лоялно изпълнява своята мисия да пред-

ставя националния ни спорт в между-

народното олимпийско движение и да 

ганизация на спортните обединения за-

сега не съществува и е малко вероятно 

да се създаде. Ето защо нашето спорт-

но движение трябва да преосмисли свое-

то сътрудничество с БОК, осъзнавайки 

възможността на тази институция да 

бъде обединителен фактор в търсене-

то на пътища за излизане от кризата. 

Големите преимущества, които БОК 

има като неправителствена организа-

ция, пряко свързана с основния фактор на 

съвременния спорт – международното 

олимпийско движение, трябва да бъдат 

осъзнати и оползотворени за развитие-

то на българския спорт. Не случайно в 

много държави олимпийските комитети 

играят съществена роля в развитието 

на спорта в качеството си на координи-

ращ фактор между всички национални 

спортни организации. 

На днешния 90-ти рожден ден на БОК ръ-

ководителите на съвременното спорт-

но движение имат възможността да 

преосмислят не само значението, но и 

отношението си към тази утвърдена с 

годините институция, имаща безуслов-

ната подкрепа на МОК.

допринася за напредъка в дейността на 

спортните организации у нас в условия-

та на все по-задълбочаващата се криза в 

родния спорт. Кризата все по-настойчи-

во налага необходимостта от обедини-

телна стратегия и представителство 

на нашия спорт пред основните парт-

ньори в обществото, за да се отговори 

на неблагоприятните тенденции в тази 

насока. Тази роля не можа да изиграе въ-

зобновения БСФС, това не е и от ком-

петенциите на Министерството на 

физическото възпитание и спорта, а 

алтернативна нова общонационална ор-

Стефка Костадинова – председател на БОК
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Финалистите от петото издание на „Научи се да караш ски” бяха възнаградени с перфектна 
ски ваканция в Банско

Петото издание  
на „Научи се да караш ски” 
увлече и Томба

И петото издание позволи на децата от първи до четвърти клас да направят своите 

първи спускания по пистите на четирите участващи курорта, като за тях се гриже-

ха най-добрите ски учители.  Във финалното състезание в Боровец взеха участие 60 

деца от 8 училища от Самоков, Говедарци и Долна баня. Всяко едно от децата показа 

завидни технически умения по време на състезанието и надпреварата бе оспорвана до 

самия край. Всички малчугани имаха възможност да се забавляват до насита и в специ-

алния кът на шоколадовия гигант „Милка”, изграден до финала на пистата.  В гигант-

ския слалом при момичетата победител стана Драгомира Христова, следвана от Ка-

лина Сакалийска, а на трето място остана Лия Ангелова. При момчетата шампион е  

Пламен Вълков

Лично трикратният олим-

пийски шампион в ските 

Алберто Томба стана 

част от петото издание 

на проекта „Научи се да 

караш ски” през 2013 г. 

Легендарният италианец 

даде в Банско старта на 

най-успешното начина-

ние, благодарение на кое-

то 2840 деца от цяла Бъл-

гария бяха запалени от 

бялата магия на ски спор-

та. Традиционно подкрепа 

на проекта даде и Българ-

ският олимпийски коми-

тет, както и „Милка“, 

регионалните инспекто-

рати по образованието, 

„Бороспорт“ АД, „Вито-

ша ски” АД, „ЮЛЕН” АД и 

„Пампорово” АД.

Георги Христов с подгласници Борис Петров и Борислав Чобали-

гов. Преди началото на финалите, пред бурните аплодисменти 

на зрители и участници, първото спускане по трасето напра-

ви легендата на родните ски – Петър Попангелов.  Шестимата 

призьори получиха  прекрасни купи, изработени специално за съ-

битието, както и специални награди от  „Бороспорт“ за един 

ден в планината на Боровец с всички членове на семейството. 

Тримата най-добри състезатели Драгомира Христова, Георги 

Христов и Борис Петров получиха голямата награда на програ-

мата „Научи се да караш ски” – ски ваканция в Банско. Същата 

награда получиха и 19-те деца от цялата страна, които пока-

заха най-добри резултати в обучителната програма. Призьор-

Алберто Томба показва на малките скиори как да се научат да карат правилно ски

ите в състезанието на Боровец бяха наградени от зам.-минис-

търа на спорта Иван Ценов, президента на БФСки Цеко Минев, 

генералния секретар на БОК Белчо Горанов и скиор №1 на Бъл-

гария Петър Попангелов. Специални гости на финала бяха ви-

цепрезидента на БФСки Георги Бобев, Христо Андреев – РИО 

София област, както и представители на Общинския съвет 

на Самоков. Петър Попангелов пожела на младите скиори успе-

хи по белите писти, а програмата „Научи се да караш ски” да 

продължи да радва всички деца и да им дава въжможност да се 

докоснат до магията на белите спортове. 

През петте години на проекта в него са участвали 12 500 деца 

от цялата страна. 
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Генералният секретар на БОК Белчо Го-

ранов заяви, че е радостен от подкре-

пата, която олимпийският комитет 

пета поредна година оказва на „Научи 

се да караш ски”.

„И тази година и занапред, БОК ще от-

личи екипа, помогнал най-много, за да се 

реализира програмата. Да си пожелаем и 

занапред бройката на децата, научили се 

да карат ски, да се увеличава”, завърши 

Горанов. 

Президентът на БФСки Цеко Минев 

сподели, че е изключително доволен от 

успешното провеждане и на петото 

издание на „Научи се да караш ски”. „За 

нас най-важно е да запалим децата по ски-

те.  – допълни Минев. – В резултат на 

програмата в състезанията на федера-

цията по ски при най-малките участници 

бройката вече скочи от 60-70 преди годи-

ни на 200 в последните сезони”.

Финалистите от петото издание на „Научи се да караш ски” бяха възнаградени с перфектна ски ваканция на Банско
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Общо събрание на БОК

Общото събрание на Българския олимпийски комитет (БОК) прие бюджет в размер 

на 1 758 000 лева за 2013 г. Делегатите гласуваха утвърдително още отчет за дей-

ността си от април 2012 г. до март 2013 г., счетоводен отчет и доклад на одитора 

за 2012 г., както и доклад на контролния съвет за периода април 2012 г. - март 2013 г. 

В одобрената след гласуване програма за дейността на БОК за 2013 година бе вклю-

чено честването на 90 години БОК през месец май.

Общото събрание на БОК изключи от членство Българската федерация по спортна 

стрелба (БФСС) и Българския кърлинг съюз. Първият заради скандали между олимпий-

ските състезатели и председателя Камен Шишманов, довели до уронване на прес-

тижа на спорта и на БОК в международен аспект, а вторият поради неплащане на 

членски внос от 2008 г. И двете организации са с отнети лицензи от държавата.  

Общото събрание прие за член Български стрелкови съюз с председател олимпийска-

та шампионка Мария Гроздева. 

Хроника ДЕКЛАРАЦИЯ

Българският олимпийски комитет изразява голямата си загриженост по повод 

препоръката на Изпълнителното бюро на МОК, Борбата да бъде извадена от ос-

новния списък на спортовете в Олимпийската програма през 2020 г.

Съвременните Олимпийски игри са силни не само с постиженията на спортисти-

те, но и със съхраняване на Олимпийския дух, история, традиции и уважение към 

създателите на Олимпийските игри и Олимпийското движение. Всяко посегател-

ство към Борбата, като спорт от древността и Първите олимпийски игри Атина 

1896, е нарушаване на тези принципи.

Олимпийските игри са феномен и е изключително важно да се зачита тяхната ис-

тория и традиции. Спортът Борба, който е неизменна част от игрите от Ан-

тичността до наши дни, трябва да остане част от тях в името на паметта на 

основателите на Олимпийското движение. Промените в програмата не трябва да 

са за сметка на историята на Олимпийското движение и Олимпийската традиция.

Борбата е най-успешният олимпийски спорт в България. Първият златен олим-

пийски медал за България, спечелен в Борбата от Никола Станчев в Мелбърн 1956, 

последван от легендите на българската борба Боян Радев, Валентин Йорданов и 

много олимпийски медалисти до днес, както и сребърният медал на Станка Зла-

тева в Лондон 2012, дават повод на българите за гордост и съпричастност към 

олимпийската идея.

Решението беше посрещнато с голямо недоволство от българските спортисти и 

спортни деятели. Десетки шампиони и стотици състезатели и деятели на Борба-

та и хора от различни сфери на обществото се обърнаха за съдействие към БОК. 

Напълно разбираме разочарованието и емоциите на нашите спортисти, които в 

крайна сметка ще страдат от такова решение. От тяхно име Българският олим-

пийски комитет настоява за преразглеждане на препоръката.

Нашата съпричастност към принципите и идеалите на Олимпийското движение е 

безспорна и в името на тези принципи вярваме, че Борбата винаги ще бъде част 

от Олимпийските игри.
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Стефка Костадинова се срещна с шефа на 
британския тенис

Председателят на БОК Стефка Костадинова прие в олим-

пийската централа изпълнителния директор на Британска-

та тенис асоциация Роджър Дрейпър в присъствието още 

на председателя на Българската федерация по тенис и вице-

президент на БОК Стефан Цветков. Обсъден бе проект за 

сътрудничество в областта на тениса и меморандум между 

двете страни, в които са вписани консултации от страна на 

Британската асоциация за подготовка и прилагане на страте-

гии за развитието на БФТенис и предоставяне на ноу-хау на 

цялостната структура, която федерацията ни да развие. Ос-

вен това водещите тенисисти от двете страни във всички 

възрасти ще се подготвят на разменни начала в националните 

си центрове в София и Лондон. Според меморандума ще има и 

обмяна на треньори и съдии от България и Великобритания.

Генералният секретар на БОК 
Белчо Горанов на финала на 
„Научи се да караш ски“

Генералният секретар на БОК Белчо Го-

ранов в компанията на председателя на 

БФСки Цеко Минев и зам.-министъра на 

физическото възпитание и спорта Иван 

Ценов бяха официални гости на фина-

ла на „Научи се да караш ски“ на писта 

„Иглика“ в курорта Боровец. Инициати-

вата се проведе за пета поредна година 

и  в продължение на два месеца в 4-те 

зимни курорта на България – Витоша, 

Банско, Пампорово и Боровец  около 2840 

деца между 7 и 10 години взеха първите 

си уроци по ски. Финалната надпревара 

на Боровец бе открита със спускане по 

трасето на легендата на родните ски 

Петър Попангелов. След това в надпре-

варата се включиха най-добрите 60 деца 

от началото на кампанията, разделени в 

две групи – момичета, момчета. При мо-

Цено Ценов беше преизбран за 
шеф на борбата в Европа

Цено Ценов бе единодушно преизбран за 

председател на Европейския комитет 

по борба (СЕЛА). За българина това е 

пети мандат и той управлява органи-

зацията вече 18 години. На конгреса в 

Тбилиси (Грузия) Ценов който е член на 

бюрото на ФИЛА, влезе в Изпълкома още 

на първи тур, като събра най-много гла-

сове  –  27 от 35. Той бе единственото 

предложение за кандидат за президент 

и бе избран отново с пълно мнозинство.

Боян Радев дари десет икони 
на Националния исторически 
музей 

По случай 135-ата годишнина от Руско-

турската освободителна война и въз-

становяването на българската държав-

ност Боян Радев дари 10 изключително 

ценни икони от своята колекция на На-

ционалния исторически музей. Олимпий-

ският и световен шампион е дарител 

№ 1 на НИМ. Неговият пример следват 

и други колекционери.

В различни години и по различни поводи 

той е предоставил на музея над 200 ан-

тични, средновековни и възрожденски 

паметници, както и всички свои награди 

и отличия от спортната си кариера. Те 

са изложени в специална зала – „Дарение 

Боян Радев”.

мичетата първото място бе за Драгомира Христова, следвана от Калина Сакалийска и 

Лия Ангелова. При момчетата победител стана Георги Христов с подгласници Борис 

Петров и Борислав Чобалигов.



АЛМАНАХ 2013

Април
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БОК с награда  
за „25 години бейзбол  
и софтбол в България”
Горанов даде старт на спечелената за 4-ти пореден път от България 
Балканиада

Световната рекордьорка заедно с генералния секретар на БОК Белчо Горанов също 

отдадоха заслужено признание на спортовете, които до скоро бяха в олимпийското 

семейство. Костадинова връчи на президента на БФСофтбол и вицепрезидент на 

Европейската централа Юрий Алкалай медал „Спортът за един мирен свят”. Златна 

значка на БОК пък получиха Марио Примджанов и генералният секретар на БФСофт-

бол Гергана Ханджийска.

Председателят на Българ-
ския олимпийски комитет 
Стефка Костадинова пър-
ва получи специалната 
награда „Златният бейз-
болист” на официалния 
прием по случай „25 годи-
ни бейзбол и софтбол в 
България”. В Централния 
военен клуб основополож-
ници на тези два интригу-
ващи спорта отбелязаха 
годишнината – преди чет-
върт век за първи път се 
сформира клуб по бейзбол, 
а след това и по софтбол 
към ОСК „Академик“.

Бившият президент на БФБейзбол Прим-

джанов бе единодушно определен за поче-

тен председател на Академиците.

Официалният прием включи още търг 

за четири уникални номерирани бухалки, 

изработени специално за годишнината. 

Отбелязана бе и спечелената часове по-

рано четвърта поред титла на България 

от Балканското първенство за смесени 

отбори. 

Генералният секретар на БОК Белчо Го-

ранов преди това именно даде старт на 

Балканския турнир по бейзбол и софт-

бол на стадион „Диана”. В надпреварата 

се включиха отборите на Сърбия и Ру-

мъния, а на финала българите разгроми-

ха сърбите с 12:2. 25-та годишнина от 

развитието на  бейзбола  и софтбола  в 

България бе отбелязана още с демон-

страция на бейзбол и софтбол пред па-

метника на Съветската армия за малки 

и големи.
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Стефка Костадинова 
обсъди сътрудничество 
с Катарския олимпийски 
комитет
Негово Превъзходителство шейх Сауд бин Абдулрахман Ал-Тани  
получи медал „Спортът, за един мирен свят”

Председателят на БОК 
Стефка Костадинова 
се срещна с Негово Пре-
възхо-дителство шейх 
Сауд бин Абдулрахман  
Ал-Тани – генерален се-
кретар от 2002 година до 
сега на Катарския олим-
пийски комитет. 

Двамата обсъдиха сътрудничеството между двете страни в областта на младеж-

та, олимпийското образование и международните отношения. В хода на разговора 

шейх Ал-Тани изрази пълната си подкрепа за кандидатурата на Стефка Костадинова 

за член на МОК. Гостът бе удостоен и с медала на БОК „Спортът, за един мирен 

свят”. На срещата присъства и Величка Христова, член на Международната феде-

рация по фехтовка и председател на Българската федерация по фехтовка. Самият 

шейх Ал-Тани е  бивш председател на федерацията на Катар по фехтовка. 
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Шейх Ал-Тани е едно от големите имена в спорта в Катар. Той 

има основен принос в идеята за развитието на спорта като 

национална стратегия. Правителството на Катар работи в 

името на това да възпитава не просто любов към спорта, а 

в ценностите на Олимпийското движение. „Ние виждаме не-

щата така – предпочитаме да даваме пари за спорт, за ста-

диони, отколкото за болници и лекарства. Хората трябва да 

мислят по следния начин – по-добре един час спорт, отколко-

то един ден болен. Просто е и работи. Медалите не са най-

важното, а това, на което те учи спортът – желанието да 

побеждаваш, да се стремиш да си здрав и да търсиш нови 

предизвикателства. Основна цел за нас е построяването на 

спортни съоръжения – постоянни и временни, които хората 

да използват и след края на големи събития. До 2020 година 

трябва да отчитаме по 50 големи спортни събития на годи-

на  – средно по едно на седмица. 80 – 90% от бюджета ни за 

спорт се осигурява от държавата. Но в момента работим 

частните инвестиции да нарастват”, каза пред български 

журналисти ген. секретар на Катарския олимпийски комитет. 

Целта на визитата на 11-членната делегация на Катарския 

олимпийски комитет у нас бе обсъждане на възможностите за 

бъдещото сътрудничество в областта на спорта между две-

те държави, организирането на съвместни подготвителни ла-

гери на спортисти от двете страни, използването на спорт-

ните бази на разменни начала, както и партньорството между 

националните антидопингови организации в общата борба сре-

щу употребата на допинг в спорта. Ал-Тани и министърът на 

физическото възпитание и спорта от служебния кабинет Пе-

тър Стойчев посетиха заедно високопланинския спортен ком-

плекс „Белмекен” и гребния канал в Пловдив.

Генералният секретар 
на Катарския олимпийски 
комитет удостоен  
с Доктор хонорис кауза 
на НСА
По време на посещението 
си в България Негово 
Превъзходителство шейх 
Сауд бин Абдулрахман 
Ал-Тани бе удос тоен с 
престижната академична 
степен Доктор хонорис 
кауза на Национална 
спортна академия „Васил 
Левски”. 

Символите на почетната титла бяха връчени лично от ректора на Академия-

та доц. Пенчо Гешев в присъствието на председателя на Българския олимпий-

ски комитет Стефка Костадинова, министъра на физическото възпитание и 

спорта от служебния кабинет Петър Стойчев и посланика на Катар в България  

Негово Превъзходителство шейх Мохамед Ал Нуейми. 

В аудиторията на най-голямата аула на НСА присъстваха множество студенти и 

преподаватели, които имаха възможността да чуят лекцията на шейх Сауд, озагла-

вена „Спортът като стратегически инструмент за развитие”. 



АЛМАНАХ 2013

Май
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Стефка Костадинова бе 
преизбрана за председа-
тел на Българския олим-
пийски комитет за тре-
ти мандат. На изборното 
събрание в Гранд хотел 
„София” световната ре-
кордьорка в скока на ви-
сочина получи 44 гласа 
от присъстващите 79 
делегати. Другите два-
ма претенденти за пос-
та, Весела Лечева и Васил 
Иванов-Лучано, събраха 
съответно 25 и 10 гласа. 
„Благодаря ви. Нека бъ-
дем едно семейство, един 
отбор, да не се делим, без 
интриги и скандали. Дано 
сме едно цяло и да побеж-
даваме заедно“, заяви вед-
нага след избора си Коста-
динова. 

Стефка Костадинова бе 
преизбрана за председател 
на БОК за трети път
Белчо Горанов с нов вот на доверие като ген. секретар

В предизборната си платформа тя отчете плюсовете на управлението си досега 

като придобиване на собствена сграда за БОК на ул. „Шипка”, блестящите условия 

за делегациите ни на олимпийските игри във Ванкувър 2010 и Лондон 2012, осигурява-

не на допълнителни спонсори – BMV, JOMA, Доверие, Биогейм, осигуряване на пенсии 

за ветераните и младите спортисти, стартиране работата на Арбитражната ко-

мисия.  Костадинова отчете, че 17 членове на МОК са посетили България по време на 

последното є управление, като част от тях са били по покана на БОК, а останалата 

по инициатива на националните ни федерации. А над 70 българи са членове в струк-

турите на международните си олимпийски федерации. 

Костадинова отчете и минусите, 

върху които ще акцентира рабо-

тата си в бъдеще. А това са по-

голяма ангажираност към нацио-

налните ни федерации, по-голяма 

активност на комисиите на БОК, 

засилване на мениджърския фак-

тор, отстояване интересите на 

федерациите в битката им с об-

ществените  поръчки, които да бъ-

дат организирани от държавата.  

За генерален секретар на БОК бе 

преизбран за нови 4 години Белчо Го-

ранов. По предложение на Стефка 

Костадинова Изпълнителното бюро 

вече включва 21 души. 

