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* Справката ще продължава да бъде допълвана и е само със спомагателна функция . 

СПОРТ
СПОРТИСТ                       (по 
азбучен ред)

КЛАСИРАНЕ/ДИСЦИПЛИНА/КАТЕГОРИЯ СЪСТЕЗАНИЕ/ДАТА/МЯСТО

ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ

бадминтон Мая Добрева 2 място (жени до 35 години, сингъл) Световно първенство за ветерани (2-4.12.2021 г., Уелва, Испания)

бадминтон Тихомир Киров 3 място (мъже до 40 години, сингъл) Световно първенство за ветерани (2-4.12.2021 г., Уелва, Испания)

бадминтон
Стефани Стоева и Габриела 
Стоева

1 място (жени, двойки)                                                       2 
място (жени, двойки)

Европейско първенство за мъже и жени (27.04-2.05.2021 г., Киев, 
Украйна)                                                                                         Турнир от 
Световните Суперсерии 300 (2-7.03.2021 г., Базел, Швейцария)

бадминтон Калояна Налбантова
1 място (девойки, сингъл)                                          3 място 
(девойки, двойки заедно с Цветина Попиванова)

Европейско първенство за юноши и девойки под 17 години (3-
12.09.2021 г., Подчетртек, Словения)                                                           
Европейско първенство за юноши и девойки под 17 години (3-
12.09.2021 г., Подчетртек, Словения)

                                                                                                                                                                                                                                                                            

НАЙ-ДОБРИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
НА БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТИСТИ

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Забележка: Справката за най-добри спортни постижения на български спортисти е изготвена от БТА към 20 
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бадминтон Цветина Попиванова
3 място (девойки, двойки заедно с Калояна 
Налбантова)

Европейско първенство за юноши и девойки под 17 години (3-
12.09.2021 г., Словения)

баскетбол Национален отбор, мъже

Националният отбор на България се класира за 
Европейското първенство по баскетбол за мъже 
през 2022 г. Това е първо класиране за България на 
голям форум от 2011 г. 

Квалификации за Европейското първенство през 2022 г. в Грузия, 
Чехия, Германия и Италия.

баскетбол
Национален отбор,  
момчета до 15 години

3 място (момчета до 15 години)
Световно първенство по баскетболни умения "FIBA U15 Skills 
Challenge World Cup" (14-27.10.2021 г.)

бейзбол "София Блус" мъже

15 място в Европа                                                                     1 
място (мъже)                                                                1 място 
(мъже)                                                                 1 място (мъже)                                                                
1 място (мъже)

Най-предно класираният български клубен отбор във всички 
спортове в Европа.                                                                                           
Европейски клубен турнир "Fedaration Cup Qual." (август 2021 г., 
Братислава, Словакия)                                                              Шампионат на 
България 2021                                                                      Купа България 2021                                                                                            
Купа София 2021                                                                                         Най-дълга 
победна серия в България от 36 поредни победи в официални 
срещи и 12 последователни спечелени състезания в България за 
периода 2018-2021 г.

бейзбол Димитър Насъпов

Най-добър батер с националния отбор на България в 
квалификациите за Европейското първенство.                                                                          
1 място (мъже)                                                                1 място 
(мъже)                                                                 1 място (мъже)                                                                
1 място (мъже)

Европейски клубен турнир "Fedaration Cup Qual." (август 2021 г., 
Братислава, Словакия)                                                              Шампионат на 
България 2021                                                                      Купа България 2021                                                                                            
Купа София 2021                

бейзбол Евгений Черноземски

Обявен за най-добър батер, питчер и най-полезен 
играч (MVP) за 2021 г. в България.                                                                    
1 място (мъже)                                                                1 място 
(мъже)                                                                 1 място (мъже)                                                                
1 място (мъже)

Европейски клубен турнир "Fedaration Cup Qual." (август 2021 г., 
Братислава, Словакия)                                                              Шампионат на 
България 2021                                                                      Купа България 2021                                                                                            
Купа София 2021                
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бейзбол Йоанис Александров

Най-добър батер и най-полезен играч (MVP) на 
"Fedaration Cup Qual."                                                                     
1 място (мъже)                                                                1 място 
(мъже)                                                                 1 място (мъже)                                                                
1 място (мъже)