За гласуване бяха предложени 27 имена, 
от които бяха избрани следните: 

Валентин Йорданов – първи вицепрезидент 

Стефан Цветков – вицепрезидент 

доц. Пенчо Гешев  –  вицепрезидент 

Красимир Инински  – вицепрезидент 

Йорданка Благоева  –  вицепрезидент 

Любо Ганев  – вицепрезидент 

Христо Стоичков –  вицепрезидент

В Контролния съвет бяха избрани:

Цено Ценов  –  председател 

Юрий Алкалай  

Камен Фильов 

Златко Джуров 

Екатерина Дафовска

Останалите  
в Изпълкома са:

Стефан Китов 

Данчо Лазаров 

Георги Глушков 

Мария Гроздева 

Красимир Дунев 

Георги Марков 

Ваня Гешева 

Здравка Йорданова 

Валентин Николов 

Георги Янакиев 

Цеко Минев  

Христо Марков 

Таня Богомилова
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Грък триумфира с приза на БОК на турнира по прескачане на препят-

ствия в Божурище. Димити Нацис с кон Кавалхо бе най-бърз в изпи-

танието с млади коне, като бе най-скоростен по паркура с височина 

на препятствията 125 см. Второ и трето място зае Ангел Няголов 

съответно с Клеопатра и Гидеон. Петицата допълниха най-опитни-

ят ни ездач Росен Райчев с Ак Лорд Фронхоф и Харис Цокис (Гърция) с 

Хела Ван де Рихтер. В изпитанието стартираха 26 коня, но само 12 

от тях преодоляха без грешка първата фаза, където височината на 

препятствията бе 120 см. Призьорите си поделиха награден фонд от 

1100 евро и бяха наг радени от председателя на БОК Стефка Коста-

динова и вицепрезидента на Българската федерация по конен спорт  

Крум Рашков.

Грък спечели 
приза на БОК 
на турнира по 
конен спорт в 
София
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Трима олимпийски 
медалисти закриха  
сезона по биатлон
Трима олимпийски медалис-
ти закриха спортния сезон 
по биатлон. На официал-
ната церемония присъст-
ваха вицепрезидентът на 
Българския олимпийски ко-
митет Йорданка Благое-
ва, генералният секретар 
на БОК Белчо Горанов, за-
местник-министърът на 
физическото възпитание 
и спорта Йордан Йовчев, 
спонсори и партньори на 
централата.

„Радвам се, че за поредна година всички клубове по биатлон са тук. 

На всички спортисти искам да пожелая през олимпийската 2014 го-

дина да са здрави и да постигнат най-добрите си резултати“, за-

яви президентът на Българска федерация по биатлон Екатерина 

Дафовска.

По време на церемонията най-добрият български биатлонист Краси-

мир Анев получи от Анка Костова, директор „ПР и спонсорство“ на 

генералния спонсор на федерацията, специален чек с премия от 3000 

лв. Паричната награда бе връчена за спечеления бронзов медал по време 

на Европейското първенство в Банско.

На събитието БФБиатлон връчи награди на 42-ма състезатели от 

14 различни възрастови категории. Специален плакет беше връчен и 

на дългогодишния състезател по биатлон Мартин Богданов, който 

реши 2013 година да е последна от спортната му кариера.

Хроника
БОК подписа договор 
за сътрудничество с 
Италианския олимпийски 
комитет

Председателят на Българския олимпий-

ски комитет Стефка Костадинова и 

наскоро избраният президент на Итали-

анската олимпийска централа Джовани 

Малаго подписаха в Рим договор за съ-

трудничество.

Двамата изразиха общото желание за за-

силване работата върху спортния обмен, 

експертност в областта на елитния 

спорт, борбата с допинга, олимпийското 

образование   и сътрудничеството меж-

ду двете организации. В Рим Стефка Кос-

тадинова бе придружавана от члена на 

БОК Младен Мутафчийски. Домакините 

изразиха задоволството си от факта, че 

Костадинова отново гостува в италиан-

ската столица, където преди повече от 

25 години постави световния рекорд в 

скока на височина от 209 см – постиже-

ние, неподобрено и до днес.

Краси Анев и биатлонистите ни стартират лагер в Самоков с цел Топ 8 в Сочи

Красимир Анев и националните ни биатлонисти стартираха подготовката си за новия сезон с лагер първо в Самоков, а след 

това на Белмекен и в чужбина (Поклюка, Хърватска и на глетчер в Австрия). Президентът на Българската федерация по биат-

лон Екатерина Дафовска сподели, че поставената цел пред националите ни е влизане в Топ 8 на Зимните олимпийски игри в 

Сочи. След направените рокади в треньорския щаб и одобрението от УС на БФБиатлон, Красимир Анев продължи кариерата 

си и не се отказа. „Краси продължава. Взеха се някои решения за промени в мъжкия състав и по-специално в треньорския щаб. 

Връща се треньорът, който беше за Ванкувър, Георги Фъртунов с помощник Красимир Виденов и Борислав Панков. Сега целта 

е Олимпиадата, тя е най-големият форум. Всички и основно хората с квотите ще се готвят за нея. Имаме 5 човека с визи при 

мъжете и една при жените. Целите при мъжкия ни състав са доста високи. Последните години показаха, че влизането в 8-цата 

при тях е възможно. И ние сме поставили такава цел, дано някой от тях да я реализира!”, сподели олимпийската шампионка 

Дафовска.



АЛМАНАХ 2013

Юни
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През 2013 г. се навършиха 30 години от основаването на Националната олимпийска 
академия (НОА). Този юбилей съвпадна с отбелязването на 90-годишнината от 
създаването на БОК, което направи ХХХI сесия на НОА в Несебър по-различна и 
паметна.  

Национална олимпийска академия

30 години училище  
за олимпизъм
Традиции и младежки дух се преплетоха на 
юбилейното издание през юни в Несебър

Събитието събра през юни в базата 

на Национална спортна академия сту-

денти от НСА „Васил Левски”, Техни-

чески университет – Габрово, Велико-

търновски университет „Св. св. Кирил 

и Методий“, Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, 

Държавна музикална академия „Про-

фесор Панчо Владигеров“ София. Свои 

представители имаха олимпийските 

клубове от Благоевград, Босилеград, 

Бургас, Радомир, Свищов, София и НСА 

„Васил Левски”. Сред участниците 

бяха и наградени ученици за проява на 

доблестно поведение в спортни състе-

зания.

ХХХI сесия на НОА ще бъде запомнена с 

няколко важни събития. За първи път на 

сесия на НОА присъстваха трима нейни 

Емилия Витанова
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председатели – проф. Светослав Иванов (2000-2004), проф. Лъ-

чезар Димитров (2004 - 2013) и доц. Пенчо Гешев (настоящ). За 

първи път НОА инициира сесия за организационни дейци на Ака-

демията. Както винаги „Одата за спорта” на Пиер дьо Кубер-

тен вдъхнови всички участници. При откриването на сесията 

на 5 юни тя бе произнесена от първокурсниците Полина То-

дорова и Янко Запрянов, а на 8 юни в Митрополията в Стария 

град  от опитните олимпийци Венка Минчева и Дамян Диков.

Авторитетен бе и лекторският състав на Академията: Бел-

чо Горанов, доц. Лозан Митев, Боряна Тончева, Даниела Томова, 

проф. Стоян Иванов, доц. Иван Сандански. Интересен факт 

е, че на първата сесия на НОА през 1983 г. лекторът Ангел 

Солаков представя доклад „60 години БОК“ и г-жа Румяна Дине-

ва – „Цели, задачи и организация на Националната олимпийска 

школа“, а тридесет години по късно г-жа Катя Иванова направи 

исторически обзор „90 години БОК”, докато доц. Лозан Митев 
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се спря на „Културната мисия, проблемите и перспективите 

за развитие след 30 години Национална олимпийска академия”.

Един от най-вълнуващите моменти бе обръщението на  Ру-

мяна Динева за нейния „Допир с Олимпизма и с Вечността“; 

за обаянието на големите личности в историята на олим-

пийското ни движение ген. Владимир Стойчев, г-жа Надеж-

да Лекарска, г-жа Наталия Петрова, г-н Ангел Солаков и за 

възникването на идеята за създаването на Олимпийска ака-

демия. В посланието си към младите участници г-жа Динева 

каза: „Като ви гледам вас, всъщност виждам себе си преди 30 

години“ и наблегна на своето усещане, че „Едно е да създа-

деш нещо, друго е да го отгледаш“. Много силно прозвуча от-

правеното послание към младите: „Нека този духовен заряд, 

който носите в себе си, никога не угасва, не се предавайте, 

въпреки трудностите! Националната олимпийска академия е 

място с един общ дух, който винаги ще бъде обединяващ за 

всички, които са част от нейното минало и настояще“.

Имаше нещо много символично в това, че официалната церемо-

ния по отбелязване 30-ата годишнина от създаването на На-

ционалната олимпийска академия бе при Митрополията в Ста-

рия град Несебър. Ръководството на Българския олимпийски 

комитет награди с почетни плакети за принос към дейността 

на НОА: председателите проф. Лъчезар Димитров и доц. Пенчо 

Гешев; представители на олимпийските клубове от страната 

и лекторите Катя Иванова, Боряна Тончева, проф. Атанас Ге-

оргиев. Отличени бяха и членовете на първия съвет на НОА от 

нейното основаване през 1983 г. Румяна Динева и Лозан Митев.

Тази година почетната Диплома на името на проф. Наталия 

Петрова бе връчена на Желко Насев, основател на Олимпийски 

клуб Босилеград, ръководител и доброволец в много образова-

телни програми в областта на олимпизма.

В своето тържествено слово генералният секретар на БОК 

Белчо Горанов определи мисията на НОА с думите: „30 годи-

ни – едно училище по олимпизъм. Изключително явление, появи-

ло се сред първите 13 в света, с което ние трябва да се горде-

ем. Когато говорим за тези 30 години, няма как да не споменем 

имената на проф. Наталия Петрова, г-жа Надежда Лекарска, 

както и участниците в първата сесия на НОА – Румяна Динева 

и Лозан Митев“.

Катя Иванова, директор на Музея на физическата култура и 

спорта, се обърна към участниците с думите на Кубертен: 

„Успехът не е цел, а средство да се мерим по-високо. Нека 

след успеха, който имаме, да вървим нагоре и да си поставя-

ме нови цели“.

ХХХI сесия на НОА бе необикновена, защото припомни  сътво-

рението и богатата вече история. Тя отличи личностите и 

събитията, без които Националната олимпийска академия не 

би  била такава, каквато е днес и заради които продължава да 

изпълнява своята мисия в опазване и разпространение на олим-

пийските ценности.

Стефка Костадинова 
откри шестия олимпийски 
фестивал в Албена
514 юноши и девойки от България и Румъния взеха участие  
в надпреварите в седем вида спорт

Председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова откри 
шестия Олимпийски спортен фестивал в Албена под мотото „Да открием новите 
олимпийски надежди на България”.
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„Тук е първата стъпка да се извърви го-

лемия път към олимпийския медал – има 

конкуренция, има феърплей. Децата тук 

са нашето бъдеще, нашето спортно 

лице. Надявам се, че България ще се гор-

дее със състезателите, които видях в 

Албена. Спортистите обаче трябва да 

знаят, че понякога лесно се става първи. 

Но по-трудно е да се върнеш на върха”, 

заяви в словото си световната рекор-

дьорка.

Официални гости на церемонията бяха 

също така Белчо Горанов – генерален 

секретар на Български олимпийски коми-

тет, Боян Атанасов – старши мениджър 

спорт в КК „Албена” и Георги Младенов – 

треньор на юношеския национален от-

бор по баскетбол.

В церемонията по официалното откри-

ване взеха участие танцови формации 

от Международния фестивал на изку-

ствата „Утринна звезда” от Украйна и 

България. 

В Албена Стефка Костадинова обяви 

още: „Шеста поредна година БОК про-

вежда тези младежки олимпийски фес-

тивали и наистина оттук тръгнаха 

много наши таланти. Минаха през пътя 

на европейски, световни шампинони, 

дай Боже, да станат и олимпийски. Това 

е много важна проверка за тях, а и едно 

много голямо състезание – няма само 

българско, има и международно участие. 

С всяка изминала година участниците 

стават повече, което значи, че инте-

ресът е голям. Дано догодина състеза-

телите са още повече. И в моите годи-

ни като спортист минахме през тези 

стъпки. Имахме много силни спортни 

училища, много силни треньори, специа-

листи. Затова станахме шампиони, нека 

да следват нашия пример.“

Олимпийският спортен фестивал в 

Албена бе с участието на 514 юноши и 

девойки от България и Румъния. Те пре-

мериха сили в седем вида спорт: плуване, 

тенис на маса, футбол, баскетбол, лека 

атлетика, плажен волейбол и плажна 

борба. Организатор на събитието е Бъл-

гарски Олимпийски Комитет с любезно-

то домакинство на курортен комплекс 

„Албена”.

3
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Легенди посрещнаха 
щафетата с олимпийския 
огън в София
Десетки градове отбелязаха Международния олимпийски ден

В Международния олимпийски ден ле-
генди на българския спорт посрещна-
ха щафетата с олимпийския огън пред 
централата на БОК. Председателят на 
олимпийската ни централа Стефка Кос-
тадинова заедно вицепрезидентите 
Стефан Цветков и Красимир Инински, 
ген. секретар на БОК Белчо Горанов, 
Боян Радев, Мария Гроздева, Йордан 
Йовчев, Ваня Гешева, именитите ни 
баскетболистки Петкана Макавеева, 
Пенка Стоянова, Надка Голчева, Диана 
Дилова-Брайнова, Гиргина Скерлатова, 
Евладия Славчева, Пенка Методиева, 
Снежана Михайлова, волейболистите 
Димитър Златанов, Любо Ганев, Емил 
Вълчев приветстваха участниците. 
Празникът съвпадна и с честването за 
първи път у нас на Деня на българския 
олимпиец. 

Старт на щафетата пред Национална спортна академия (НСА) 

даде ректорът доц. Пенчо Гешев. Колоната от студенти, уче-

ници, спортисти и представители от клубовете в Радомир и 

Босилеград премина по улиците на София, за да стигне до цен-

тралата на БОК. В чест на празника бе изслушан и олимпийският 

химн, а след това всички участници в бягането получиха почетни 

грамоти от олимпийските ни герои, с подписите на президента 

на МОК Жак Рох и председателя на БОК Стефка Костадинова.  

Преди щафетата по традиция пред БОК бе организиран ми-

нитурнир по голф за журналисти. За първи път при дамите 

победителка стана Цветелина Абрашева (БНТ), а Георги Ба-

нов (в-к „24 часа”) защити трофея си от миналата година.  

химн от актьора Пламен Каров. В секун-

дата, в която факелът възпламени жер-

твеника, десетки бели гълъби полетяха 

в небето над община Бургас. Поздрави-

телен адрес към всички спортисти от 

името на кмета на Бургас Димитър Ни-

кoлов прочете директорът на дирекция 

„Спорт” към общината Веселина Деве-

джиева. Символичното  пренасяне на  огъ-

ня   по случай   Международния олимпий-

ски ден се превърна в спортен празник 

за  Бургас. Факелното шествие започна 

пред параклис Св. „Георги Победоносец“ 

в Морската градина и продължи по край-

брежната алея и главната улица, докато 

достигне крайната си точка – площад 

„Атанас Сиреков”. Докато чакаха поя-

вата на огъня деца от футболен клуб 

„Звездичка” не само показаха уменията 

си с топката, но и сглобиха от обръчи 

олимпийските кръгове, които символи-

зират континентите. Малките гимнас-

тички на „Черноморец-Бургас” зарадваха 

гостите с изпълненията си, а по-големи-

те им батковци надянаха боксови ръка-

вици и демонстрираха техника все едно 

са на професионалния ринг. В празника се 

включиха още таланти от спортното 

училище „Юрий Гагарин“ и клуб по фех-

товка „Братя Етнополски“.

„Бургас е ковачница на спортисти. Дано 

на Олимпиадата, която предстои, Бур-

гас да се гордее и да имаме медали. Поже-

лавам на всички на следващите олимпий-

ски игри да се отсрамим и да не бъдем 

отзад напред на второ място, а поне да 

15-годишният бронзов медалист от ев-

ропейското първенство по бокс за юно-

ши и шампион на България Роман Асенов 

запали олимпийския огън в сърцето на 

Бургас. На  стъпалата пред импровизи-

рания жертвеник талантът на БК „По-

беда-Черноморец”, който е и носител на 

купата на страната, прие щафетата 

от младия Тодор Кацаров от бургаския 

спортен клуб „Параспорт”, който пре-

мина по улица „Богориди” с факел  в ръка 

и в конвой от колоездачи на клуб „Бур-

гас”. Предаването на последната щафе-

та и запалването на жертвеника стана в 

присъствието на олимпийския  шампион 

по бокс от Олимпиадата в Мюнхен през 

1972 година Георги Костадинов и много 

бургазлии под рецитала на олимпийския 
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влезем в десетката. На този специален ден пожелавам да има 

повече медали. Този, който тръгне от тук с мисълта, че иска 

да стане олимпийски шампион,  никой не може да му отнеме 

медала. Бургас носи в себе си олимпийския огън”, каза на при-

състващите олимпийският  шампион по бокс от Мюнхен 1972 

година Георги Костадинов.

Хроника
Председателят на БОК  
посрещна Министърът на 
младежта и спорта  
проф. Марияна Георгиева

„На всеки трябва да се даде кредит на до-

верие всички ние, от Изпълкома на БОК, 

сме зад вас и ще ви помагаме” – каза Сте-

фка Костадинова при срещата си с новия 

министър на младежта и спорта проф. 

Марияна Георгиева. Председателят на 

БОК посрещна новия ръководител на 

спорта у нас в сградата на олимпийската 

ни централа и преди старта на официал-

ните разговори є връчи златната значка 

на БОК. Световната рекордьорка в скока 

на височина изрази надежда, че БОК ще 

бъде партньор на държавата и ще работи 

с нея в непрекъснато сътрудничество. 

Костадинова запозна проф. Георгиева със 

събитията, които предстоят в тази 

предолимпийска година – решението на 

МОК за оставане на борбата в олимпий-

ската програма, избиране на президент 

на МОК през септември, заради което 

бе отложено и честването на 90 години 

БОК, както и спечелването на квоти за 

зимните игри „Сочи 2014”. Председате-

лят на БОК запозна министъра и с реше-

нието на Министерски съвет да предос-

тави нова сграда на централата, която в 

момента е в груб строеж, с молба да съ-

действа за нейното бързо довършване.  

„Това бе първата и опознавателна, и ра-

ботна среща. Направи ми много приятно 

впечатление, че министър Георгиева е в 

течение с всички теми и проблеми. Из-

пълнителното бюро на БОК винаги ще 

е в помощ на Министерството“, обяви 

Стефка Костадинова.

На срещата присъстваха и членове на Изпълкома на БОК – Христо Сто-

ичков, Валентин Йорданов, Ваня Гешева, Мария Гроздева, Георги Янаки-

ев, Йорданка Благоева, Евгения Раданова, Таня Богомилова, Георги Глу-

шков, Стефан Китов, както и генералният секретар на БОК Белчо Горанов.  

„Много съм респектирана от всички вас – от спортните идоли, които виждам тук. В 

мен има много сила, борбеност и воля за промени. Аз съм представител на държавата 

и ще търся обективност между държавата и спортните структури. Връзката на 

партньорството с БОК виждам само в плана на конструктивното партньорство. 

Уверих тези спортни величия със световна слава и с неизмерим с обикновени мер-

ки авторитет, че в мое лице те ще имат един грижовен партньор. Ще работим с 

взаимно доверие в посока на интереса и за постиженията на българския спорт. Те 

дадоха своя кредит на доверие, а аз уверих, че много скоро и в действията на парт-

ньорството ни, ще оправдая това доверие. Ще работим интензивно, ще бъдем в 

синхрон с времето, няма да се разминаваме, за да можем да направим необходимото 

за българския спорт”, каза при срещата в БОК министър Георгиева.

организирано с помощта на гл. асистент в ЮЗУ д-р Даниела 

Томова, бе предвождано от проф. Атанас Георгиев – препода-

вател в университета. В проявата се включиха над 80 човека 

от школите на Обединения детски комплекс, студенти и пре-

подаватели от специалността „Педагогика на обучението по 

физическо възпитание” към ЮЗУ, както и деца от спортните 

клубове в Благоевград. 

За 21-ви пореден път Правец се включи с различни спортни ини-

циативи в отбелязването на Международния олимпийски ден. 

Празникът започна с лекоатлетическо бягане със 70 добро-

волци от различни възрастови групи. Най-малкият участник 

в щафета бе Михаела Едуардова на 1,7 години, а най-възраст-

ният – 62-годишният Неделчо Йорданов. Имаше надпревари по 

баскетбол и волейбол в спортната зала на града. Всички учас-

тници бяха наградени с фланелки от БОК и грамоти от МОК.

Спортисти, треньори и деятели се събраха в Градския ис-

торически музей на Враца, за да отбележат Международния 

олимпийски ден. Кметът Николай Иванов поздрави всички при-

състващи и връчи 121 грамоти за спортни постижения през 

годината. Награди получиха спортисти от 9 клуба – СТКМ по 

автомоделизъм с треньор Огнян Филипов, „Ботев 93” по борба 

с треньор Юлиян Георгиев, „Ботев” по волейбол с треньор Аг-

лая Йорданова, „Арис” по кикбокс с треньор Ангел Иванов, „Вра-

ца” по лека атлетика с треньор Альоша Велков, „Павел Павлов” 

по лека атлетика с треньор Румен Павлов, „Ботев” по спортна 

стрелба с треньор Мариана Ангелова, „Кум Рьонг” по таеку-

ондо с треньор Илия Цветков, „Ботев” по футбол с треньор 

Иван Георгиев. Награди получиха и децата от отбора по бад-

минтон на ОУ „Св. Климент Охридски” в Тишевица и техния ръ-

ководител Николай Златев, станал държавен шампион на Уче-

ническите игри за 5-7 клас. На церемонията присъстваха още 

ресорният зам. кмет Красимир Богданов, експертът към ММС 

Росица Стаменова, която е първата врачанска състезателка, 

участвала на олимпийски игри, двукратна медалистка от ев-

ропейски първенства, както и легендата на българската борба 

Живко Вангелов, двукратен световен и двукратен европейски 

шампион, олимпийски вицешампион, обявен от световната фе-

дерация по борба за най-добър борец за 1987 година. След края на 

тържеството демонстрации направи клубът по борба. 

Чествания на Международния олимпийски ден – 23 юни имаше 

още в Русе, Варна, Поморие, Чепеларе, Белица, Рила, Радомир и 

други градове в страната.

В Пловдив на гребната база бе организиран спортен празник 

по случай Международния олимпийски ден. Състезанията като 

„Олимпийски пробег” на разстояния от 100 до 800 метра, ко-

лоездене, ролери, футбол и тенис на корт, бяха по алеите в 

парка, както и на спортните площадки в комплекса. В тях се 

включиха десетки желаещи от 5 до над 80 години, а имаше над-

превара и за рисунки за деца от 5 до 15 години на олимпийска 

тематика.

Олимпийският огън обиколи парк „Бачиново” в  Благоевград по 

повод Международния олимпийски ден. Факелното шествие, 
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Двойките Диана Малино-
ва  – Русена Сланчева при 
жените и Николай Колев – 
Константин Митев при 
мъжете станаха шампи-
они на Националното пър-
венство по плажен волей-
бол Mtel Beach Masters 
2013 в София.  Традицион-
ната надпревара отново 
събра стотици почита-
тели на пясъчния корт 
пред НДК и зарадва всички 
с много положителни емо-
ции. За първи път в исто-
рията на този спорт у нас 
бе водена професионална 
статистика за двата фи-
нални мача.

Малинова – Сланчева 
и Колев – Митев 
триумфираха с титлите на 
МТел Бийч Мастърс 2013
Благотворителният турнир събра 5600 лева 

11 женски двойки стартираха надпре-

варата с квалификациите за трите 

свободни места в основната схема от 

8 отбора при дамите. Най-много апло-

дисменти от публиката получиха 15-го-

дишните Деница Петрова и Стефани 

Кьосева, които останаха на една победа 

от влизане в основната схема. 13 мъжки 

двойки се включиха в пресявките и излъ-

чиха петте тандема, които допълниха 

основната схема от 12-тима.  

В продължение на четири дни най-добри-

те ни състезатели по плажен волейбол 

спориха не само за титлата, но и за апло-

дисментите на публиката в сърцето на 

столицата. На пясъка пред НДК хиляди 

станаха свидетели на серия от интригу-

ващи двубои, атрактивни разигравания 

и опитни отигравания.

В първия полуфинал при жените Олга 

Кръстева и Гергана Докузова елими-

нираха шампионките от 2010 година 

Мария Тодорова – Диана Филипова след 

2:0 (21:17, 22:20).   В другия полуфинал 

победителките в първия турнир от 

Национална верига 2013 в Смолян Диана 

Малинова и Русена Сланчева надиграха 

убедително опитните квалификант-

ки Евелина Чолакова – Росица Дончева с 

2:0 (21:13, 21:16).   С бронзовите медали 

се поздравиха Тодорова – Филипова, кои-

то спечелиха малкия финал с 2:0 (21:16, 

21:11) срещу Чолакова – Дончева. Във фи-

нала балканските шампионки от 2009 го-

дина Малинова – Сланчева бяха по-добри и 

убедително стигнаха до титлата с ус-

пех над Кръстева – Докузова с 2:0 (21:15, 

21:13).  

Водачите в мъжката схемата Николай 

Колев - Константин Митев на – финала 

победиха варненците Свилен Филипов  – 

Калоян Канев с 2:0 (21:19, 21:14). Кирил 

Хаджиев – Делчо Раев пък надиграха Мар-

тин Иванов – Бранимир Грозданов с 2:0 

(21:15, 21:17). С бронзовите медали се 

поздравиха представителите на Бълга-

рия в Европейско първенство за младежи 

до 22 години Мартин Иванов – Брани-

мир Грозданов, които спечелиха малкия 

финал с 2:0 (21:11, 21:17) срещу Свилен 

Филипов – Калоян Канев.  Те получиха и 

специална награда за феърплей – волей-

болна топка с автографите на редица 

звезди от българския волейбол и плажен 

волейбол. Изключително оспорван бе фи-

налът, където опитната двойка Колев – 

Митев надвиха за втори пореден път 
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след турнира в Смолян Кирил Хаджиев и 

Делчо Раев, този път след тайбрек – 2:1 

(22:24, 21:15, 15:10).

За пореден път пред НДК като част от 

програмата на турнира се проведе бла-

готворителната надпревара Mtel Beach 

Masters Charity. Седем отбора от прия-

тели и партньори на Mtel Beach Masters – 

Мтел, Фолксваген, Хенкел, ВИП секюри-

ти, Жокер медиа, националният отбор на 

България за мъже с увреден слух и ВВП, 

изиграха мачовете си за две благородни 

каузи докрай, въпреки проливния дъжд. 

Победител в Mtel Beach Masters Charity 

традиционно стана отборът на Хенкел, 

в който участие взе една от най-голе-

мите звезди на българския плажен во-

лейбол – Константин Митев. Най-много 

овации от публиката обра отборът на 

ВВП, в който водещи бяха звездите на 

волейбола и плажния волейбол – бившият 

национал Евгени Иванов и манекенката 

Елена Михайлова. Основната тежест на 

мачовете обаче бе поета от новата ге-

нерация – децата от волейболната школа 

в Божурище, които помагат и при про-

веждането на мачовете от Национално-

то първенство. Събраната сума от 5 600 

лева ще бъде разпределена между две бла-

городни каузи, свързани със спорта и де-

цата на България. Специално дарение на-

прави и компания Интерпром. Mtel Beach 

Masters Charity ще подкрепи проекта на 

МТел за приемната грижа у нас „Приеми 

дете. Създай бъдеще“, който осигурява 

финансова помощ на деца, настанени в 

приемни семейства в страната. С дру-

гата част от набраните средства ще 

се подпомогне националният волейболен 

отбор на България за 22-рите Летни 

олимпийски игри за глухи „Дефлимпикс“, 

който взе участие в благотворителния 

турнир и се класира на второ място.
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налите на дисциплината. Предишното 

върхово постижение за юноши старша 

възраст бе от 1:05,47 мин, поставено 

от Иван Станчев през 1987 г. С този си 

резултат Геров остана втора резерва за 

финала и завърши на 10-то място в край-

ното класиране. Преди това той плува и 

в сериите на 100 м свободен стил, но с 

55,10 сек завърши на 29-о място. Матю 

Ценков записа време 2:30,15 мин на 200 

м гръб, което му отреди 19-о място. В 

същата дисциплина при момичетата Бо-

яна Томова се нареди на 23-то място с 

2:30,84 мин. 28-о време на 100 м бруст при 

девойките даде 14-годишната Венелина 

Михнева – 1:20,63 мин Иван Геров, Вене-

лина Михнева, Матю Ценков и Бояна То-

мова участваха и в смесената щафета на 

4х100 м св. стил, където останаха на 20-о 

място с резултат от 4:08,12 мин.

В тениса Елизабет Данаилова победи в 

първи кръг Мария Църнич (Хърватия) с 

4:6, 6:3, 6:3, а във втори преодоля и швей-

царката Даниела Вукович с 6:3, 4:6, 6:1.  

В третия си мач тенисистката ни отс-

тъпи пред молдовката Анастасия Дету-

ич с 2:6, 6:2, 6:7. След оспорвана битка 

Калоян Вълчев отстъпи пред 14-ия поста-

вен Калин Манда от Румъния с 3:6, 6:4, 2:6.

Иво Балабанов завърши седми в бягането 

на 2000 м, като фиксира време 6:10,92 мин. 

Шампион стана испанецът Алексис Родри-

гес Коронадо с 5:57,58. За финала се класи-

ра и Живко Стоянов в бягането на 400 м. 

Той завърши трети в серията – 51,01 сек, 

и намери място сред най-добрите осем. В 

същата дисциплина при девойките Поли-

на Тодорова отпадна от битката за меда-

лите, след като се нареди шеста в сери-

ята с 59,11 сек.  Диляна Минкина спечели 

осмата позиция във финала на 1500 м, след 

като финишира на 4:41,61 мин и подобри с 

близо 4 сек личния си рекорд. Елена Пауш-

кина (Русия) триумфира в дисциплината 

с време от 4:25,98 мин. Сунай Янушев  се 

нареди на 13-о място в скока на височина, 

след като постигна 185 см. Първото мяс-

то заслужи Данил Люсенко (Русия) след 

България с медал и рекорди 
на Европейския младежки 
олимпийски фестивал  
в Утрехт
България бе представена от 33-ма състезатели в шест вида спорт на Европейския 
младежки олимпийски фестивал в Утрехт (Холандия). Делегацията ни от талант-
ливи спортисти, родени през 1998 и 1999 година, бе водена на престижната надпре-
вара от генералния секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов.

Бетина Темелкова спечели медал от спортния фестивал, който 

се провежда ежегодно от 1991 година насам по инициатива на 

президента на Международния олимпийски комитет Жак Рох. В 

турнира по джудо състезателката на СА „Ставен“ (Сливен) се 

пребори за сребърното отличие в кат. до 48 кг, записвайки три 

победи - срещу французойката Марго Дювил, Ана-Мария Йонита 

(Румъния) и на полуфиналите над Мария Гонзалес (Испания). За 

титлата обаче Темелкова отстъпи пред Пека Пуп. В редовното 

време срещата приключи с равен резултат, след което в про-

дължението от две минути (златна оценка) унгарката спечели с 

юко. Българската джудистка бе наградена лично от президента 

на Европейските олимпийски комитети Патрик Хики. Теодора 

Енева се класира на пето място в категория +70 кг. В срещата 

си от втори кръг тя  загуби от Марина Букреева, но рускинята 

достигна до полуфинал и изтегли нашето момиче на репеша-

жите. Там Енева победи Мишел Бойл (Великобритания). Българ-

ката обаче загуби битката за медалите от Сара Родригес (Ис-

пания) и остана пета. Веселин Иванов записа една победа и една 

загуба в състезанието в категория +90 кг. Натали Сосерова (44 

кг) и Кирил Пеев (55 кг) не успяха да стигнат до медалите. 

Иван Геров подобри националния рекорд на 100 м бруст. 16-го-

дишният ни талантлив плувец фиксира 1:05.29 мин в полуфи-

успешен скок на 208 см. Кристина Бору-

кова стана шеста в серията си на 400 м 

с препятствия с 65,70 сек и не премина 

сериите в пътя за финала. Пресявките 

на 100 м и 200 м не успяха да преодолеят 

още Недислав Колев и Габриела Георгие-

ва. Веселина Алинска и Цветелин Цонев 

не намериха място сред финалистите на 

800 м. Надеждата на клуб „Рилски атлет” 

Алинска се класира седма в серията си с 

постижение от 2:16,93 мин и така подо-

бри личния си рекорд с 55 стотни. Цонев 

финишира шести в серията си с време 

от 2:07,87 мин. На Европейския младежки 

олимпийски фестивал в Утрехт България 

бе представена още в състезанията по 

спортна гимнастика от Светослав Анге-

лов, Добромир Стойнев, Моника Романо-

ва, Магдалена Георгиева и Никол Дунева; 

от двамата ни колоездачи Нягол Няголов 

и Николай Генов, както от Алекс Василев, 

Десислава Цонева, Петър Дамянов, Ста-

нислав Делчев и Веселина Николова в над-

преварите по джудо.
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Дефлимпикс 2013
Денят е 23 юли 2013 година. Залата в парк хотел „Мос-
ква“, където се провежда конгресът на Международния 
комитет за спорт за глухи, избухва в аплодисменти. 
На трибуната, просълзен, председателят на СФГБ Ни-
колай Николов приема с вълнение благодарностите на 
представителите на всички държави членки, участни-
ци в най-големия форум на глухите спортисти. 

нено от служебен кабинет, а след това 

избори и ново правителство. 

Въпреки трудностите, въпреки неразби-

рането на значимостта на събитие като 

„Дефлимпикс”, на моменти от доста 

хора, можем гордо да кажем, че в София 

се проведоха едни успешни игри, които не 

само ще се запомнят, но имат и своята 

историческа мисия. Защото тези игри 

се проведоха в момент, когато мнози-

на си задаваха въпроса: А сега накъде ще 

продължи спортът за глухите в света? 

Дали да се насочи основно вниманието 

към континенталните и световните 

първенства по отделните видове спорт, 

или „Дефлимпикс” ще отговори с игри, 

които не отстъпват на Олимпийските и 

Параолимпийските? Фактът, че предсе-

дателят на СФГБ Николай Николов и пре-

зидентът на МКСГ по това време Крейг 

Кроули бяха приети от действащия пре-

зидент на МОК Жак Рох в централата в 

Лозана и при откриването на игрите в 

София заедно с флага на МКСГ се развя 

и занамето с петте олимпийски кръга, е 

повече от показателен. Има бъдеще за 

„Дефлимпикс“, а след София това бъде-

ще е с още по-значими хоризонти. Тук е 

момента да кажем, че лично председате-

ля на БОК Стефка Костадинова подкрепи 

игрите и застана твърдо зад организа-

торите. Подкрепа, с която от БОК не-

двусмислено показаха, че не делят спор-

тистите, а напротив – с отношението 

си помогнаха много да се преодолее едно 

болезнено отношение в годините към 

глухите спортисти, което стигаше до 

неравнопоставеност и дискриминация.

Изправени на крака, те още веднъж бла-

годарят на България за това, че спаси 

провеждането на 22-рите „Дефлим-

пикс” игри. Игри, които бяха под въпрос, 

тъй като първоначалният домакин, Ати-

на, се отказа поради финансовата криза 

в Гърция. Отказа се и Будапеща, която 

прие домакинството на извънредния 

конгрес на МКСГ две години по рано. И 

както се казва, почти в „12 без 5”, по-

жарно, България и нейната столица Со-

фия се нагърбиха с провеждането на със-

тезанията. Състезания, които бяха в 

18 вида спорт и в които участваха 4 489 

спортисти, треньори и официални лица.

Трудно може човек да си представи, как 

само за 10 месеца, от септември 2012 

година, когато се подписа договорът 

между ММС и МКСГ, до 26 юли, когато 

се откриха игрите, организаторите от 

СФГБ успяха да направят така, че накрая 

да заслужат аплодисментите и сълзите 

в очите на гостите от 91 страни по 

света. И точно това дава отговор на 

въпроса: Как се справиха хората от ор-

ганизационния комитет с непосилната 

задача? Задача, която за подобни съби-

тия изисква огромен ресурс от хора, 

финанси и институционална подкрепа. 

Задача, с която страни с изключителни 

възможности не се натовариха, но за-

дача, която ние българите решихме без 

излишна суматоха и с голямо чувство 

за отговорност. Именно това чувство 

за отговорност не позволи де се смъкне 

гарда, въпреки непредвидените ситуа-

ции в държавата в този период – Остав-

ка на правителството, което бе заме-

Сашо Йовков
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Спокойно можем да кажем, че нашата столица отговори на нуждите на игрите с цяла-

та си спортна база, която въпреки, че е доста остаряла, успя да допринесе за успеш-

ното провеждане на игрите. Видя се, че София има потенциал за мащабни спортни 

прояви, но трябват и сериозни финансови инвестиции в базата, за да отговори на 

международните стандарти. Само с зала „Арена Армеец” трудно може да се спечели 

домакинство на голям спортен форум. Важно е да се построи нов национален стадион, 

но също така е важно да се реновират стадион „Академик“, зала „Фестивална“, Зим-

ния дворец на спорта , базата на ЦСКА на 4-ти километър с плувния комплекс и т.н.

И въпреки проблемите и откъм финансиране, и откъм състоянието на базата, голе-

мият празник се получи. Достатъчно беше да се видят 10-те хиляди по трибуните 

на Арена Армеец по време на откриването, зрителите в залите и стадионите на 

самите състезания и не на последно място страхотната атмосфера и дух между 

състезателите във всяко едно съревнование.

И на този фон изпъква и българското представяне, което е повече от впечатля-

ващо. 11 медала,от които един златен на Илиян Илиев в борба класически стил до 

120 кг, четири сребърни – Гергана Баръмова – бадминтон, Пламен Дончев – борба св. 

стил 66 кг и Атанас Иванов – джудо с 2 медала – кат. 100 кг и „Опън”, и 6 бронзови 

отличия – Ангел Кремов – борба кл. стил 55 кг, Христо Павлов – борба кл. стил 84 кг, 

Ангел Ценов – борба кл. стил96 кг Благой Поповчев – джудо, Илиян Илиев – борба св. 

стил 120 кг и Александър Кежов – борба св.стил 60 кг.

Равносметката от 22-рите летни игри „Дефлимпикс”, проведени в София от 26 юли 

до 4 август, е за изключителен успех на спортен форум, който по обем и мащабност 

не се е провеждал в България в последните десетилетия и който за наша радост 

премина успешно и достойно защити авторитета на България като домакин и орга-

низатор.



АЛМАНАХ 2013

Август
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Човек е толкова голям, колкото са 
големи мечтите му. Едни мечтаят 
за  място в отбора, втори за мачове 
на европейско, световно първенство 
или  олимпиада, трети за класиране на 
финали, други за медали! Има и такива, 
които пък играят именно за световни-
те отличия.

Волейболните ни национали 
пак 4-ти в Световната 
лига
Големите ни момчета с шампионски медали за мъжество

Инес Павлова

И затвърдиха мястото си в този зла-

тен квартет от  Олимпиадата и Све-

товната лига – Русия, Бразилия, Италия 

и България. Ръстовите ни играчи освен 

това не са егоисти, не го правят само 

за себе си, а за нас, че дори предимно за 

нас!

Националният ни отбор по волейбол от-

ново бе много близо до отличията в най-

престижния комерсиален турнир, но 

остана на 4-о място. В групата на най-

класните на планетата отбори, след 

промяната на регламента, България зае 

второ място, непосредствено зад Бра-

зилия, с актив от 7 победи и 3 загуби. В 

потока си играчите на Камило Плачи за-

писаха успехи над САЩ, Полша, Франция 

и Аржентина. На финалите в Мар дел 

Плата обаче България загуби от Брази-

лия – финалната си среща. Световният 

№1 ни победи с 3:1 гейма (25:12, 25:17, 

23:25, 25:16). За родните играчи това бе 

Волейболните ни мечтатели са големи не само на ръст. Те ня-

мат нужда от златни, сребърни или бронзови медали. Нямат 

нужда от снимки на почетната стълбичка. Участие на финал 

или победа в малкия финал само ще ги впише в другата класа-

ция и историческите хроники.

Волейболните ни национали нямат нужда от отличия, които 

да събират  после. Те имат най-ценното отличие – шампи-

онските медали за мъжество,  които техните почитатели 

и всички българи им връчиха за пореден  път след Световна 

лига 2013. Нямат нужда от снимки с купи, защото имат по-

истинските кадри и моменти – миговете с феновете, които 

десетки минути не им позволяват да напуснат залагат. Те 

имат в душата си запаметени всички аплодисменти и погле-

ди на публиката с възхищение!