Европейски клубен турнир "Fedaration Cup Qual." (август 2021 г., 
Братислава, Словакия)                                                              Шампионат на 
България 2021                                                                      Купа България 2021                                                                                            
Купа София 2021                

бейзбол Панайот Жълтов

Най-добър питчер на "Fedaration Cup Qual."                                                                          
1 място (мъже)                                                                1 място 
(мъже)                                                                 1 място (мъже)                                                                
1 място (мъже)

Европейски клубен турнир "Fedaration Cup Qual." (август 2021 г., 
Братислава, Словакия)                                                              Шампионат на 
България 2021                                                                      Купа България 2021                                                                                            
Купа София 2021                

биатлон Благой Тодев
9 място (спринт, младежи)                                                       11 
място (индивидуална дисциплина , младежи)

Световно първенство за младежи, юноши и девойки (март 2021 г., 
Обертилях, Австрия)

биатлон Валентина Димитрова
8 място (15 км, девойки)                                                      11 
място (спринт, девойки)                                           

Световно първенство за младежи, юноши и девойки (март 2021 г., 
Обертилях, Австрия)

биатлон
Валентина Димитрова, 
Стефани Йолова и Лора 
Христова

7 място (щафета 3х6 км, девойки)                                                       
Световно първенство за младежи, юноши и девойки (март 2021 г., 
Обертилях, Австрия)

биатлон Лора Христова 10 място (15 км, девойки)                                                                                       
Световно първенство за младежи, юноши и девойки (март 2021 г., 
Обертилях, Австрия)

биатлон Милена Тодорова
8 място (спринт)                                                             15 място 
(преследване)                                                       15 място 
(масов старт)                                           

Световна купа (19-21.03.2021 г. Йостерсунд, Швеция)

бокс Ергюнал Сабри 3 място (49 кг, мъже до 22 години)
Европейско първенство за мъже и жени до 22 години (17-
24.06.2021 г., Розето, Италия)

бокс Викторио Илиев 2 място (до 54 кг, юноши)
Купа на нациите за юноши и девойки (8-12.06.2021 г., Върбас, 
Сърбия)
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бокс Георги Караколев 3 място (до 48 кг, юноши)
Купа на нациите за юноши и девойки (8-12.06.2021 г., Върбас, 
Сърбия)

бокс Даниел Кирилов 3 място (до 57 кг, младежи)
Европейско първенство за младежи (13-24.10.2021 г., Будва, 
Черна гора)                                                                                                           

бокс Кирил Борисов 3 място (над 92 кг, младежи)
Европейско първенство за младежи (13-24.10.2021 г., Будва, 
Черна гора)                                                                                                       

бокс Константин Костов 3 място (до 57 кг, юноши)
Европейско първенство за юноши и девойки (2-11.07.2021 г., 
Тбилиси, Грузия)

бокс Любослав Методиев 1 място (до 50 кг, юноши)
Купа на нациите за юноши и девойки (8-12.06.2021 г., Върбас, 
Сърбия)

бокс  Мелис Йонузов 3 място (69 кг, жени до 22 години)
Европейско първенство за мъже и жени до 22 години (17-
24.06.2021 г., Розето, Италия)

бокс Радослав Росенов
1 място (до 60 кг, младежи)                                          3 
място (до 60 кг, младежи)

Европейско първенство за младежи (13-24.10.2021 г., Будва, 
Черна гора)                                                                                                      Световно 
първенство за младежи и девойки до 19 години (10-24.04.2021 г., 
Келце, Полша)

бокс Стойка Кръстева 1 място (до 51 кг, жени) Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония) 

бокс Уилиам Чолов
1 място (до 75 кг, младежи)                                           3 
място (до 75 кг, младежи)

Европейско първенство за младежи (13-24.10.2021 г., Будва, 
Черна гора)                                                                                                    Световно 
първенство за младежи и девойки до 19 години (10-24.04.2021 г., 
Келце, Полша)

бокс Ясен Радев 3 място (52 кг, мъже до 22 години)
Европейско първенство за мъже и жени до 22 години (17-
24.06.2021 г., Розето, Италия)

борба Альоша Илиев 2 място (до 41 кг, класически стил)
Европейско първенство за момчета и момичета (28-29.05.2021 г., 
София)
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борба Биляна Дудова
1 място (до 59 кг, жени)                                              1 място 
(до 59 кг, жени)

Световно първенство (2-10.10.2021 г., Осло, Норвегия)  
Европейско първенство (18-23.04.2021 г., Варшава, Полша)

борба Борис Кирилов 1 място (до 51 кг, класически стил) Европейско първенство за кадети (14-20.06.2021 г., Самоков)

борба Денис Демиров 3 място (до 55 кг, класически стил)
Европейско първенство за юноши (28.06-4.07.2021 г., Дортмунд, 
Германия)

борба Димитър Рачев 3 място (до 71 кг, кадети, класически стил)
Световно първенство за кадети (19-25.07.2021 г., Будапеща, 
Унгария)

борба Евелина Николова
3 място (до 57 кг, жени)                                              3 място 
(до 57 кг, жени)

Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония)  Европейско 
първенство (18-23.04.2021 г., Варшава, Полша)

борба Едмонд Назарян 3 място (до 60 кг, класически стил)
Европейско първенство за юноши (28.06-4.07.2021 г., Дортмунд, 
Германия)

борба Ердал Галип 2 място (до 62 кг, свободен стил)
Европейско първенство за момчета и момичета  (28-29.05.2021 г., 
София)

борба Красимира Димитрова 3 място (до 43 кг) Европейско първенство за кадети (14-20.06.2021 г., Самоков)

борба Мартин Шишеков 3 място (до 75 кг, класически стил)
Европейско първенство за момчета и момичета  (28-29.05.2021 г., 
София)

борба Миглена Селишка 2 място (до 50 кг, жени) Европейско първенство (18-23.04.2021 г. Варшава, Полша)

борба Мирослав Киров 2 място (до 74 кг, свободен стил) Европейско първенство (18-23.04.2021 г. Варшава, Полша)

борба Рухан Расим 3 място (до 61 кг, свободен стил)
Европейско първенство до 23 години (17-23.05.2021 г. Скопие, 
Република Северна Македония)
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борба Сали Салиев 2 място (до 92 кг, класически стил) Европейско първенство за кадети (14-20.06.2021 г., Самоков)

борба Софи Тенева 2 място (до 61 кг, кадетки)
Световно първенство за кадети (19-25.07.2021 г., Будапеща, 
Унгария)

борба Тайбе Юсеин 3 място (до 62 кг, жени) Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония)

борба Юлияна Янева 2 място (до 72 кг, жени) Европейско първенство (18-23.04.2021 г. Варшава, Полша)

вдигане на тежести Ангел Русев

1 място (до 55 кг, мъже)   Европейски рекорд за 
юноши в изтласкването от 147 кг.                                          1 
място (до 55 кг, мъже изтласкване)                                                   
3 място (до 55 кг, мъже)

Европейско първенство (3-11.04.2021 г., Москва, Русия)            
Световно първенство (7-17.12.2021 г., Ташкент, Узбекистан)                   

вдигане на тежести Ангел Георгиев 1 място (над 102 кг, за юноши до 15 години)                                              
Европейско първенство за 15 и 17-годишни (август 2021 г., 
Чеханов, Полша)

вдигане на тежести Божидар Андреев

3 място (до 73 кг, мъже изхвърляне)                                                  
2 място (до 109 кг, мъже)                                                 5 
място (до 73 кг, мъже)                                                     4 място 
(до 109 кг, мъже)

Европейско първенство (3-11.04.2021 г., Москва, Русия)                             
Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония)                          

вдигане на тежести Валентин Генчев
2 място (до 67 кг, до 23 години)                                              3 
място (до 67 кг, мъже)                                                         5 
място (до 67 кг, мъже) 

Европейско първенство до 20 години и до 23 години (24.09-
04.10.2021 г., Рованиеми, Финландия)              Европейско 
първенство (3-11.04.2021 г., Москва, Русия)       Световно 
първенство (7-17.12.2021 г., Ташкент, Узбекистан)      

вдигане на тежести Васил Маринов
2 място (до 102 кг, младежи до 20 години)                 6 
място (до 102 кг, мъже)

Световно първенство за младежи до 20 години (23-31.05.2021 г., 
Ташкент, Узбекистан)                                                      Световно първенство 
(7-17.12.2021 г., Ташкент, Узбекистан)           