Волейболистите ни бяха близо, но и този път не  успяха да 

се наредят на почетната стълбичка. Тодор Алексиев и ком-

пания постигнаха обаче целта си, като пак влязоха в Топ 4!  
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16-то поражение от „Селесао“ и 5-то участие в исторически план в подобен мач 

от Световната лига. Българите не успяха да пренапишат историята и за първи 

път да достигнат финал. В малкия финал на турнир в Аржентина волейболистите 

ни отстъпиха на Италия с 2:3 (25:21, 21:25, 20:25, 25:21, 7:15) и така за пети път 

страната ни загуби среща за третото място, след 1994, 2004, 2006 и 2012 година. 

Момчетата на Камило Плачи не успяха да регистрират най-доброто си класиране в 

Световната лига, стигайки до бронзовите медали, както и да си върнат на Италия 

за загубата малкия финал на Олимпиадата в Лондон. Русия пък победи Бразилия с 

чистото 3:0 гейма (25:23, 25:19, 25:19) на финала и триумфира като №1 в Светов-

ната волейболна лига през 2013 година.

„Успяхме да се наложим в елита в една година с много промени за отбора. Винаги е 

много трудно да се утвърдиш. Ние успяхме да го направим и то в т.нар. „група на 

смъртта”. Според мен това беше максимумът, който отборът можеше да даде в 

тези условия”, каза селекционерът на националния отбор по волейбол Камило Плачи.

 „Мястото ни в топ 4 е много положително. Надявам се оттук нататък да не сме 

в топ 4, а в топ 3, но трябва да работим много и да продължаваме в същия дух, за да 

вървим напред. Главата горе и продължаваме напред, все пак сме в топ 4 на света“, 

сподели капитанът Тодор Алексиев.

„Можем само да благодарим на хората за аплодисментите. В нас има разочарование, 

но пък след две поредни загуби да чуеш аплодисменти е хубаво. Имаше и положи-

телни моменти в тази Световна лига.  Но този резултат този път трябваше 

да бъде различен. За последните два дни все мисля, че №4 вече не ми харесва. Един 

медал е различно нещо. Трябва да помислим много сериозно върху това, което не ни 

достига. В тайбрек трябва да се играе повече със сърце. Аз лично не мога да кажа 

какво не ни достига, за да вземем медал. Съвкупност е от много неща, донякъде 

психологически, тактически, а и до нашите собствени възможности”, сподели при 

завръщането си в родината разпределителят Георги Братоев.

„Ако футболистите ни станат 4-ти в света, как ще го приемат хората? Или  бас-

кетболистите? Или хандбалистите? А Полша какво да каже, че миналата година 

спечели Световната лига, а сега националите им ги няма? Трябва да бъдем реали-

сти! Нивото е това! 4-то място беше реално за нас!”, допълни братът на Георги 

– Валентин Братоев.

Националите ни са големи и са от малкото неща, които ни правят горди, че сме бъл-

гари! Българският волейболист в лицето на Тодор Алексиев, Цветан Соколов, Геор-

ги Братоев, Теодор Салпаров, Валентин Братоев, Виктор Йосифов, Светослав Го-

цев, Тодор Скримов, Данаил Милушев, Стоян Самунев, Добромир Димитров, Николай 

Пенчев и Мирослав Градинаров е символ на дух, воля, себераздаване, култура, големи 

мечти, феърплей, себеотрицание, гордост, радост, упоритост, голямо сърце, дос-

тойнство, ГЕРОЙ!

Шапки долу! Благодаря, момчета! Връчваме ви шампионски медали за мъжество!
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4 отличия за България  
от Световното 
първенство по борба  
за юноши и девойки в София
Елица Янкова, Джанан Манолова, Радослав Василев и Мехмед Зейти  
донесоха медалите

Елица Янкова триумфи-
ра със златото на Све-
товното първенство по 
борба за юноши и девойки 
в София. По пътя до фи-
нала европейската вице-
шампионка в кат. до 48 кг 
записа 3 победи, а в мача 
си за титлата и първо-
то място в зала „Арена 
Армеец” успя да спече-
ли с технически туш 8:1 
срещу румънката Емилия-
Алина Вук, трета от пър-
венствата на планетата 
и в Европа.

„Много труд, много лишения и много 

сълзи ми струва тази титла. Много съм 

щастлива. В такъв момент виждаш, че 

всички усилия са си заслужавали. Публи-

ката също много ми помогна. Благодаря 

на личния ми треньор Петър Касабов. 

Колкото и да е шумно в залата, неговия 

глас и неговите наставления винаги ги 

чувам. Тази световна титла ме зарежда 

още повече и ми дава стимул да продъл-

жа със същата упоритост и хъс. Сега 

мечтата ми е да се боря на Олимпийски-

те игри в Рио през 2016 година”, сподели 

след награждаването си за №1 на плане-

тата Янкова. 

Джанан Манолова стана световна вице-

шампионка. Бронзовата медалистка от 

Европейското първенство за жени в Бел-

град през 2012 година спечели сребърен 

медал в кат. до 67 кг. На финала Жанан 

отстъпи с 1:4 пред представителката 

на Канада Дороти Итс, която е шампи-

онка от Младежките олимпийски игри и 

№1 на планетата при девойките за 2012-

а. Петкратната №1 в света и Европа в 

женската борба Станка Златева с огро-

мна радост посрещна това второ място 

на Жанан и аплодира бурно от трибуните 

четирите є поредни победи над Мартина 

Кунез (Австрия) с 3:0, Ирина Казулина (Ка-

захстан) – 4:0, Албина Леканова (Украйна) – 

6:3 и европейската шампионка за кадетки 

Далма Канева (Италия) – 4:0. 

Радослав Василев първи донесе медал за 

България от Световното първенство 

по борба за юноши и девойки в столична-

та зала „Арена Армеец”. В спора за брон-

за при 60-килограмовите в класическия 

стил националът се пребори за отличи-

ето след технически туш със 7:0 точки 

срещу южнокорееца Чеол Жоанг, сребъ-

рен медалист от шампионата на Азия 

за кадети през 2010 г. Василев стартира 

с успехи срещу японеца Ямемия и срещу 

Илия Царюк (Израел) – 0:7. На четвърт-

финалите претърпя поражение с 2:5 от 

европейския шампион за кадети Башир 

Енес (Турция). Съперникът му победи 

на полуфиналите корееца Чеол Жоанг и 

така изтегли Радослав напред.

Мехмед Зейти донесе пък четвъртия 

медал за България на Световното в Со-

фия, след като в малкия финал при 50-ки-

лограмовите в свободния стил надделя с 

3:0 над японеца Сатоши Фуджикава, тре-

ти на световното за кадети. 

Виктория Бобева остана пета в кат. до 

72 кг. след като в малкия финал отстъ-

пи пред китайката Руи Ху с 4:11. В кат. 

до 55 кг Евелина Николова, трета от 

шампионата на континента за девойки, 

тушира Пая Донда (Индия), но след това 

загуби от туркинята Бедиха Гун (Тур-

ция) с 3:10 и не бе изтеглена до репеша-

жите. София Георгиева (63 кг) приключи 

участието си след загуба от Екатерина 

Ларионова (Казахстан) с 2:6.  Европейска-

та шампионка за девойки Миглена Се-

лишка (44 кг) отстъпи пред трета от 

шампионата на планетата за кадетки 

Рина Окуно (Япония) с 8:10, Кристина Ве-

Георги Банов
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лева (51 кг) падна от световна вицешам-

пионка за 2012 г. Мерве Кенгер (Турция) 

с 9:9, след като до последните секунди 

водеше с 9:7, а еврошампионката Мими 

Христова (59) бе спряна с 0:9 от Начи Ма-

цура (Япония), № 1 на първенството на 

Азия за 2012 г.

Европейският ни вицешампион при каде-

тите в класическия стил Енгин Исмаил 

загуби малкия финал в кат. до 74 кг и ос-

тана пети. Националът ни бе надигран 

с 0:7 от иранеца Мостафа Гиас, № 1 на 

първенството на Азия. Николай Добрев 

(84 кг) и Янислав Колев (120 кг) не стиг-

наха до схватките за медали, след като 

съперниците, от които загубиха на чет-

въртфиналите, не успяха да стигнат 

до финалите и да ги изтеглят до репе-

шажите. Преди това Стефан Григоров 

(55  кг) падна с 0:7 от Петер Хаас (Гер-

мания), а Росиан Дерменски (66) отстъ-

пи пред молдовеца Михаил Браду – 4:5. В 

кат. до 50 кг Августин Спасов претър-

пя поражение на старта от грузинеца 

Иракли Шавадзе, европейски шампион 

за кадети, с 2:7. При 74-килограмовите 

Марио Доцин също бе спрян от киргиз-

станеца Ширдаков с 0:8. Даниел Банков 

(96 кг) в първата среща загуби с 0:9 от 

иранеца Салехизадех.

В кат. до 66 кг свободен стил Шамил 

Куракаев загуби мача за бронза с тех-

нически туш 1:8 от азера Омаров и 

остана пети. Георги Вангелов (55 кг) 

също претърпя поражение в схватката 

си за третото място и остана пети. 

Българският ас при свободняците воде-

ше с 3:5 до последните секунди срещу 

грузинеца Буджашвили, но съперникът 

му успя да го пренесе и взе решителни-

те точки – 5:5. Според новите правила, 

който последен е взел точката – печели 

мача. При 84-килограмовите Мирослав 

Милков не успя да стигне до малкия фи-

нал след загуба от азера Каликов с 0:6 

в репешажите. В категория до 120 кг 

Дилявер Заид загуби от Магомедабиров 

(Азербайджан) – 0:7, който обаче не успя 

да стигне до финала. Шукри Шукриев 

(60 кг) загуби от Брандон Диас Рамирес 

(Мексико), шампион от Панамерикан-

ските игри, а Ирен Юруков (96 кг) падна 

инфарктно след 2:2 и последна точка на 

съперника му Нармадис (Казахстан).

ФИЛА даде отлична оценка на България 

за домакинството на шампионата за 

юноши и девойки в „Арена Армеец”. „Бла-

годаря за отличния и ефективен подход, 

по който всички ваши служители и до-

броволци обслужваха този шампионат. 

През целия път – от акредитацията до 

транспортирането и настаняването 

на спортистите и длъжностните лица, 

всичко бе направено с професионализъм, 

всеотдайност и много желание. Всич-

ки тези хора бяха истински посланици 

на България. Благодаря ви! Отговарях 

за медийната политика на олимпийския 

комитет на САЩ, бях на 15 олимпийски 

игри и на много международни събития, 

но никога не съм се чувствал така до-

бре, както на Световното първенство 

в София. Екипът Ви създаде приятелска 

и професионална атмосфера за работа. 

Може да бъдете горди с тях. Тези хора 

вече са мои приятели”, написа до органи-

заторите шефът на пресслужбата към 

ФИЛА Боб Кондрон.
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Световни мастърс игри Торино 2013

Паметен триумф на 
българските майстори
„Мила родино” звуча 4 пъти в басейна в чест на Галя Стоянова,  
„наказателният отряд” на бадминтона с общо 20 медала

Здравка Йорданова

Световните мастърс игри в Торино 
2013 ще останат паметни не само с 
рекордния брой участници в осмото им 
издание, но и с рекорди за българската 
спортна история. Участието на делега-
цията на Българска мастърс федерация 
в осмото поредно издание на тази Олим-
пиада за ветерани се превърна в исто-
рически триумф!  Петдесетината род-
ни спортисти донесоха на страната ни 
общо 49 медала, 23 от които златни, 10 
сребърни и 16 бронзови. 

Изключителното в случая е, че всички 

тези хора, които са идеалният модел 

за подражание на младежта и децата с 

начина си на живот и с успехите си, се 

подготвят самостоятелно, без да се 

откъсват от професионалните и се-

мейните си задължения и финансират 

изцяло самостоятелно участието си в 

Световните игри, както и в други голе-

ми първенства.

В Торино 2013 нашите спортни майсто-

ри се пуснаха в 8 спорта, а в 7 от тях 

стигнаха до медалите, като най-голяма 

заслуга за това имат участниците в 

бадминтон и лека атлетика. Бадминто-

нистите, които на предишните игри в 

Сидни 2009 заради лош регламент бяха 

лишени от заслужен успех, този път 

дойдоха с амбицията за реванш и го 

получиха в голяма доза – те спечелиха 

общо 20 медала отборно, индивидуално, 

на двойки и на смесени двойки в различни 

възрастови групи, от които 11 златни, 

4 сребърни и 5 бронзови! Непробиваеми-

те в този спорт нации като Индонезия, 

Индия и много други дойдоха да поздра-

вят и да се снимат в залата с Христо 

Михалев и компания. 

На стадион „Примо Небиоло” големият 

ни герой бе ветеранът Петър Панай-

отов, който стана троен шампион в 

сектора за хвърляния – след победата 

на чук той добави злато и на диск и в 

тежкия петобой (гюле, копие, диск, чук 

и пудовка), както и сребро на гюле. С две 

титли приключи участието си най-въз-

растната ни участничка Розка Станчева 

(W80+) – на скок на дължина и на троен 

скок. Пълен комплект медали си направи 

бегачката Красимира Чахова – злато на 

400 м с препятствия, сребро на 2000 м 

стипълчейз и бронз на 1500 м. 

В Торино 2013 дойдоха близо 35 000 души от всички континен-

ти на планетата, които се изявяваха в 30 вида спорт. Българи 

те са записали участия в почти всички издания на Световните 

мастърс игри, но за първи път с толкова многобройна група и 

за първи път толкова успешно. За сравнение – на предишните 

игри в Сидни 2009, където участваха 29 000 души, по разбира-

еми причини имахме само 16 представители, но те спечелиха 

11 медала, 6 от които златни.
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Най-силната ни състезателка Мерлина 

Арнаудова, която обаче бе и в най-теж-

ката възрастова група (W40+), записа 

общо 4 бронзови отличия – на 100, 200, 

400 м и в сборна щафета с Италия на 4 

по 400 м. Въпреки, че на своя пост тя из-

веде квартета до втора позиция. 

С четири златни медала беляза дебюта 

си на Световните мастърс игри плувки-

нята Галя Стоянова! Тя триумфира на 

50, 100 и 200 м бруст и 50 м свободен 

стил, а към среброто на Димитър Ви-

денов (М35+) още един сребърен медал 

добави и Антон Михайлов (М50+). Тони 

направи и отличен дебют в триатлона, 

класирайки се сред първите 15.

Стрелбата с лък също не ни разочарова – 

въпреки че очаквахме победа от тройния 

шампион от предишните игри в Сидни 

2009 Иван Йотов, който този път се 

задоволи с бронз, успехът този път дой-

де от младия Виктор Петров. Още един 

бронз добави Добромир Вучков, а чет-

върти остана Йордан Джамбазов. Злато 

и сребро успяха да постигнат двамата 

ни участници в регатата по кану каяк – 

шампион на К1 на 200 м стана  Мариян 

Димитров, а заедно със Стефан Попов 

завършиха втори в спринта на К2. С 

бронзов медал се отчете и гребната ни 

осморка от Пловдив, водена от Иван По-

пов, както и щангистът Петър Стефа-

нов (М55+). А изключителният успех на 

нашите състезатели заслужава двойно 

повече адмирации, защото дойде на фона 

на множеството проблеми и икономиче-

ска криза в страната ни, а тези хора го 

постигнаха с много труд, късайки от 

свободното си време след професионал-

ните си задължения, и най-важното – със 

собствени средства. Защото приемат 

спорта като осъзната необходимост, 

като начин на живот.      

Повечето от големите майстори в 

спорта бяха дошли в Торино със свои-

те семейства, наследници, внуци, прия-

тели. За да имат собствена публика, за 

да ги подкрепят, за да се зареждат от 

тяхното присъствие, да бъдат и техен 

модел за подражание. Така по улиците на 

града бе обичайна гледка някое хлапе с 

гордост да се е окичило с медала на баща 

си, съпруги с фотоапарати и таблети, 

търсещи удобни позиции да запечатат 

паметни мигове от успеха на половин-

ките си, внуци, обикалящи около загрява-

щия за старт свой дядо. Умилително бе 

да гледаш как френски плувец забавлява 

бебето си преди да скочи в басейна.

И някои от нашите състезатели не бяха 

лишени от удоволствието да споделят 

радостта от успеха с най-близките си. 

Синът на шампионката ни в плуването 

Галя Стоянова стана пряк свидетел на 

невероятния триумф на майка си. Съп-

ругата на Антон Михайлов не пропусна 

да заснеме всеки миг от участието и 

награждаването му в басейна. И бадмин-

тонистът Петко Монов разполагаше 

със „собствен фотограф” в лицето на 

жена си, на която той въпреки умората 

от маратонските мачове не можа да от-

каже да се изкатерят до една от мест-

ните туристически забележителности.

Спринтьорката Мерлина Арнаудова пък 

имаше абсолютната подкрепа и тре-

ньорски наставления на своята майка 

Здравка Шипоклиева.

Но най-щастлив от всички бе Христо Ми-

халев, който заедно със сина си Пламен бе 

в основата на грандиозния успех на бад-

минтона в тези игри – двамата спечелиха 

златни медали и отборно, и индивидуал-

но, и на двойки. А като цяло този отбор 

донесе почти половината трофеи на бъл-

гарската делегация в Торино. 



АЛМАНАХ 2013

Септември
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След Европейското първенство по волейбол в Полша и Дания сред феновете се за-
твърди усещането, че нашите национали са абонирани за 4-ото място. В рамките 
на две години българският отбор участва на 4 големи форума, а медалът все му се 
изплъзваше. Преди финалите на европейското селекционерът ни Камило Плачи пус-
на поредната си крилата фраза, която разведри пресконференцията в Копенхаген.

Националите по волейбол
пак на крачка от медала
Стефан Чолаков

„В последните състезания все взимахме 

дървените медали. Сега се надяваме да 

си тръгнем с благороден метал“, каза 

италианският специалист. Това не се 

случи, тъй като отново загубихме мал-

кия финал след 0:3 срещу Сърбия. Въпре-

ки това нашият отбор за пореден път 

доказа, че може да се мери с най-големи-

те. Нещо, с което, за съжаление, нито 

един друг колективен спорт у нас не 

може да се похвали.

Само година и няколко месеца преди Евро-

пейското националният тим бе буквал-

но разбит. След напускането на старши 

треньора Радостин Стойчев и топнапа-

дателя Матей Казийски и последвалите 

скандали бе цяло чудо, че отборът стиг-

на до четворката на Световната лига. 

За първи път финалите се проведоха у 

нас, а отборът ни бе обезкръвен без Ка-

зийски и основния разпределител Андрей 

Жеков. Четвъртото място в София се 

прие по-скоро за случайност, а Олимпий-

ските игри бяха отписани рано-рано.

Вместо това тандемът Найден Найде-

нов и Камило Плачи успяха да обединят 

момчетата и те сътвориха истински 

подвиг в Лондон. Всъщност четвърто-

то място от Олимпийските игри вдъхна 

увереност на отбора, който реално от-

вори една нова страница.

Европейското първенство в Полша и 

Дания дойде след финалите на Светов-

ната лига в Аржентина, където отно-

во срещу България блесна цифрата 4. 

Състезанието пропуснаха двама от ос-

новните центрове на отбора – Николай 

Николов и Теодор Тодоров, които бяха 

контузени. Те обаче се възстановиха 

за Европейското и това даде поводи за 

оптимизъм. Преди началото на подго-

товката се получи неочакван проблем. 

Старши треньорът Плачи изкара тежък 

вирус, който прихвана в Аржентина, и се 
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наложи да влезе в болница. Състоянието 

му рязко се влоши и той изкара близо 10 

дни на легло. Плачи не успя да се възста-

нови до старта на подготовката и зани-

манията през първата седмица бяха во-

дени от помощника му Найден Найденов. 

Италианецът все пак се вдигна на крака и 

проведе основната част от подготовка-

та и изведе тима в първата му контрола 

преди шампионата. Мачът с Франция ще 

остане в историята, тъй като с него бе 

открита новата зала в Горна малина. Съ-

оръжението бе изпълнено до максимален 

предел, а нашите биха с 3:2. След това 

загубихме втората проверка с „петли-

те“, а последните контроли преди Евро-

пейското бяха с Турция (2:3) и Иран (3:2) 

в Истанбул.