вдигане на тежести Габриел Маринов 3 място (до 61 кг, до 20 години)
Европейско първенство до 20 години и до 23 години (24.09-
04.10.2021 г., Рованиеми, Финландия)    
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вдигане на тежести Давид Фишеров 2 място (до 102 кг, мъже изтласкване)                                                  Европейско първенство (3-11.04.2021 г., Москва, Русия)                                                   

вдигане на тежести Джан Зарков 3 място (до 49 кг, за юноши до 15 години)                                              
Европейско първенство за 15 и 17-годишни (август 2021 г., 
Чеханов, Полша)

вдигане на тежести Ивана Петрова 2 място (до 45 кг, жени) Европейско първенство (3-11.04.2021 г., Москва, Русия)

вдигане на тежести Иван Димов 3 място (до 67 кг, до 20 години)
Европейско първенство до 20 години и до 23 години (24.09-
04.10.2021 г., Рованиеми, Финландия)    

вдигане на тежести Карлос Насар
1 място (до 81 кг, мъже) Световен рекорд за мъже, 
младежи и юноши в изтласкването.                                                     
2 място (до 81 кг, мъже)

Световно първенство (7-17.12.2021 г., Ташкент, Узбекистан)                                                                                          
Европейско първенство (3-11.04.2021 г., Москва, Русия)

вдигане на тежести Надежда Мей-Нгуен
1 място (до 45 кг, жени)                                                     2 
място (до 49 кг, до 23 години)

Европейско първенство (3-11.04.2021 г., Москва, Русия)  
Европейско първенство до 20 години и до 23 години (24.09-
04.10.2021 г., Рованиеми, Финландия)    

вдигане на тежести Стилян Гроздев 1 място (до 61 кг, мъже) Европейско първенство (3-11.04.2021 г., Москва, Русия)

вдигане на тежести Христо Христов

1 място (до 109 кг, младежи до 20 години)                                                  
2 място (до 109 кг, мъже)                                                 5 
място (до 109 кг, мъже)                                                     4 
място (до 109 кг, мъже)

Световно първенство за младежи до 20 години (23-31.05.2021 г., 
Ташкент, Узбекистан)                                                                                        
Европейско първенство (3-11.04.2021 г., Москва, Русия)                             
Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония)                          
Световно първенство (7-17.12.2021 г., Ташкент, Узбекистан)    

вдигане на тежести Национален отбор, мъже 1 място (отборно) Европейско първенство (3-11.04.2021 г., Москва, Русия)

волейбол
Национален отбор за 
девойки под 16 години

3 място (девойки под 16 години)                                  Ива 
Дудова печели отличието за най-добър диагонал на 
първенството.

Европейско първенство, група II, за девойки под 16 години  (7-
19.07.2021 г., Унгария и Словакия)
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волейбол
Национален отбор за 
юноши под 19 години

2 място (юноши под 19 години)                                   На 
Световното първенство   Александър Николов е 
определен  за най-добър първи посрещач, а Стоил 
Палев за най-добър разпределител.                                                                        
1 място (младежи под 20 години)                              На 
Балканиадата Александър Николов е определен за 
най-полезен състезател (MVP), а  Стоил Палев за най-
добър разпределител.            

Световно първенство за юноши под 19 години  (24.08-2.09.2021 г., 
Техеран, Иран)                                                       Балканиада (20-24.07.2021 
г., Косово)

волейбол Национален отбор за жени

1 място (жени)                                                                           
Първото място в Европейската златна лига класира 
волейболистките на България за участие във FIBA 
Challenge cup 2022, победителят от който печели 
промоция за Волейболната лига на нациите през 
2023 година.                                                                        Достига 
до 1/8 финал на Европейското първенство за жени

Европейска златна лига, финална четворка (19-20.06.2021 г., Русе)                                                                                                                   
Европейско първенство  за жени (24.08-4.09.2021 г., България и 
Сърбия)                                                                                 

волейбол
Национален отбор за 
мъже

Участва във Волейболната лига на нациите     Достига 
до 1/8 финал на Европейското първенство за мъже

Волейболна лига на нациите (28.05-27.06.2021 г., Римини, 
Италия)                                                                                      Европейско 
първенство  за мъже (1-19.09.2021 г., Полша и Чехия)

гребане Емил Нейков
1 място (2000 м скиф)                                                         1 
място (2000 м скиф)

Световно първенство за младежи под 23 години (7-11.07.2021 г., 
Рачице, Чехия)                                                                                                   
Европейско първенство за младежи под 23 години (4-5.09.2021 г., 
Крушвица, Полша)

гребане
Иван Янкулов и Цветомир 
Малинов

4 място (двойката без кърмчия, юноши)
Световно първенство за юноши и девойки (11-15.08.2021 г., 
Пловдив)

гребане Лазар Пенев
3 място (2000 м скиф, лека категория)                        1 
място (2000 м скиф, лека категория)

Световно първенство за младежи под 23 години (7-11.07.2021 г., 
Рачице, Чехия)                                                                                                   
Европейско първенство за младежи под 23 години (4-5.09.2021 г., 
Крушвица, Полша)

джудо Анастасия Балабан
1 място (до 48 кг, девойки)                                                      1 
място (до 48 кг, девойки)

Европейска купа за девойки (юни 2021 г., Сараево, Босна и 
Херцеговина)                                                                                                     
Европейска купа за девойки (юли 2021 г., Прага, Чехия)
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джудо Борис Георгиев 2 място (до 100 кг, мъже) Турнир "Гран при" (5-7.03.2021 г., Ташкент, Узбекистан)

джудо Ивайло Иванов
5 място (до 81 кг, мъже)                                             3 място 
(до 81 кг, мъже)                                                     3 място (до 81 
кг, мъже)

Европейско първенство (16-18.04.2021 г., Лисабон, Португалия)                                                                                                   
Турнир "Мастърс" (11-12.01.2021 г., Доха, Катар)                            
Европейска купа (18.10.2021 г., Дубровник, Хърватия)

джудо Марк Христов 3 място (до 73 кг, мъже) Турнир "Гран при" (24-26.09.2021 г., Загреб, Хърватия)

джудо Снежана Граматикова
2 място (до 57 кг)                                                                         3 
място (до 57 кг)

Европейска купа за кадетки (юни 2021 г., Пореч, Хърватия)                                                                                  
Европейска купа за кадетки (юли 2021 г., Теплице, Чехия)

джудо Янислав Герчев 5 място (до 60 кг, мъже)                                             Европейско първенство (16-18.04.2021 г., Лисабон, Португалия)                                                                                                   

кану-каяк
Веселин Вълчов и 
Радослав Стефанов

3 място (двуместен каяк 1000 м, младежи до 23 
години)

Европейско първенство за юноши и девойки и младежи и девойки 
до 23 години (Познан, Полша) 

кану-каяк Денислав Цветанов
3 място (едноместен каяк 200 м, младежи до 23 
години)

Европейско първенство за юноши и девойки и младежи и девойки 
до 23 години (юли 2021 г., Познан, Полша) 

кану-каяк
Олимпия Душева и 
Денислав Цветанов

2 място (смесени двойки в дисциплината 200 м каяк) Световна купа (21-23.05.2021 г., Барнаул, Русия)

карате 
(олимпийско)

Александра Стублева 2 място (над 68  кг, жени) Европейското първенство (19-23.05.2021 г., Пореч, Хърватия)

карате 
(олимпийско)

Ивет Горанова
1 място (до 55 кг, жени кумите)                                 3 място 
(до 55 кг, жени кумите)                                                   1 място 
(до 55 кг, жени)

Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония)                  
Световно първенство (16-21.11.2021 г., Дубай, ОАЕ)                  
Международен турнир (11-13.06.2021 г., Париж, Франция)
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колоездене Изабела Янкова

1 място (девойки, планинско колоездене)                                               
1 място (девойки, планинско колоездене)       1 място 
(девойки, планинско колоездене)       1 място (жени, 
планинско колоездене)

Носителка на Световната купа по спускане за сезон 2021   Световно 
първенство (Вал ди Соле, Италия)                                 Европейско 
първенство                                                                   Европейско iXS 
първенство

конен спорт Ангел Няголов
1 място                                                                                       1 място                                                                                       
1 място                                                                                           1 
място (Сребърен тур)