Българският отбор стартира срещу 

Чехия на шампионата, а другите ни съ-

перници в Гдиня (Полша) бяха Германия 

и Русия. След 3:1 над чехите нашите до-

косваха победата и във втория мач, но 

при 2:1 допуснаха обрат за 2:3. След това 

паднахме с 1:3 от големия фаворит Ру-

сия и шансовете ни за класиране на полу-

финал рязко намаляха, защото в плейоф-

ните срещи се паднахме срещу домакина 

Полша. Задачата изглеждаше почти не-

посилна – „Дружина полска“ бе в топфор-

ма и на всичкото отгоре имаше на своя 

страна близо 7000 екзалтирани фенове в 

„Ерго Арена“. Едва ли обаче много хора у 

нас са очаквали да видят една от най-па-

метните победи на националния отбор. 

Поляците поведоха с 2:0 гейма и вече се 

виждаха на четвъртфинал. Вместо това 

българите се вдигнаха на щурм и успяха 

да намалят до 1:2. Силната ни игра про-

дължи и след това, а мачът започна да 

се превръща в истински трилър. Нацио-

налите оцеляха на косъм при мачбол в 

четвъртата част, за да пратят двубоя 

в тайбрек. В петата част феновете на 

домакините дадоха всичко от себе си, но 

избраниците на Плачи на два пъти стиг-

наха до мачбол. Победната точка за нас 

дойде от третия път, след като звез-

дата на Полша Бартош Курек буквално 

падна в нашето поле. След последния съ-

дийски сигнал трибуните замлъкнаха, а 

българите ликуваха.

На четвъртфиналите отново срещнах-

ме германците, а очакванията бяха да 

запишем нова загуба след физическото и 

емоционално изтощаване срещу Полша. 

Вместо това обаче играчите ни показаха 

характер и си осигуриха място в топ 4. 

Българският отбор и другите три 

тима – Италия, Русия и Сърбия, станаха 

част от съвременната история на во-

лейбола. За първи път финали от такъв 

ранг се играха на футболен стадион  – 

този на датския гранд „Копенхаген“. 

Съоръжението е с подвижен покрив, а 

игрището за волейбол бе изградено пред 

трибуната на своеобразния сектор „Г“. 

По всеобщо мнение експериментът не 

бе особено успешен, тъй като темпе-

ратурите на стадиона бяха по-ниски от 

нормалното. Играчите се оплакаха и от 

необичайно твърдата настилката.

Българският отбор отново преклони 

глава пред Италия на полуфинала и след 

1:3 разочарованието бе наистина голямо. 

Нашите не успяха да покажат възмож-

ностите си и в мача със Сърбия за брон-

зовите медали. Поражението с 0:3 сложи 

край на участието ни, а капитанът То-

дор Алексиев заяви, че вероятно има ня-

каква прокоба щом губим толкова срещи 

за медали. Отборът ни има всички шансо-

ве да разсея тези съмнения още догоди-

на, когато България и Италия ще бъдат 

домакини на Европейското първенство. 

Финалите ще бъдат в София и едва ли 

някой се съмнява, че „Арена Армеец“ ще 

се пука по шевовете, ако стигнем до нов 

шанс за медал.
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Народното събрание  
прие с пълно единодушие 
декларация в подкрепа  
на борбата
В Международния олимпийски комитет (МОК) бе изпратена декларация в защи-
та на борбата и оставането є в олимпийската програма, която депутатите от  
42-то Народно събрание на Република България гласуваха единодушно. 

не само у нас, но и в чужбина, ще окаже решително влияние при 

вземането на окончателно решение за запазването на борба-

та като постоянен спорт в олимпийската програма на МОК 

по време на конгреса на 8 септември в Буенос Айрес. Бих искал 

да благодаря лично на вас, уважаеми г-н Миков, а чрез вас и на 

всички парламентарно представени партии, които със свое-

то единодушно гласуване в защита на една справедлива кау-

за окуражиха не само привържениците на борбата, но и всички 

български граждани”, гласи писмото на Валентин Йорданов до 

Михаил Миков.

Международната федерация по борба (ФИЛА) вече направи дос-

та промени, за да запази мястото си в олимпийската програма. 

България също има сериозен принос за тях. По предложение на 

президента на БФБорба Валентин Йорданов по време на кон-

греса на ФИЛА в Москва през месец май новите правила са въ-

ведени още за предстоящото Световно първенство за мъже и 

жени в Будапеща (16-22 септември). Европейските и световни-

те шампионати за кадети и юноши също се проведоха по новия 

регламент. Освен правилата ФИЛА промени и категориите, 

като още на Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро те 

вече ще са по равно – по 6 при мъжете, в класическия и свобод-

ния стил, и при жените.

Преди това в знак на протест към решението на МОК да из-

хвърли борбата от програмата си Валентин Йорданов върна 

златния си олимпийски медал от Игрите в Атланта през 1996 

в централата на МОК в Лозана.

Владимир Памуков

Летните олимпийски игри 
през 2020 година  
в Токио

Международният олимпийски коми-
тет определи Токио за домакин на 
Летните олимпийски игри през 2020 
година. Японската столица победи в 
конкуренцията на Истанбул и Мадрид 
по време на 125-та сесия на МОК в 
Буенос Айрес.

Кандидатурата от Страната на изгряващото слънце поведе в над-

преварата още в първия кръг, а Истанбул и Мадрид събраха еднакъв 

брой гласове. МОК приложи втори тур на избор между турската и 

испанската кандидатури и гласовете бяха 94:49 в полза на Истанбул. 

Третото решаващо гласуване бе категорично в полза на японската 

столица – 60:36 гласа. Токио вече е бил домакин на Летни олимпийски 

игри през 1964 година, а Япония два пъти е организирала и Зимна 

олимпиада – през 1972 г.в Сапоро и 1998 г. в Нагано.

„Благодаря на всички в олимпийското движение за доверието, ще 

организираме чудесни олимпийски игри”, увери премиерът на Япония 

Шиндзо Абе. Именно неговата финална реч впечатли делегатите на 

МОК. Премиерът разсея напълно опасенията относно радиацията в 

района след аварията във Фукушима, което според мнозина се оказа 

решаващо за финалния вот.

Предвиденият в кандидатурата на Токио бюджет за игрите е 

3,42 милиарда долара. Бюджетът за съпътстващи проекти ще 

бъде 4,38 милиарда долара, от които 3,06 милиарда за съоръжения-

та и 813 милиона за олимпийското село. Средствата са гарантира-

ни от държавата и общината. Очакваните приходи са 1,266 милиар-

да долара от МОК и местни спонсори, 776 милиона от продажба на 

билети. Съоръженията, които ще се използват, са 36 плюс четири 

футболни стадиона. 15 съоръжения са готови, планирани са още 

11 постоянни и 10 временни. 85 процента от спортните арени ще 

бъдат на разстояние до 8 км от олимпийското село, което ще бъде 

със 17 000 легла. 

Очакванията са 32-те Летни олимпийски игри в Токио да привлекат 

още повече посетители от досегашните 12 милиона на година ту-

ристи, които са в допълнение от 13,5 милиона жители на японската 

столица, достигащи през деня близо 16 милиона. Площта на Токио е 

2,188 кв. км, от които 38% са зелени площи.

Документът бе внесен за обсъждане от олимпийския, свето-

вен и европейски шампион в класическия стил Георги Мърков. 

Това бе първото решение, прието с пълно мнозинство от но-

вия Парламент. В декларацията се изразява подкрепата на на-

родните ни представители за оставането на този спорт в 

програмата на Игрите. Преди това подобни актове направиха 

и политици от други страни, сред които сенаторите на САЩ 

и представителите на руската Дума.

Решението на МОК ще бъде оповестено по време на 

125-та сесия на МОК в Буенос Айрес. Борбата спо-

ри с бейзбола-софтбола и скуоша за оставане в програ-

мата на Летните олимпийски игри през 2020 година.  

Президентът на Българската федерация  по борба и първи 

заместник-председател на Българския олимпийски комитет 

Валентин Йорданов от своя страна изпрати благодарствено 

писмо до председателя на Народното събрание Михаил Миков, 

в което изказа задоволство от решението на депутатите да 

подкрепят борбата за оставането є в олимпийската програма.

„Позволете ми да изкажа от името на Българската федера-

ция по борба, хилядите привърженици на този древен спорт 

и лично от мое име нашата най-дълбока благодарност за без-

прецедентната в най-новата история на българския парламен-

таризъм единодушна подкрепа на световната инициатива „Да 

спасим олимпийската борба“. Убеден съм, че приетата резо-

люция от най-високия държавен форум на Република България, 

събитие, което няма аналог измежду всички други инициативи 
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Борбата тушира конкурентите в схват-

ката за оставане в програмата на Олим-

пиадата през 2020 г. Един от най-древни-

те спортове спечели още в първия тур 

при гласуването на 125-ата сесия на МОК 

в Буенос Айрес, като събра 49 вота. Гла-

совете за бейзбол бяха 24, а за скуош – 22.

Така за 6 месеца Международната феде-

рация по борба (ФИЛА) впечатли МОК, че 

е поела по верния път за кардинална про-

мяна на спорта. Сменени бяха правилата, 

а по предложение на олимпийския шампи-

он Валентин Йорданов те бяха въведени 

веднага на големи първенства. Още на 

следващите игри категориите вече ще 

са поравно – по 6 и за трите стила. За пър-

ви път съдийската комисия стана незави-

сима. Част от ръководството на ФИЛА 

също бе сменено. Новият президент Не-

над Лалович възстанови комуникациите с 

МОК и спортната общественост.

ФИЛА пое ангажимент пред МОК, че ще 

продължи пълна модернизация на спорта 

до 2 години. Затова се обединиха и сили 

като САЩ, Русия, Япония, както и всички 

Скандинавски страни.

та да бъде посочен на сутринта офи-

циално за изваждане от списъка с 25-те 

основни. Всеки от изпълкома лобирал за 

дадена дисциплина и в този „омагьосан 

кръг” синът на покойния вече президент 

на МОК – испанеца Хуан Антонио Сама-

ранч, предложил ход. Борбата! Но тя не 

е сред тези 8! Е, вече не само е там, но и 

води в класирането... Смехове и закачки...

Неприятното за МОК започна само сед-

мица по-късно. Внушителната бройка от 

33 щатски конгресмени написаха пети-

МОК. От Япония изпратиха в Лозана 

тежащи 210 кг сандъци с подписи върху 

хартия за оставането на борбата в иг-

рите. Впрочем представяте ли си игри 

без борба в Токио или Истанбул, които 

бяха кандидати именно за въпросните 

игри. В тези страни борбата е водеща 

по олимпийски медали и реакцията щеше 

да е ужасяваща. Направо кастрация, а не 

цили-вили-зация.

Наистина трябва да си скъсал с реалнос-

тта, за да настроиш великите сили в 

спорта и въобще в света срещу себе си. 

Колкото и да си могъщ, какъвто безспор-

но е МОК. А и не само. Малка България 

например писа до Лозана чрез своя Пар-

ламент, както и десетки други страни. 

Легендарният 7-кратен световен и ев-

ропейски шампион Валентин Йорданов 

върна златния си олимпийски медал от 

Атланта-96, последваха го и други звез-

ди от тепиха.

Мощна се оказа и подкрепата за борбата 

от другите спортове. В отговор най-

древният се държа мъжки и не посочи 

по-достойни за изгонване „другарчета”? 

Да, през последните 8 години борбата 

е в криза откъм атрактивност заради 

безумни промени в правилата си. Но в 

нея няма допинг като при десетки други. 

А правилата може да са донякъде неясни 

за неспециалисти, но поне в още десет 

спорта също е така.

Освен всичко наяве излязоха и цифри, 

които компрометират „тайната ве-

черя” на изпълкома в Лозана. Борбата е 

комплексно под №14 от 25-те спорта по 

тв аудитория, гледаемост и приходи на 

последната Олимпиада. Данни, до които 

Вашингтон и Москва веднага се докопаха 

и съответно публикуваха. И то в пика на 

защитата на борбата, когато холивуд-

ски актьори и дори солисти на Болшой 

театър започнаха да се изказват за ка-

узата. Намесиха се също фигури от ка-

либъра на Франц Бекенбауер, които още 

повече вдигнаха бала на вълнението в со-

циалните мрежи. Дори таблодите като 

„Сън” и „Билд” подеха темата.

„Станахме много интересни на света” 

каза новият президент на Международ-

ната федерация по борба (ФИЛА) Ненад 

Лалович, след като се появи с огромно ин-

тервю в култовото списание „Тайм”. А у 

нас пък Валентин Йорданов посрещна де-

сетки телевизии, даде и интервюта за 

авторитетните „Вашингтон поуст”, 

„Щерн” и др. Подобна ситуация имаше с 

легенди в Швеция, Турция, Корея, Герма-

ния... На практика още на заседанието 

на Изпълкома на МОК в Санкт Петер-

бург на 18 май беше ясно, че борбата 

остава. Но МОК си запази репутацията, 

като отложи решението за Буенос Ай-

рес и опредили 3 конкурента за сесията. 

Просто нямаше как след само 100 дни да 

обяви, че в борбата всичко вече е окей. 

Това е вис шата политика на петте кръ-

га все пак.

Реално сега борбата получава уникален 

шанс да се модернизира тотално. Вели-

ките сили развързаха кесиите. Сега се 

чакат комерсиални турнири, премии и 

програмиране на шоу около състезания-

та. Защо например в бокса има 5 версии 

на световната титла? Естествено, за-

ради шоуто и медийния шум около всеки 

мач за златен пояс. А в МОК недовол-

стваха защо старият президент Рафа-

ел Мартинети строи замък в Швейцария 

за централа на ФИЛА, а не дава премии на 

борците на световни и континентални 

първенства. Според мнозина някои фак-

тори от МОК са провокирали на 12 фев-

руари именно отстраняването на швей-

цареца заради липса на диалогичност, 

надменност и субординация към МОК.

И Русия колкото светкавично, толкова и 

бляскаво организира конгрес в Москва за 

новата власт в борбата. И сега новият 

Първи е любимец на медиите – с маниери 

на холивудски актьор, възпитание в се-

мейство на дипломати и образование в За-

падна Европа. За 200 дни Ненад Лалович по-

каза, че има сили след 2 години борбата да 

се върне в топ 10 на спортовете по све-

та. Видя се огромният потенциал на кар-

тотекираните официално над 15 милиона 

борци по света и силата на древния спорт 

в 170-те страни членки на ФИЛА. Експер-

ти в шоуто вече работят по стратеги-

ята. И в борбата са наясно, че трябва да 

превърнат минуса в плюс и да използват 

инерцията на успеха в Буенос Айрес, къ-

дето спортният свят ги подкрепи. И по 

логиката на живота това, което не уби 

борбата, трябва да я направи по-силна! 

Борба до сетен дъх
Владимир Памуков

След сесията на Международния олимпийски комитет (МОК) в Буенос Айрес върви 
и този кратък виц: „Кой е най-новият спорт на олимпиадите? Как кой – борбата, 
най-древният спорт.”

Апропо, ако някой си мисли, че леката ат-

летика е първата дисциплина в история-

та, явно не знае как се е появила днешна-

та Царица – двама се борили и единият 

побегнал!

Дотук с вицовете, в които МОК сам се 

вкара с предложението на своя изпълком 

от 12 февруари борбата да отпадне от 

програмата на Олимпиада 2020. Говори 

се, че реално до това безумно предложе-

ние се е стигнало на вечеря, в която са 

обсъждани кой от 8-те предложени спор-

Борбата спечели битката 
и остана в олимпийската 
програма

Борбата имаше солидна поддръжка от 

именити личности. Сред тях холивуд-

ската звезда  Алек  Болдуин. Пристигна 

и трикратният олимпийски шампион 

Александър Карелин (Русия). Преди съд-

бовното решение Сибирската мечка по-

веде сборен отбор от шефове на борба-

та срещу борци от местния клуб „Бока 

Хуниор” в приятелски мач по баскетбол 

за смъкване на напрежението.

ция до МОК за преразглеждане на въпро-

са. Бившият шеф на Пентагона Доналд 

Ръмсфелд също изпрати дълго и емо-

ционално писмо до Лозана и медиите с 

искането тази глупост да бъде „екзеку-

тирана”. Янките организираха и двубои 

по борба с Иран и Русия в сърцето на Ню 

Йорк. И за първи път от 10 години деле-

гация от Техеран влезе в страната им.

Кремъл също реагира светкавично с про-

тести от кабинета на Владимир Путин. 

Русия направо изригна в медиите срещу 
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Борците ни завършиха  
с актив от 3 медала  
в Будапеща

Владимир Памуков

Иво Ангелов е новото златно момче на българската борба след триумф в катего-
рия до 60 кг на Световното в унгарската столица. На финала в „Ласло Пап Арена” 
28-годишният ни ас торпилира Иван Куляков (Русия) с 3:2, след като губеше с 0:2.

Минута преди края българинът из-

ригна победно, след като почти 

през цялото време държеше пулса 

на схватката. Двубоят бе повторе-

ние на еврофинала от април в Тбили-

си 2013, когато пак Ангелов ликува. 

След края новият властелин на кате-

горията се хвърли в сърцето на българ-

ската агитка от около 50 фенове, после 

прегърна президента на федерацията 

Валентин Йорданов и взе трибагреник, с 

който направи почетна обиколка. 

Ангелов започна сеанса със закуска за 

шампиони – 7:0 над Лопес (Колумбия) за 

2,12 мин. Последва малко по-дълга игра 

на „Том и Джери” със сърбина Фрис – пак 

7:0, но за двойно повече време. И в двете 

срещи българинът показа мощ и минииз-

ложение на „носене през мост”, като с 

един захват правеше успешни серии от 

тази хватка. 

Полякът Барсегян имаше победа през 2009 г. над Ангелов и сега на четвъртфинала 

излезе сякаш с нож между зъбите. Битката се реши едва в последната минута, кога-

то при 4:4 с убийствено темпо и атаки от стойка Иво доказа класата си – 8:4. 

Голямото изпитание дойде на полуфинала – на азиатското предизвикателство 

Сунг Во. Южнокореецът се движеше по тепиха като котка по горещ ламари-

нен покрив. Ангелов поведе с 1:0 след минута борба и до края двамата си разме-

няха надмощие и се измъкваха от всевъзможни ситуации. И като по чудо резул-

татът се запази и България взе трети медал на световното след среброто на 

Владимир Дубов (60 кг) в свободната борба и на Тайбе Юсеин (59 кг) при жените. 

Вицешампионът от Евро 2013 Владислав Методиев (96) имаше малшанса жребият 

да го изпрати в „сандвича” на фаворитите за златото Алексанян (Армения) и Забади 

(Иран). Там националът не успя да направи чудо и след успеха над Гжибицки (Полша) с 

8:2 на старта загуби първо от арменеца на осминафинал и после от иранеца в репе-

шажите.

Иво Ангелов е на световния трон
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Световният ни шампион от Москва 

2010 Христо Маринов (84) видимо „няма-

ше ток” и още на шестнайсетинафина-

лите при 0:0 падна с туш от Асакалов 

(Узбекистан) за 5,02 мин.

В последния ден на шампионата България 

не успя да увеличи актива си от медали. 

Близо 8-те хиляди зрители превърнаха 

залата в жужащ кошер с тромби и вуву-

зели, но за нас нямаше повод за еуфория.

Най-близо до финалите се оказа брон-

зовият олимпийски медалист от Пекин 

2008 Явор Янакиев. Той записа две побе-

ди при 74-килограмовите в класическия 

стил – срещу Манулидис (Гърция) с 3:1 

и над Розенгрен (Швеция) с 1:0. На чет-

въртфиналите срещу нашия ас се изпра-

ви стар познайник – датчанинът Мадсен, 

когото българинът надви в спора за све-

товната титла в Баку 2007. Но този 

път радостта се оказа за скандинавския 

борец. Янакиев поведе с 1:0, но загуби с 

Томас Бах е новият 
президент на МОК
Томас Бах оглави Международния олим-
пийски комитет. Германският адвокат 
и олимпийски шампион в турнира по 
фехтовка от Игрите в Монреал през 
1976 г. наследи поста на Жак Рох, който 
ръководеше централата през последни-
те 12 години.

та победителят става известен веднага след състезанието, 

а на нас ни се наложи да чакаме цял час”, каза още 59-годишният 

адвокат пред членовете на МОК. Бах благодари на Жак Рох и до-

пълни, че белгиецът е оставил отлично наследство и стабилни 

финанси. 

Една от първите официални визити като ръководител на МОК 

бе Световната конференция по въпросите на допинга в спорта 

в Южна Африка. Там германецът оправда високите разходи за 

борба с употребата на допинг и я сравни с мерките за спиране 

на терористична атака. „Трябват ни по-специфично насочени 

тестове, трябва да сме открити към нови начини на мислене. 

Не трябва да смятаме, че пробите от кръв и урина са най-до-

брото и върховно решение. Може би има други методи, които 

са по-надеждни, ефективни и може би дори не толкова досадни. 

Не трябва да използваме аргумента, че един положителен до-

пинг тест ни струва стотици хиляди долари. Това е все едно 

да твърдим, че една терористична атака на летище ни струва 

милиони долари, защото борбата с допинга е като мерките за 

сигурност и също става въпрос за превантивен ефект”, зая-

ви Томас Бах и отбеляза, че централата ще похарчи над 1 млн. 

долара за засилено провеждане на допинг тестове преди Зимни-

те олимпийски игри в Сочи и още „много милиони” по време на 

форума. „Трябва да сме много по-твърди, отколкото на всички 

предишни игри. Тези милиони не са разход, а инвестиция в бъде-

щето на спорта. Трябва да осигурим честна конкуренция”, пояс-

ни още президентът на МОК.

Последните 22 години световният шампион в отборното 

състезание по рапира от 1977 година заемаше редица ключови 

постове в МОК, като последно бе вицепрезидент и в същото 

време председател на Германския олимпийски комитет.

Томас Бах заслужи мандат от 8 години с опция за удължаване с 

още 4 след гласуването на 125-та сесията на МОК в Буенос Ай-

рес. В президентската надпревара негови съперници бяха Сер-

гей Бубка (Украйна), Нг Сер Мианг (Сингапур), Чин Куо У (Тайван), 

Ричард Карион (Пуерто Рико) и Денис Освалд (Швейцария). Нови-

ят бос на МОК получи 49 от 93 гласа, а негов основен конкурент 

бе Карион, който събра 29 гласа. Преди Томас Бах МОК бе оглавя-

ван от: 1894-1896 година Деметриус Викелас (Гърция), 1896-1925 

година Пиер дьо Кубертен (Франция), 1925-1942 година Анри 

дьо Байе-Латур (Белгия), 1946-1952 година Зигфрид Едстрьом 

(Швеция), 1952-1972 година Ейвъри Бръндейдж (САЩ), 1972-1980 

година Лорд Kиланин (Ирландия), 1980-2001 година Хуан Антонио 

Самаранч (Испания) и 2001-2013 година Жак Рох (Белгия).

„Започвам своята дейност на чисто. Никакви обещания на ни-

кого не съм давал и с никого не съм се договарял“, заяви Томас 

Бах в първата си реч като президент на Олимпийския коми-

тет. „Благодаря на всички, включително и на тези, които не 

са гласували за мен. Ще се постарая в следващите години да 

спечеля доверието ви. Наясно съм с големите отговорности, 

които ме очакват. Искам да бъда президент на всички вас. Вра-

тата, ушите и сърцето ми ще са отворени към всички. Денят 

на избирането ми е един от най-дългите в моя живот. В спор-

туш за 4,46 сек. Всъщност България е 

най-силна в категория до 60 кг, показа го 

и на Световното в Будапеща. 

Националите приключиха с три медала – 

злато на Иво Ангелов при класиците, сре-

бро на Владимир Дубов в свободния стил 

и на Тайбе Юсеин при жените. И трите 

отличия са в кат. до 60 кг, като формал-

но само с 1 кг се отличава мярката при 

жените, където нашата представител-

ка стъпи на подиума в категория до 59 кг.
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Каменица фен Купа 2013 – 
бразилски футболни емоции  
за приятелите от квартала

През изминалата 2013 г. 
Kamenitza Фен Купа на-
прави сериозна заявка да 
остане най-вълнуващият 
футболен турнир за не-
професионалисти в Бъл-
гария за години напред. 
Цифрите говорят крас-
норечиво – участниците 
достигнаха рекордни-
те 18 060, бяха изиграни 
2 847 мача и вкарани 8 779 
гола. Над 40 000  фенове 
от трибуните на българ-
ските стадиони в цяла-
та страна безрезервно 
подкрепяха отборите на 
своите приятели и съпре-
живяваха с тях неповто-
римите футболни момен-
ти на Фен Купа.

Няколко новости в турнира белязаха не-

говото значително развитие. За първи 

път беше въведена групова фаза и така, 

за разлика от директните елиминации, 

които до момента определяха местни-

те шампиони, през 2013 г. всички ти-

мове, преминали през предварителните 

квалификации, играха минимум по 3 мача 

в групова фаза, което беше посрещнато 

с голям ентусиазъм от участниците. 

За първи път в историята си Kamenitza 

Фен Купа мина „под светлината на про-

жекторите“ и голяма част от дерби-

тата се играха на нощно осветление, 

което „спаси“ приятелите от квар-

тала от летните жеги и им помогна 

да покажат най-доброто от себе си. 

Друга съществена новост през измина-

лата година беше промяната в броя на 

играчите – от 8 на 10 в отбор. С вся-

ко следващо издание турнирът предла-

га повече емоции и по-добри условия на 

игра, за да може днес, след 11 поредни 

успешни сезона, Kamenitza  Фен Купа да 

обединява футболните фенове от цяла 

България. 

През годините приятели на Kamenitza 

Фен Купа станаха изявени имена в облас-

тта на футбола и спорта от България 

и чужбина. Много от участниците има-

ха възможността да бъдат част от еу-

форията на Kamenitza Фен Купа и да се 

срещнат с футболни легенди като Хрис-

то Стоичков, Димитър Пенев, Любослав 

Пенев, Златко Янков, Трифон Иванов, 

Йордан Лечков, Мартин Петров и много 

други. Любимецът на поколения българи 

Трифон Иванов беше лице на кампанията 

през 2013 г. и често радваше с присъст-

вието си хилядите фенове на Kamenitza 

Фен Купа. 

През 2013 г. Kamenitza Фен Купа направи 

още една крачка напред, като органи-

зира едно специално събитие за някои 

от най-лоялните участници в турни-

ра. „Звездният Мач“, който се прове-

де през март в София със специалното 

участие на председателя на БОК Стеф-

ка Костадинова. Това даде възможност 

на някои от най-истинските фенове на 

Фен Купата да изиграят мач редом с Ге-

орге „Джика“ Попеску – футболна вели-

чина от световен ранг и бивш капитан 

на ФК Барселона. Уникалното по рода си 

дерби между отборите на „Стоичков 

и приятели” и  отборът на Даниел Бо-

римиров и плеймейкърът на „златното 

поколение” от САЩ ‘94 Йордан Лечков 

сбъдна една от най-смелите мечти на 

12 от верните участници на Kamenitza 

Фен Купа, като показа, че страстта за 

победа на непрофесионалистите е точ-

но толкова силна, колкото и тази на све-

товноизвестните футболни легенди. 
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Дългогодишното партньорство с Бъл-

гарския олимпийски комитет нарежда 

Кamenitza Фeн Kупа сред най-важните и 

престижни събития в спортния кален-

дар на България. Поредното признание 

за това дойде от страна на Българския 

футболен съюз, който през 2013 г. от-

личи Kamenitza Фен Купа със сертифи-

кат за изключителен принос в развитие-

то на българския футбол. Корпоративни 

партньори на 11-тото издание на Турни-

ра бяха adidas, GLOBUL, Samsung и Ford 

Moto-Pfohe, които също допринесоха за 

неповторимата атмосфера на стади-

оните на Фен Купа. 

Наред с обичайните призове за най-

спортсменски отбор, най-атрактивен 

играч, най-добър вратар, голмайстор и 

най-сърцат играч, през изминалата годи-

на Kamenitza Фен Купа раздаде и редица 

награди. Посещение на мач на легендар-

ния стадион „Маракана“ във футбол-

ното сърце на Бразилия Рио де Жанейро 

беше голямата изненада за национал-

ните шампиони. Понеже феновете са  

„12-ият играч“ на терена, заедно с носи-

телите на купата за Бразилия отпъту-

ва и един фен от публиката с двама свои 

приятели. 

През 2013 г. екипът на Kamenitza Фен 

Купа, който вече 11 години организира 

най-мащабното събитие за непрофесио-

налисти в страната, за втора поредна 

година получи и сребърно отличие в Го-

дишните награди за отговорен бизнес 

на Българския форум на бизнес лидери-

те в категория „Маркетинг, свързан с 

кауза“.

ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ КВАРТАЛА
В ТУРНИРА НА ГОДИНАТА



АЛМАНАХ 2013

Октомври
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Григор Димитров постигна исторически успех за българския 

тенис, след като спечели титлата на тенис турнира в Сток-

холм (АТР 250)! Първата българска ракета на финала надигра но-

мер 3 в света Давид Ферер от Испания в три сета – 2:6, 6:3, 6:4 

и стана 8-ият играч за сезона, който вдига първата си титла на 

турнир на ATP. Хасковлията записа и втори успех в кариерата 

си на тенисист от топ 3. 

Григор Димитров 
триумфира  
с титлата  
в Стокхолм
„Една моя мечта се сбъдна. Това е само началото”, 
каза първата ни ракета

Преди това, през годината, бившият 

младежки шампион на Уимбълдън и Ю Ес 

Оупън за първи път достигна финал на 

турнир от Асоциацията на професио-

налните тенисисти – AТР в Бризбейн 

(Австралия), а във втори кръг на турни-

ра АТР Мастърс 1000 в Мадрид победи 

настоящия №1 в света Новак Джокович 

със 7-6, 6-7, 6-3. Така той стана първият 

българин с победа над действащия лидер 

в световната ранглиста. 

С триумфа си в Стокхолм и спечелените 

250 точки Григор се изкачи с шест места 

до 22-то място в световната ранглиста, 

което е най-доброто постижение в него-

вата кариера. Успехът на Димитров е не-

вероятно постижение за родния спорт, 

като никога досега българин не бе стигал 

до титла от световния тур.

„Изключително радостен съм, една меч-

та се сбъдна. Това е много специален 

турнир за мен и точно тук да спечеля 

първата си титла е страхотно”, заяви 

Григор Димитров след победата си на 

финала на турнира в Стокхолм.

На въпрос как се чувства като първия 

българин, спечелил титла от ATP World 

Tour, първата ни ракета отговори: „Това 

е нещо много голямо не само за мен, а и 

за моята страна. В България трябва да 

видят, че всеки един може да успее. Аз 

съм щастлив, че успях да постигна та-

къв успех. Надявам се хората в България 

да оценят моята победа, а това да мо-

тивира малките деца и хората в тенис 

клубовете да работят все по-здраво. 

Моят баща ме научи как да играя тенис. 

Аз дължа всичко на него. Също така гле-

дах много Пийт Сампрас, Андре Агаси и 

Роджър Федерер. Като много млад игра-

ех с една ръка и затова се бях фокусирал 

върху тези тенисисти. Никога не съм 

искал да копирам някой състезател. Аз 

искам да притежавам свой стил на игра. 

Начинът, по който играя сега, е просто 

начинът, по който чувствам, че трябва 

да играя. Искам да продължа така и да по-

добрявам играта си”.

Вече в България Григор Димитров споде-

ли повече за пътя към успеха си: „Аз съм 

си българин и представям България по 

възможно най-добрия начин. Разбира се, 

оценявам това, което България ми пред-

лага. В много интервюта казвам, че аз 

съм от България и съм запазил тази цен-

ност в себе си. Никога не съм се срамувал 

или да съм имал проблем с това. Ето сега 

хората знаят къде е България, а за мен 

това значи много. По отношение подкре-

пата на феновете, последните няколко 

пъти, особено на мача срещу Джокович, 

това няма да го забравя никога, имах 

чувството, че целият стадион викаше 

моето име. Аз не излизам от фитнеса. 

Даже ще ви споделя една малка тайна. 

След финала в Стокхолм веднага влязох 

във фитнеса. Това просто е ежедневие 

за мен.

Тази година си поставям оценка 5 и една 

втора. Това беше много добър сезон 

за мен, най-силният в кариерата ми. 

Чувствам се добре, спечелих важни ма-

чове, първата си титла. Имах доста за-

помнящи моменти тази година, които 

ме карат да се усмихвам, но това е само 

началото. Още не съм покорил върха, 

който искам. Върхът е турнир от Голе-

мия шлем. Но колкото по-високо, толко-

ва по-трудно”.
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Рекорд по 
участници 
в 30-ия юбилеен 
маратон на София
Над 1500 участници във всички дистанции, 120 от които 
чужденци, се включиха в 30-тия юбилеен маратон на Со-
фия. Председателят на Българския олимпийски комитет 
Стефка Костадинова заедно с министъра на младеж та и 
спорта Мариана Георгиева и вицепрезидента на БФВо-
лейбол Любо Ганев поставиха началото на класическата 
дистанция от 42,195 км пред Националния стадион „Ва-
сил Левски”.

Мароканците Ласен Мокраджи и Тяр 

Абдулхади бяха най-бързи, съответно с 

времена 2:22,42 часа и 2:23,19 часа. С 6 

секунди по-късно финала пресече Йоло 

Николов, който си осигури републикан-

ската титла. Тримата взеха съответ-

но 5000, 2000 и 1000 лева от наградния 

фонд в размер на 25 хиляди лева. Чет-

върти бе миналогодишният победител 

Шабан Мустафа (2:25,02 часа). При же-

ните титлата грабна Силвия Дънекова 

(2:52,27 ч.), пред шесткратната побе-

дителка Милка Михайлова (2:56,35 ч.) и 

Диянка Давидова (3:02,04 ч.). В класиче-

ската дистанция от 42,195 км участва-

ха 230 състезатели, 37 от които бълга-

ри – 24 мъже и 13 жени.

Най-масовото и популярно аматьорско 

спортно събитие в столицата имаше 

още финали на 3, 6 и 18 км. Маратонът 

бе посветен на кандидатурата на София 

за европейска столица на културата 

през 2019 година.  Първият победител 

от надпреварата през 1983-та – Стани-

мир Нейков, символично получи награда 

за юбилейното издание. За почитатели-

те на спорта имаше още демонстрации 

по стрийтбаскет 3х3, таекуондо и худо-

жествена гимнастика, както и изпълне-

ния на „Роберта балет”.
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Венелина Поптолева  
стана световна шампионка 
по бокс за девойки
Още две бронзови отличия за България в КК „Албена“
Венелина Поптолева спечели титлата в кат. до 48 кг на Второто световно пър-

венство по бокс за девойки в КК „Албена“. Българката стигна до златния медал с 

много дух и сила. На финала при девойки старша възраст тя преклони изключително 

агресивната украинка Хана Охота. На полуфиналите възпитаничката на Валентин 

Поптолев победи в оспорван мач американката Марисол Лопес с 2:1. 

На четвъртфиналите пловдивчанката стигна до успех над индийката Лаленкавли, 

която играе под флага на АИБА. Преди това Венелина надви французойката Йоана 

Ришар и представителката на Китайско Тайпе Кай-Тинг Чуанг.

При девойките младша възраст Виктория Михайлова се представи достойно и спе-

чели бронзов медал, след като отстъпи на боксьорката от утвърдената казахстан-

ска школа Акмарал Шамшиденова в кат. до 80 кг. 

В кат. до 48 кг Хафизе Осман не стигна до отличията, след като загуби по точки от 

Асил Аскарова (Казахстан). Друга казахстанка – Йекатерина Анисимова, спечели сре-

щу Бойка Вачева в кат. до 60 кг, а представителката на реномираната руска школа 

Светлана Ходаревская отстрани Михаела Николова в кат. до 66 кг. Ивона Кожухарова 

в категорията до 52 кг се представи достойно, но бе надиграна от  именитата си 

съперничка от Русия Умеда Саидова. Никол Младенова бе равностойна на румънката 

Кристина Козма в категорията до 54 кг, но съдиите посочиха съперничката є за по-

бедител с 2:1 гласа.

299 боксьорки  от 32 страни взеха участие във Второто световно първенство за 

девойки в КК „Албена“. България бе представена от 12 състезателки – 8 в младшата 

и 4 в старшата възраст със старши треньор Павел Сяров и помощник Валентин 

Попотолев.

Паралелно с първенство се проведе и треньорски курс за потвърждаване и придоби-

ване на степен три звезди.

Другата българска полуфиналистка при 

девойки старша възраст Габриела Ди-

митрова в категория „петел” до 54 кг 

не успя да се справи с китайката Юндзи 

Юан и остана с бронзов медал. Марина 

Буюклиева в категорията до 51 кг. отс-

тъпи пред Майлис Ганглоф (Франция). 

Анелия Неделчева в кат. до 60 кг не успя 

да надиграе туркинята Юлкю Демир.
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Ламин Диак пред БНТ: 
„Стефка е верен избор
за член на МОК”
„Стефка е верен избор да бъде издигна-
та за член на Международния олимпий-
ски комитет”, каза 80-годишният пре-
зидент на Международната федерация 
по лека атлетика (ИААФ) Ламин Диак в 
интервю на БНТ и Методи Манченко 
за предаването „Спортна треска”.

–  Кой е най-добрият Ви сподвижник в 
борбата с допинга – правителства-
та, Световната антидопингова 
агенция, Международният олим-
пийски комитет?

Аз мисля, че ние основно правим нещата 

сами. Всичко започна от нас – Междуна-

родната федерация по лека атлетика. 

Така че ние няма да спрем нашата програ-

ма. Но се радвам, че имаме вече   ВАДА, 

защото зад нея стоят правителства-

та. ИААФ не би могла самостоятелно да 

проведе разследване и да залови измамни-

ка – например да отвори стаята на спор-

тиста, да влезе вътре и да го застави 

да даде проба – това може да стане с по-

мощта само на правителството. ВАДА 

работи много здраво, но  това не озна-

чава, че ИААФ не трябва да продължава 

собствената си антидопингова програ-

ма. Всяка година провеждаме минимум 

3000 теста в и извън състезанията, 

които провеждаме.

–  Колко теста направихте на Юсеин 
Болт извън състезанията?

Самият той даде отговор. Същият 

въпрос му го зададоха няколко дни след 

Световното първенство и той каза, че 

тази година е имал 15 теста извън със-

тезанията.

–  Смятате ли, че той е между първи-
те 10 или дори първите пет лекоа-
тлети в историята?

Убеден съм. Сигурно е. Даже смятам, че 

той е в позиция да стане номер 1 за всич-

ки времена, защото е достатъчно млад. 

Той е велик спортист.

–  Кой ще е най-добрият тип ръково-
дител, който да ви наследи?

Няма да Ви кажа. Не мисля, че са толкова 

много хората, които биха могли да ме 

наследят. Бих формирал група от хора 

с лидер, който да следват. Ако мога да 

Ламин Диак е роден в Дакар през 1933 година, бивш състезател 

по скок на дължина, рекордьор в края на 50-те години на Франция. 

Става президент на Международната федерация по лека атле-

тика през 1999 година, а през 2011 г. е преизбран за нов 4-годи-

шен мандат. Член на Международния олимпийски комитет.

Диак, който има 23 внуци, смята, че войната с допинга тряб-

ва да продължи, вижда в Юсеин Болт най-великия за всички 

времена. 

Ето какво каза пред БНТ той:

–  Казвате, че от 1996 г. Международната федерация по 
лека атлетика се бори изключително последователно 
с допинга. Докъде стигна тази борба днес?

Говоря и за по-рано – 1993. Още тогава наложихме забрани на 

големи атлети от Кения за положителен допинг тест, взет 

извън състезание. Борбата ще продължи. Тя не може да спре, 

защото в света не се свършват измамниците и ние даваме най-

доброто от себе си, за да ги хванем. Мисля, че за тези години 

направихме много, защото вече имаме Световна антидопингова 

агенция, национални агенции и с помощта на световната мрежа 

на международната федерация сега имаме възможност да пазим 

пробите 8 години. Изобщо с биологичния паспорт и възмож-

ността да правим непрекъснато тестове сме в по-добра пози-

ция днес, за да разберем атлетът употребявали допинг или не.

–  Наскоро Бен Джонсън се захвана да пропагандира анти-
допинговата кауза. Как гледате на това?

Е, ако е честен – какво да кажа? Добре. Мисля, че всеки може да 

се променя. Когато го наказахме до живот, той твърдеше, че 

не може да се достигне такива нива на спортни постижения 

без допинг. Ако е променил мисленето си и е убеден в това да 

може да каже на по-младите – извинявайте, аз сгреших, това е 

добре, защо не...

предотвратя всякакво боричкане, ще 

го направя. Ще организирам честно със-

тезание, в което да докажат, че всички 

кандидати ще работят заедно за добро-

то на атлетиката.

–  Дори когато става въпрос за Сер-

гей Бубка или Себестиян Коу? Те 

също ли трябва да се включат в 

такова състезание?

Аз реших през 2007 година да заложа на 

Сергей и Коу като вицепрезиденти на 

Международната федерация. Това беше 

индикатор, че идва ред на новото поколе-

ние. Но кой ще надделее на изборите – не 

знам, ще видим...

– Кажете ни, изборът на германеца 

Томас Бах за президент на Междуна-

родния олимпийски комитет – добър 

ли е за международното олимпийско 

движение?

Абсолютно, бях убеден от самото на-

чало, че това е добро решение. Мисля, 

че има цялата компетентност да се 

справи.

–  Последен въпрос – познавате ли 

Стефка Костадинова?

Да.

–  В България очакваме рано или къс-

но тя да стане член на Междуна-

родния олимпийски комитет. Кога 

може това да се случи?

Не знам. Не съм проверявал в листа с по-

тенциални кандидати. Не знам дори дали 

България няма друг член на МОК. И ако 

няма – тя е верен избор да бъде издигна-

та за член на Международния олимпийски 

комитет!
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Живот, отдаден 
на спорта
Катя Иванова

В края на месец октомври 2013 г. бъл-
гарската спортна общественост от-
даде последна почит на един от най-за-
служилите  си деятели Славчо Николов  
Тепавичаров.

Той беше сред най-ерудираните и компетентни спортни 

ръководители на страната ни, високо ценен специалист по 

организацията на олимпийската подготовка на българските 

спортисти. 

Славчо Тепавичаров е завършил ВИФ “Георги Димитров“ (сега 

НСА „Васил Левски“) . Започва дългия си трудов път на поле-

то на спорта като учител в Трън, където заминава по разпре-

деление. По-късно работи в дружество „Червено знаме“, след 

това в студентското дружество „Академик“, което оглавява 

успешно за дълъг период от време.

Започва работа в организацията, която ръководи българския 

спорт от 1958 до 1989 г. – БСФС, където остава 24 години. 

Там завежда отдел „Водни и зимни спортове”, отдел „Под-

готовка на националните отбори“. По това време оглавява и 

БФГ (Българската федерация по гребане) за два мандата . През 

всичките тези години Славчо Тепавичаров е член на Бюрото на 

ЦС на БСФС. 

Съдбата преплита пътят му и с футбола. Бил е заместник- 

председател и председател на Българския футболен съюз.

След промените през 1989 г. той заминава със съпругата си, 

голямата българска гимнастичка Мария Гигова, за Англия и 

Франция. През 2000 г. двамата се завръщат в България и от-

тогава до сетния си дъх Славчо Тепавичаров работи в Минис-

терство на спорта, където се занимава с това, за което е 

най-подготвен и компетентен – олимпийската подготовка.

Малцина знаят за друг негов талант. Той рисуваше прекрас-

но. Искаше да направи изложба със своите най-добри творби, 

идея, която така и не се осъществи, най-вече заради това, че 

в зрялата си възраст не искаше да се себеизтъква. Казваше, че 

това негово занимание е за близките му хора.

Дирята, която Славчо Тепавичаров остави в българския спорт 

е ярка. Без излишен шум, с познания и отдаденост, той рабо-

теше за неговата кауза, затова ще го помним винаги. 

Хроника
Треньорски курс по бокс

По инициатива на Българската федерация по бокс и със съдействието на Българ-

ския олимпийски комитет от 23 до 27 септември в курортен комплекс „Албена“ се 

проведе международен курс за треньори по бокс с подкрепата на „Олимпийска соли-

дарност” на МОК.  В проекта се включиха над 30 треньори по бокс от България и 

чужбина. В продължение на  четири дни те изслушаха лекции и участваха в практи-

чески занимания. По същото време в Албена се проведе и Световното първенство 

по бокс за жени и девойки, което бе особено полезно за участващите специалисти за 

съчетаване на теоретичните и практически умения. Главен експерт по програмата 

бе Адам Кушер, известен специалист по бокс към международната федерация. Завър-

шилите курса получиха дипломи на „Олимпийска солидарност“.



АЛМАНАХ 2013

Ноември
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Симона Халеп спечели Garanti Koza WTA Турнира 
на шампионките в София. На финала водачката в 
схемата се наложи с 2:6, 6:2, 6:2 над Саманта Стосър 
в двубой, който продължи 97 минути. Румънката вече 
има 6 трофея (Нюрнберг, Хертогенбош, Будапеща, 
Ню Хейвън, Москва, София), като повече от нея през 
годината е спечелила единствено Серина Уилямс. 
Триумфът в „Арена Армеец” осигури на Халеп чек на 
стойност $270 000, както и 375 точки за ранглистата, 
с които тя постигна личен рекорд, излизайки до №11 в 
света, а по-късно и определена за най-прогресиращата 
тенисистка за годината от Женската тенис асоциация.

Стефка Костадинова – 
част от Турнира на 
шампионките
Румънката Симона Халеп триумфира в София

Победителката получи трофея лично 

от г-н Серхан Байкал, член на борда на 

Garanti Koza. Финалистката взе свое-

то отличие от председателя на Бъл-

гарския олимпийски комитет Стефка 

Костадиновa. Букети с цветя на двете 

финалистки поднесе президентът на 

БФТенис, вицепрезидент на БОК и тур-

нирен директор Стефан Цветков. 

По пътя си до титлата Симона Халеп 

постигна три победи в група „Сердика” 

(над Анастасия Павлюченкова – 6:3, 6:0, 

Ализе Корне – 6:4, 6:4 и срещу украин-

ката Елина Свитолина, която замени 

отказалата се заради контузия Мария 

Кириленко – 6:1, 6:1) и на полуфинала на-

дигра бившата №1 в света Ана Ивано-

вич след 2:6, 6:1, 6:3.

София за втора поредна година прие 

Турнира на шампионките, отбелязващ 

края на сезона за международните тур-

нири на Женската тенис асоциация. 

Този път в „Арена Армеец” публиката 

можа да наблюдава четири тенисист-

ки от световния топ 20, включително 

бившата №1 и шампионка от „Ролан 

Гарос”Ана Иванович, както и победи-

телката в Откритото първенство на 

САЩ за 2011 година Саманта Стосър. 

За наградния фонд от 750 000 долара 

спориха още Симона Халеп от Румъния, 

рускините Мария Кириленко, Елена Веснина и Анастасия Пав-

люченкова, както и Ализе Корне от Франция. Първата българ-

ска ракета Цветана Пиронкова отново получи „уайлд кард”.

От първия ред, като специален гост, президентът на БОК 

Стефка Костадинова наблюдава и мача на откриването на 

Garanti Koza WTA Турнир на шампионките в „Арена Армеец” 

между Цветана Пиронкова и бившата номер едно в света Ана 

Иванович. Първата българска ракета отстъпи в двубоя си от 

група „Средец” с 2:6, 0:6 и пред погледите на Христо Стоич-

ков, Красимир Балъков и Любо Ганев, а заместник-министъ-

рът на младежта и спорта Йордан Йовчев хвърли жребия за 

първата среща.

Едно от най-значимите спортни състезания в България за 

2013 година бе също така в подкрепа към УНИЦЕФ България. 

Специални видеоклипове, подкрепящи редовното дарител-

ство „Благодетел“, се излъчваха в паузите на мачовете по 

време на турнира, а доброволци на УНИЦЕФ запознаваха зри-

телите с повече информация за проектите на организацията 

и подробности как могат да даряват месечно през мобилния 

си телефон.



136 · Български олимпийски комитет · Алманах 2013 · Ноември ·  · АЛМАНАХ 2013 · Ноември · Български олимпийски комитет · 137

В част от съпътстващата програма 

на Garanti Koza WTA Турнир на шампион-

ките две от осемте звезди Саманта 

Стоусър и Анастасия Павлюченкова из-

несоха открит урок, който се превърна 

в празник за над 60 деца от 10 софийски 

клуба на централния корт на Българския 

национален тенис център.

Председателят на БОК Стефка Коста-

динова се включи и в подгряваща про-

грама дни преди старта на Турнира на 

шампионките. Ръководителят на олим-

пийската ни централа с интерес наблю-

дава инициативата „Тенис на токчета” 

в центъра на София. Атрактивни дами 

демонстрираха желание за игра, май-

сторство на високи токчета и отлично 

настроение на изградените кортове на 

улица „Гурко”. 
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НСА прие научна 
конференция, посветена 
на 90-годишнината на БОК
Председателят на БОК Стефка Костадинова приветства студенти и преподава-
тели при откриването на научна конференция в Национална спортна база „Васил 
Левски” под надслов „Национална олимпийска академия на БОК“, посветена на 90-го-
дишнината на Български олимпийски комитет. Под звуците на олимпийския химн 
всички присъстващи отдадоха почитта си към олимпийската идея. Костадинова 
обяви с гордост, че България има 52-ма олимпийски шампиони и 220 медалисти от 
олимпийски игри и апелира към всички да стискат палци за късмет на участниците 
ни в Зимните олимпийски игри в Сочи през следващата 2014 г.

На официалното откриване на форума ректорът на НСА 

доц.  Пенчо Гешев отправи приветствие към участниците и 

отбеляза, че мястото на провеждане на конференцията не е 

случайно, тъй като Национална спортна академия „Васил Лев-

ски“ е „люлката на тези, които ще носят високо факела на 

олимпийското движение“.

Сред гостите на конференцията бяха членове на ректор-

ското ръководство,  преподаватели и студенти на НСА, 

постоян ните лектори на Олимпийската академия – проф.  Ни-

кола Хаджиев и проф. Бисер Цолов, представители на Вели-

котърновския университет, олимпийските клубове в Дими-

тровград, Благоевград, Бургас, Столичното 35-то училище, 

както и от Босилеград.

След официалната част на конференцията студенти, препо-

даватели и гости поднесоха цветя пред бюст-паметника на 

барон Пиер дьо Кубертен, основател на модерните олимпийски 

игри.

По време а конференцията имаше кръгла маса на тема „Олим-

пийското възпитание и образование“. Бяха представени и 

следните доклади:  

Белчо Горанов, генерален секретар на БОК – „Мисията на БОК 

и развитието на спорта в България”, 

Катя Иванова – „Философията и делото на Пиер дьо Кубертен 

и нашето съвремие“;

доц. Лозан Митев – „Статутът на БОК в спортното движе-

ние у нас, исторически преглед“;

доц. Иван Сандански – „Социалните отговорности на БОК и 

съвременните предизвикателства в развитието на спорта“, 

Боряна Тончева – „Медиите и олимпизма“;

проф. Атанас Георгиев – „Олимпизмът и държавната полити-

ка за младежта“;

доц. Лозан Митев – „Състояние и перспективи за развитие на 

Националната олимпийска академия“;

Латинка Радкова – „Проект за създаване на летни олимпийски 

лагери в сътрудничество между БОК, НСА  и Район Студент-

ски в София“;

Емилия Витанова – „БОК и научни изследвания в областта на 

олимпизма и олимпийското движение“.
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Конният спорт  
с олимпийска награда
Българската федерация 
по конен спорт бе удосто-
ена с наградата на МОК 
„Пиер дьо Кубертен”. 
Отличието бе връчено 
от председателя на БОК 
Стефка Костадинова на 
президента на центра-
лата Тодор Гергов. Цере-
монията бе в модернизи-
раната конна база „Ген. 
Крум Лекарски” в Божури-
ще. Тази година трофеят 
е посветен на 150-та го-
дишнина от рождението 
на основателя на модер-
ните олимпийски игри – 
барон Пиер дьо Кубертен.

„Единодушно Изпълнителното бюро на 

БОК реши този приз да бъде връчен на 

Българската федерация по конен спорт, 

която следващата година ще чества 

своята 100-годишнина”, обяви Стефка 

Костадинова и допълни: „Тази федерация 

е една от участничките ни на първите 

олимпийските игри в Париж през 1924 го-

дина и е с голям принос в разпростране-

нието на олимпизма”.

Българската федерация по конен спорт 

е една от най-старите в България, а 

сред българските участници на Олим-

пийските игри в Париж през 1924 г. са 

генерал (тогава още поручик) Крум Ле-

карски и ротминстър (по-късно генерал) 

Владимир Стойчев, който става 11-ти 

от 99 участници, а по-късно дълги годи-

ни е и председател на БОК.
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„Не мисля, че ще имам много свободно 

време сега. Моите родители са ме под-

крепяли през цялото време. За тези 21 

години никога не съм била наказвана на 

тренировка, винаги съм изпълнявала по-

вече, отколкото са ми казвали. Давала 

съм си сметка, че всяко състезание е 

част от пътя на всеки спортист, как-

то и че перфектни хора няма. Всеки 

спортист има спадове и върхове, не съм 

съжалявала за нищо. Може би единстве-

ното нещо, което преодолях много теж-

ко – беше многобоя на Световното пър-

венство в Монпелие, визирам грешката 

си на обръч“, допълни Силвия Митева.

Вече от гледната точка на дългогоди-

шен състезател грацията ни отправи 

своя съвет към всички млади български 

деца и спортисти: „Бих казала на всич-

ки деца, че трябва да се занимават със 

спорт, защото спортът ще ги спаси 

от улицата. Това е нещо, което ще им 

помогне да се развият като личности, 

като хора. За да иска някой да постигне 

нещо, човек трябва да е абсолютно все-

отдаен към това, което прави, да го пра-

ви с любов и желание. Да не се отказва, а 

да преследва целите си с трудолюбие и 

постоянство”.

Дългогодишният треньор, който отда-

де живота си и всичките си умения, за да 

направи Силвия Митева най-добрата гим-

настичка в България, прогнозира светло 

бъдеще за своята дъщеря и възпитанич-

ка. Силвия Дивчева-Митева бе неизмен-

но до своето най-добро творение през 

последните години. След решението на 

грацията, обаче, треньорът реши да се 

завърне в Русе, където ще продължи ра-

ботата си, но този път близо до своя 

съпруг – Димитър Митев.

„Ние, като родители и като треньори, 

винаги сме възпитавали в нея самостоя-

телността, т.е. правото да взима сама 

решения, да ги отстоява и евентуално, 

ако има необходимост, ние да є помог-

нем със съвет. Беше наистина много 

трудно, много трудно и тежко да се 

изкара този период, до взимането на ре-

шението. Тя се лута доста – на единия 

ден ми сподели ще се откаже, на след-

ващия продължава. Двете преживяхме 

този момент доста тежко – с доста 

лутане в едната и в другата посока. С 

много сълзи“, каза пред медиите тре-

ньорът Силвия Дивчева-Митева.

„Аз разбрах за крайното є решение 

след състезанието в Берлин. Честно 

да си кажа, доста си поплаках, аз не бях 

с нея на това състезание. Имах друг 

ангажимент. И всъщност гледах видео 

от пос ледното състезание и импрови-

зирания бенефис, който германците 

са направили в нейна чест. И въпреки 

всичко, смятам, че това е правилното 

решение за момента. Всяко нещо има 

начало и край, затова всеки трябва да 

бъде готов да стигне до този край и 

да излезе с морално удовлетворение, с 

достойнство и чест. Смятам, че тя е 

достатъчно млада, за да може да се раз-

вива в най-различни поприща“, допълни 

тя.

Българската федерация по художестве-

на гимнастика обяви Силвия Митева за 

състезател №1 за 2013 година. Нейни-

ят личен треньор Силвия Дивчева-Ми-

тева спечели своеобразното подреж-

дане при наставниците. Централата 

също така съобщи, че ще организира 

бенефис на грацията ни по време на 

Световната купа Армеец през август 

догодина в София. „Това е начинът, по 

който трябва да изпращаме големите 

спортисти. Благодаря на нейните ро-

дители, на нейната майка. Благодаря 

им за всичко, което оставиха като ме-

дали, като резултати, но най-вече като 

възпитание, като любов, като отдаде-

ност. Един достоен път на един голям 

шампион”, коментира президентът на 

Българската федерация по художестве-

на гимнастика Илиана Раева.

Силвия Митева прекрати състезателната си кариера

Станислава Кръстева

Хроника

В продължение на повече от четири го-

дини Силвия Митева носеше тежкото 

бреме да бъде единствената българ-

ска гимнастичка в елита на световния 

спорт. След 21 години упорита работа 

в залата, грацията ни обяви края на про-

фесионалната си кариера като състеза-

тел.

След 67 медала в големи първенства, от 

които 5 златни, 31 сребърни и 31 брон-

зови, Силвия Митева реши да прекрати 

своята блестяща дейност като спор-

тист. Но това не е краят. Тя няма да 

загърби своя любим спорт, а напротив, 

ще мине от другата страна, за да се раз-

вива като треньор и съдия.

През сълзи на очи, гимнастичката ни 

разкри официално пред медиите своето 

решение – най-трудното в своя живот.

„Както знаете, за всеки един спортист 

това е едно от най-трудните решения в 

живота му. Още повече, че в моя случай 

съм отдала 21 години на спорта и съм 

отдала не само годините, но и цялата 

си любов – абсолютно всичко. Това беше 

едно решение, което вземах в продълже-

ние на два месеца, защото смятам, че 

всеки един спортист трябва да си тръг-

не с достойнство и трябва да намери 

най-точния момент кога е най-правилно 

да се оттегли. След като се лутах и 

безброй пъти си променях мнението, в 

крайна сметка реших, че в конкретната 

ситуация, в конкретния момент и усло-

вия, най-доброто, което мога да направя 

за себе си като личност, както и от фи-

зическа и психическа гледна точна, най-

доброто нещо е да се откажа. И мисля, 

че не съм сгрешила“, сподели през сълзи 

своето решение най-добрата ни гимнас-

тичка в продължение на повече от чети-

ри години.

На последното си състезание, в Берлин, 

Силвия Митева спечели златен медал 

на лента: „Радвам се, че след като взех 

решението, имах все още едно състеза-

ние, на което за мой голям късмет успях 

да стана първа, и мисля, че беше един 

доста достоен финал“.

„Тъй като за мен гимнастиката е начин 

на живот, нещо без което не мога да жи-

вея, не смятам да се откъсвам напълно 

от нея. Имам много покани за различни 

участия за мастър класове, за различни 

демонстрации в държави от целия свят. 

По някакъв начин ще запазя връзката си 

и се надявам, че няма да е толкова тру-

ден преходът“, допълни грацията ни.

Силвия Митева разкри, че възнамеря-

ва да се развива в съдийството в худо-

жествената гимнастика. Разбира се, би-

вшата ни национална състезателка не 

скри, че пред себе си вижда още един път 

на развитие – в треньорската дейност. 

Силвия Митева дори пое една от малки-

те грации на своя треньор Силвия Див-

чева-Митева – Ася Иванова, която вече 

е част от националния отбор – девойки.
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Що се отнася до преразглеждането и изменението 
на Световния антидопингов кодекс

1.  Високо оценява одобрението от страна на Борда на WADA 

на ревизирания Световен антидопингов кодекс (Code 2015), 

който ще влезе в сила от 1 януари 2015 г., след задълбочен, 

открит и прозрачен глобален процес на консултации. 

Що се отнася до Световната антидопингова агенция

2.  Поздравява WADA за нейното забележително, ефективно 

и прогресивно лидерство в борбата срещу употребата на 

допинг;

3.  Потвърждава пълната си подкрепа за WADA като независим 

лидер в борбата срещу употребата на допинг;

4.  Настоятелно призовава спазването на стандартите за ан-

тидопингови програми да бъде повишено и да се наблюдава 

повече качеството, отколкото количеството;

5.  Одобрява ангажимента на Олимпийското движение и пра-

вителствата да предоставят еднакво финансиране (50% 

всеки) от одобрения Основен годишен бюджет на WADA и 

подчертава необходимостта да се търсят и осигуряват до-

пълнителни ресурси.

 

Що се отнася до участието на Националните и Ре-
гионални антидопингови организации

6.  Изисква Националните и Регионални антидопингови органи-

зации, да приложат и да бъдат в пълно съответствие с Ко-

декс 2015.

Що се отнася до участието на правителствата

7.  Изисква от правителствата да въведат ефективно и при-

ложимо законодателство, подзаконови актове и процедури;

8.  Подкрепя ангажимента на правителствата да разработят 

практики и политики за засилване на сътрудничеството, 

включително междуправителствено сътрудничество и об-

мена на информация, по-специално с Олимпийското и Спорт-

но движение;

9.  Насърчава правителствата на страните без Национална 

антидопингова организация да създадат такава или да се 

присъединят към Регионалната антидопингова организация 

в сътрудничество с техните Национални олимпийски коми-

тети.

Що се отнася до участието на Олимпийското и 
Спортно движение

10.  Изисква Международният олимпийски комитет, Между-

народният параолимпийски комитет, Международните 

спортни федерации, Националните олимпийски комитети, 

Националните параолимпийски комитети и организациите 

на основните събития да приложат и да бъдат в пълно съ-

ответствие с Кодекс 2015 г.;

11.  Подчертава необходимостта от по-тясно сътрудничест-

во на всички нива между Олимпийското и Спортно движе-

ние, от една страна, и правителствата и всички други за-

интересовани страни, от друга.

 

Що се отнася до по-нататъшното участие на всички 
подписали страни и други заинтересовани страни

12.  Настоява върху необходимостта всички заинтересовани 

страни спешно да засилят борбата срещу употребата на 

допинг, да мобилизират необходимите ресурси за тази цел 

и да съдействат за осигуряване на WADA с адекватно фи-

нансиране.

Световната конференция относно допинга в спорта в Йоханесбург (ЮАР) одобри ревизирания Световен антидопингов кодекс, 

който влиза в сила от 1 януари 2015 година. В него са включени промени в международните стандарти за лабораториите, тести-

рането, изключенията за терапевтична употреба и защитата на личните данни.

Вицепрезидентът на МОК сър Крейг Риди (Великобритания) бе избран за новия президент на Международната антидопингова 

агенция (ВАДА) и ще встъпи в длъжност от 1 януари 2014 година.

Конференцията прие декларация, с която отново потвърди, че крайната цел на борбата срещу допинга в спорта е защитата на 

всички чисти спортисти и всички заинтересовани страни трябва да обединяват усилията си за постигане на тази цел

ДЕКЛАРАЦИЯ от ЙОХАНЕСБУРГ,
приета от Световната конференция, относно допинга в спорта

Световната конференция прие декларация за борба с допинга

Загрижени от продължаващата заплаха, която представлява 

допинга в спорта, в пълно противоречие с духа на спорта и в 

ущърб на здравето на спортистите;

Подчертавайки необходимостта от защита на всички чисти 

спортисти, за да се запази честността на спортните състе-

зания и да се осигури висота на игралното поле;

Оценявайки с благодарност дадената подкрепа и активната 

роля на Олимпийското и Спортното движение, на правител-

ствата и другите заинтересовани страни в борбата срещу 

употребата на допинг в спорта;

Смутени от факта, че не само спортисти, но и тяхното об-

кръжение, включително агенти, треньори, медицински и на-

учни работници, както и други специалисти, продължават да 

участват в допинг дейности;

Разтревожени от нарастването на участието в организирана 

престъпност с употребата на допинг в спорта;

Наскърбени от използването на голямо разнообразие от нар-

котици, фалшиви лекарства и забранени вещества за нете-

рапевтични цели, по-специално от спортистите и младите 

хора;

Подчертавайки необходимостта от насърчаване на повече из-

следвания в допинг практиките като допълнение към ефикасни 

програми за тестване;

Настоявайки, че обменът на информация между Олимпийското 

и Спортното движение и правителства, включително Нацио-

налните антидопингови организации, е абсолютно необходимо 

за повишаване ефективността на борбата срещу употреба-

та на допинг в спорта;

Подчертавайки необходимостта от увеличаване и засилване 

на допълнителните и съвместни усилия на Олимпийското и 

Спортно движение, Националните антидопингови организа-

ции, правителствата, междуправителствените и неправи-

телствени организации в борбата срещу употребата на до-

пинг в спорта;

Убедени, че трябва да бъдат мобилизирани нови ресурси и 

партньори за сътрудничество, за да се осигурят по-нататъш-

ни научни изследвания, за засилване на борбата срещу употре-

бата на допинг в спорта;

Настоявайки, че всички спортисти и техният антураж от 

всички страни и във всички спортове получават антидопин-

говото образование, което заслужават и изискват, с ясно 

разделение на отговорностите между заинтересованите 

страни;

Потвърждавайки, че приемането, прилагането и преразглежда-

нето на Световния антидопингов кодекс са съществени стъп-

ки за ефективна борба срещу допинга в спорта;

Признавайки, че Световният антидопингов кодекс е доказан 

ефективен инструмент за борба с употребата на допинг в 

спорта;

Поздравявайки 176 страни, които са ратифицирали Конвенция-

та на ЮНЕСКО срещу допинга в спорта от 1 октомври 2013 г. 

и насърчавайки всички останали държави да ратифицират тази 

конвенция;

Очаквайки ефективно спазване на Конвенцията на ЮНЕСКО и 

Световния антидопингов кодекс чрез приложими закони и пра-

вила, както и чрез ефективен контрол на качеството на про-

грамата;

Изразявайки дълбока благодарност на правителството и наро-

да на Южна Африка за провеждане на тази конференция.
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Изпълкомът на БОК се срещна с федерациите по зимни спортове 
Бяха утвърдени съставите на 10 комисии 

Изпълнителното бюро на БОК обсъди подготовката и проблемите на зимните спортове 

за Игрите Сочи 2014. На форума в грандхотел “София” присъстваха представители на 

БФБиатлон, БФСки, БФШейни, БФБобслей и скелетон, БКънки, БФКърлинг и БФХокей на 

лед. Към момента България има следните квоти: биатлон – 6, ски алпийски дисциплини – 3, 

ски бягане – 3, ски скок – 1, сноуборд – 1, шейни – 1. Очаква се спечелване на визи в сноуборда 

при мъжете, фристайл, и шейни – още една квота.

Изпълнителното бюро утвърди 10 комисии към БОК и техния състав. Освен това, бе взе-

то решение да се признае равнопоставеността на състезателите от Българската феде-

рация спорт за глухи с тези от Българската параолимпийска асоциация.

Комисии към БОК и техните състави: 

Патрик Хики бе преизбран 
за президент на ЕОК 

Патрик Хики бе преизбран едино-

душно за президент на Европей-

ските олимпийски комитети (ЕОК) 

на Генералната асамблея в Рим. Ир-

ландецът е председател на Нацио-

налния олимпийски комитет (НОК) 

на страната си и член на Изпълни-

телния комитет на МОК.

За вицепрезидент бе избран Янец 

Коджиянчич, президент на НОК на 

Словения и вицепрезидент на Све-

товната ски федерация. Преизбра-

ни бяха и генералният секретар 

Рафаеле Паньоци (Италия) и ков-

чежникът Кикис Лазаридис (Кипър).

12-те членове на новия Изпълните-

лен комитет станаха: Хасан Арат 

(Турция), Алехандро Бланко (Ис-

пания), Спирос Капралос (Гърция), 

Франтишек Хмелар (Словакия), 

Лорд Себастиян Коу (Великобри-

тания), Александър Козловски (Ру-

сия), Андржей Красницки (Полша), 

Златко Матеша (Хърватска), Нилс 

Нигард (Дания), Марк Тисен (Люк-

сембург), Михаел Веспер (Герма-

ния) и Ефраим Зингер (Израел).

Курс Олимпийска солидарност  
по тенис на маса 

Oт 7 до 15 ноември в Пловдив се проведе треньорски курс по 

тенис на маса по програма „Олимпийска Солидарност“ на МОK 

в две нива. Събитието се организирана под егидата на Програ-

мата за развитие на Международната федерация по тенис на 

маса, в сътрудничество с Българския олимпийски комитет и 

Българска федерация по тенис на маса (БФТМ).

Международната федерация номинира за лектор г-жа Бранка 

Батинич от Хърватия, главен треньор на Програмата Евро-

кидс.

Първата част на треньорския семинар се проведе от 7 до 11 

ноември  с участието на 28 треньори от цяла България.  Във 

втората част от 12 до 15 ноември освен треньорите взеха 

участие и  18 състезатели  до 12-годишна възраст.

Треньорският семинар беше официално открит от инж. Сто-

ян Сариев, член на Българската федерация по тенис на маса и 

председател на СК „Стоянстрой”. 

Треньорският курс беше посетен и от г-н Стефан Китов, 

председател на БФТМ и член на Изпълнителното бюро на БОК,  

който наблюдава практическите умения на треньорите при 

работа  с деца до 12 години.

БОК награди с плакет Димитър Каров  
по случай 70-тия му рожден ден 

Един от най-добрите български волейболисти на всички вре-

мена Димитър Каров получи специален плакет от Българския 

олимпийски комитет по случай своя 70-ти рожден ден. Вице-

президент на БОК и Българската федерация по волейбол Любо 

Ганев връчи призът на юбиляра 

Рожденият му ден бе отбелязан с тържество от офиса на 

Българска федерация по волейбол. Президентът на централа-

та инж. Данчо Лазаров поздрави рожденика и му връчи почетен 

плакет от името на Управителния съвет. „Благодарение на 

хора като Вас волейболът е стигнал до толкова високо ниво. 

Днес ние работим, за да продължим традицията и българският 

волейбол да бъде част от световния елит”, каза инж. Данчо 

Лазаров. За легендарния бивш капитан на националния отбор 

бе подготвена и торта с българското знаме.

„Не бях планувал да празнувам, но един приятел ме убеди, че 

трябва да отбележим този ден. Благодаря на ръководството 

на Българска федерация по волейбол за това тържество. Сле-

дя българския волейбол, но пожеланията ми за рождения ден са 

свързани със семейството ми. Надявам се да сме живи и здра-

ви”, сподели легендарния рожденик Каров.

Преминал през школата на футбола в Локомотив София и пос-

та на нападател във волейбола, Димитър Каров се превръща в 

най-добрия разпределител на своето време, като и до днес е 

пример всеки, който познава играта му. С тренировки с пясъч-

ни торбички и 2000 скока на ден компенсира невисокия си ръст 

с висок отскок. В 20 годишната си волейболна кариера Каров 

има седем републикански титли, три участия на Олимпиада и 

световно първенство, както и четири европейски първенства.

1.Олимпийска подготовка
Председатели: доц. Пенчо Гешев и Йордан 
Йовчев 
Членове: Данчо Лазаров, Георги Янакиев, 
проф. Даниела Дашева, проф. Петър Бонов, 
Екатерина Дафовска 

2. Медицинска комисия
Председател: д-р Боряна Паунчева; 
Членове: д-р Здравко Стефанов, доц. Камен 
Плочев 

3. Маркетинг
Председател: Тодор Гергов; 

Членове: Стефан Китов, Красимир Дунев

4. Олимпийско образование, 
възпитание и младежта
Председател: доц. Пенчо Гешев 
Членове: доц. Лозан Митев, Катя Иванова, 
ст. ас. Даниела Томова, Емилия Витанова

5. Училищен и университетски спорт
Председател: доц. Златко Джуров 
Членове: Стефан Цветков, доц. Николай Ко-
лев, проф. Петър Банков, доц. Цанко Цанков 

6. Медиен съвет
Председател: Владимир Памуков 
Членове: Василена Матакева, Красимир 
Минев, Ирина Цекова, Тодор Шабански, 
Пламен Вълков, Георги Банов, Сашо Йовков, 
Делян Кючуков, Николай Кръстев 

7. Юридическа комисия
Председател: Георги Марков 
Членове: Белчо Горанов, Теодора Златева, 
Виктория Янкова 

8. Параолимпийски спорт
Председател: Красимир Инински
Членове: Петър Заберски, Иван Лебанов

9. Феърплей
Председател: Здравка Йорданова
Членове: Евгения Раданова, Пламен Кръстев

10. Олимпийска солидарност
Председател: Ваня Гешева
Членове: Георги Марков, Белчо Горанов, 
Румяна Динева, доц. Николай Изов
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За 22-ри пореден път фондация „Български спорт” 
организира съвместно с Българския олимпийски коми-
тет церемония по връчването на традиционните си 
награди „Спортен Икар”. Събитието за първи път 
се състоя в Националния археологически музей и бе 
под патронажа на министъра на младежта и спорта 
Мариана Георгиева. 

Годишните награди на 
фондация „Български спорт”
„Спортен Икар” за младите надежди

На стилната церемония в столичния 

музей, за да почетат най-успелите 

спортисти за 2013 г. и деятели на спор-

та и олимпизма, дойдоха олимпийски 

шампиони, победители и медалисти в 

различни големи събития, треньори, 

шефове на федерации, ръководители 

от БОК и ММС, журналисти, приятели. 

Въпреки „постната” следолимпийска 

спортна година не липсваха добри ре-

зултати и постижения, особено на мла-

дите ни надежди, номинациите, които 

отново хвърлиха в размисъл специално-

то жури към Фондацията при опреде-

лянето на носителите на наградите за 

2013 г. Безспорен кандидат за големия 

„Спортен Икар“ – за Постижение на го-

дината, бе само борецът Иво Ангелов, 

който през тази година спечели всички 

възможни титли в своята категория 

до 60 кг в класическия стил. Иво Анге-

лов получи наградата си от заместник-

министъра на младежта и спорта Йор-

дан Йовчев. „Радвам се, че това, което 

правя, се получава и съм щастлив, че 

се оценява от всички. Изпращам една 

много успешна година, да се надяваме 

следващата пак да е така“, каза шампи-

онът. „Сами видях ме, че тук са се съ-

брали най-добрите на България. Гледаме 

напред и се надяваме, че ще има едно по-

светло бъдеще и една по-добра 2014 го-

дина“, заяви великият гимнастик, сега 

заместник-министър Йордан Йовчев. 

Безапелационна бе и кандидатурата 

на Станимир Беломъжев за „Пробив в 

световния спорт” – №1 в света за го-

дината в ски ориентирането, спечелил 

сребърен медал на Вторите световни 

военни зимни игри в Анеси и европейска 

титла на спринт в ски ориентирането, 

както и бронз в смесени отбори. Стани-

мир, който не успя за присъства лично 

на церемонията заради стартовете си 

на Зимната универсиада в Италия, раз-

дели „Спортния Икар“ с бореца Влади-

Здравка Йорданова

мир Дубов – световен и европейски ви-

цешампион в кат. до 60 кг на свободния 

стил при мъжете. 

За категорията „Най-проспериращ 

млад спортист” конкуренцията бе 

доста голяма – повече от дузина мла-

ди таланти са записали световни и ев-

ропейски титли при юноши, девойки и 

младежи. Така в тази група бяха отличе-

ни световната шампионка за младежи и 

девойки Елица Янкова, лекоатлетката 

Габриела Петрова – европейски шампи-

он на троен скок (младежи и девойки), 

Борислава Дамянова – с титла от Евро 

2013 по джудо (младежи и девойки), Ми-

рослав Кирчев – европейски шампион 
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на каяк (до 23 г.), Ивайло Иванов – еврошампион по джудо за 

мъже (до 23) и трети на Евро 2013 за младежи. Шеметното 

придвижване нагоре в ранглистата на АТП на първата ни ра-

кета Григор Димитров, стигнал до небивалото 23-то място 

след първата титла от АТР турнира в Стокхолм, с победи 

над състезатели от ТОП 10 в света, естествено го поста-

ви в категорията за „Впечатляващо представяне”. 

Съвсем заслужено пък за „Достойно представяне” бяха от-

личени нашите ветерани и Българска мастърс федерация за 

грандиозния им успех на Световните мастърс игри в Торино 

2013 – 49 медала! Грацията ни Силвия Митева, която обяви, 

че прекратява кариерата си, също не можа лично да получи 

приза за „Шампионско дълголетие”, но статуетката бе пре-

дадена в сигурните ръце на нейния съп руг. Четвъртите в 

Европа и в Световната лига по волейбол за мъже за пореден 

път прибраха голямата купа за „Отбор на годината”.

С Почетен знак на БОК бе почетен двукратният олимпийски 

шампион по стрелба Таню Киряков за неговата 50-годишнина, 

а с медал „Спортът за един мирен свят“ – инж. Данчо Лазаров 

– председател на БФ по волейбол и член на Изпълнителното 

бюро на БОК, който навърши 70 години. По повод навършва-

не на кръгли годишнини БОК отличи с „Олимпийска заслуга” 

бронзовата медалистка по гребане от Игрите в Сеул 1988 

Виолета Нинова, световните и европейски шампионки по ху-

дожествена гимнастика Илияна Раева, председател на БФХГ, 

и Камелия Игнатова от международния отдел на БОК. 

Генералният секретар на олимпийската ни централа Белчо 

Горанов връчи Златна значка на Бетина Темелкова – сребърна 

медалистка по джудо от Европейския младежки олимпийски 

фестивал Утрехт 2013, а на нейния треньор Атанас Герчев – 

медал „Спортът за един мирен свят“. Същата награда бе 

присъдена и на Руслан Вуцов за приноса му в дейността на 

БОК. Златна значка получи и Лиляна Георгиева – трикратна 

шампионка по лека атлетика на ежегодните Национални уче-

нически игри.

Ежегодната награда на името на Надежда Лекарска за принос 

към дейността на Националната олимпийска академия и раз-

пространение на олимпийските идеи по традиция бе връчена 

от нейния син Симеон Лекарски. Престижният приз за 2013 г. 

получи спортният журналист от БНТ Боряна Тончева. 

20 юбилеен национален спортен шампионат за деца, лишени от родителски грижи

Хроника

Председателят на Българския олимпий-

ски комитет Стефка Костадинова бе 

специален гост на 20 юбилеен национа-

лен спортен шампионат „Спортът – 

достъпен за всички деца” в „Арена Ар-

меец“. 

В надпреварата, организирана от Бъл-

гарска спортна федерация за деца, ли-

шени от родителски грижи, се включи-

ха общо 450 състезатели от 32 дома 

за деца в неравностойно положение. 

Участ ниците на възраст от 13 до 18 

години се състезаваха в шест вида 

спорт  – баскетбол 3х3, тенис на маса, 

лека атлетика, мини футбол, бадмин-

тон и волейбол. 

За втора поредна година възпитани-

ците на ДДЛРГ „Петър Димитров” в 

с. Първомай станаха комплексен победи-

тел в шампионата. На второ място в 

надпреварата се класира ДДЛРГ „Хрис-

то Райков” в гр. Габрово. Трети стана-

ха представителите на ДДЛРГ „Пеньо и 

Мария Велкови” от гр. Велико Търново. 

Официални гости бяха още вицепре-

зидентът на БОК Любо Ганев, минис-

търът на младежта и спорта Мариана 

Георгиева, вицепрезидентът на БФВо-

лейбол Борислав Къосев и спортните 

звезди Тереза Маринова и Нураир Нури-

кян. За настроението на участниците 

се погрижиха Ангел и Мойсей, Хайгашот 

Агасян и Астор със свое магическо шоу.

Събитието е последно за годината в 

спортния календар на Българска спорт-

на федерация за деца, лишени от роди-

телски грижи. През 2013 година организацията проведе 13 състезания в цяла Бълга-

рия с участието на общо 1320 деца – възпитаници на домове. 67 от възпитаниците 

на домовете са приети и учат в спортни училища, 15 са призьори в държавните 

първенства в съответните спортове, а 6 са членове на национални отбори.
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Награда за президента на Европейската федерация по хокей на трева

Генералният секретар на БОК Белчо Горанов се срещна с пре-

зидента на Европейската федерация по хокей на трева Ма-

райке Флоурен, която бе на посещение в България. 

Двамата обсъдиха развитието на хокея на трева, помощ та 

която двете организации оказват на Българската федерация, 

и бъдещите проекти за развитието на този спорт у нас.

Подчертани бяха усилията, които Българската федерация 

полага за популяризирането на хокея на трева, който има со-

циално значение за приобщаване на децата и младежите към 

спортни занимания. 

Г-жа Флоурен бе наградена с медала на БОК „Спортът за един 

мирен свят”. В срещата от страна на Европейската федера-

ция участваха и генералният директор Ангъс Кирклант и един 

от спомоществователите на този спорт, Ерик Корнелисен. 

Двамата бяха наградени със златна значка на БОК. 

От страна на олимпийската ни централа участва и Румяна Ди-

нева, завеждащ международния отдел, а от Българската фе-

дерация по хокей на трева – доц. Антонио Антонов, член на 

управителния съвет. 

На срещата бяха поканени и двама от младите ни спортисти 

и техните треньори.



ДА ИЗЖИВЕЕМ МЕЧТИТЕ СИ 
ЗАЕДНО