Състезание "Гран при 3 звезди" (Атина, Гърция)                            
Състезание "Гран при 3 звезди" (Будапеща, Унгария)                
Състезание "Гран при 2 звезди" (Ебрехсдорф, Австрия)                                                                   
Световна купа по конен спорт-прескачане на препятствия (15-
20.06.2021 г., Божурище)

конен спорт
Ивайло Бонев, Антон 
Дацински, Руслан Петков и 
Ангел Няголов

2 място (отборно изпитание за Купата на нациите)
Световна купа по конен спорт-прескачане на препятствия (15-
20.06.2021 г., Божурище)

конен спорт Милко Кочев 3 място (Сребърен тур)
Световна купа по конен спорт-прескачане на препятствия (15-
20.06.2021 г., Божурище)

лека атлетика Национален отбор 5 място (отборно класиране - 40 дисциплини)
Европейско отборно първенство във Втора лига (19-21.06.2021 г., 
Стара Загора)

лека атлетика Борис Линков 3 място (скок на дължина, мъже до 23 години)
Европейско първенство за мъже и жени до 23 години (8-
11.07.2021 г., Талин, Естония) 

лека атлетика Валентин Андреев
Национален рекорд на чук при юношите (78.90 
метра)

15.05.2021 г., турнир по лека атлетика "Дионисополис" (Балчик)

лека атлетика Димитър Ташев 2 място (троен скок, младежи до 20 години)
Европейско първенство за младежи и девойки до 20 години (15-
18.07.2021 г., Талин, Естония) 

лека атлетика Мартин Балабанов
Национален рекорд за юноши до 19 години в 
бягането на 1 миля (4:27.7 минути)

23.09.2021 г., Състезание "Студентски град Рън" (София)
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плуване Азра Янък
Национален рекорд на 50 метра бътерфлай за жени 
(27,36 секунди)                                             

26.11.2021 г., Държавно първенство по плуване в малък басейн 
(Бургас)

плуване Антъни Иванов

4 място (200 метра бътерфлай, мъже)                        4 
място (200 метра бътерфлай, мъже)                     
Национален рекорд на 50 метра бътерфлай за мъже 
(23,14 секунди)                                                   Национален 
рекорд на 200 метра бътерфлай за мъже ( 1:54.72 
секунди)                                                   Национален рекорд 
на 200 метра бътерфлай за мъже ( 1:54.50 секунди)                                                                                              
Национален рекорд на 100 метра бътерфлай за 
мъже (50.73 секунди)                                                    
Национален рекорд на 100 метра бътерфлай за 
мъже (50.20 секунди)                                                    
Национален рекорд на 200 метра бътерфлай в 
малък басейн  за мъже ( 1:51.49 минути)       

Европейско първенство (17-23.05.2021 г., Будапеща, Унгария)                                                                                                            
Европейско първенство по плуване в малък басейн (2-6.11.2021 г. 
Казан, Русия)                                                                        16.12.2021 г., 
Световно първенство в малък басейн (Абу Даби, ОАЕ)

плуване Дениел Нанков
Национален рекорд на 100 метра свободен стил за 
мъже (48,17 секунди)

26.11.2021 г., Държавно първенство по плуване в малък басейн 
(Бургас)

плуване Диана Петкова

Национален рекорд на 200 метра съчетано за жени 
(2:13.35 минути)                                                           
Национален рекорд на 50 метра бруст за жени 
(30.98 секунди)                                                             
Национален рекорд на 100 метра съчетано за женив 
малък басейн (59.19 секунди)                          
Национален рекорд на 200 метра съчетано в малък 
басейн за жени (2:12.59 минути)                

21.05.2021 г., Европейско първенство (Будапеща, Унгария)                                                                                                                                 
16.12.2021 г., Световно първенство в малък басейн (Абу Даби, 
ОАЕ) 

плуване Жанет Ангелова

Национален рекорд на 200 метра свободен стил за 
девойки старша възраст (2:02.43 минути)                                                                                       
Национален рекорд на 400 метра свободен стил за 
девойки старша възраст (4:15.57 минути)                                                                                               
Национален рекорд на 800 метра свободен стил в 
малък басейн за девойки старша възраст (8:44.88 
минути)     

8.07.2021 г., Европейско първенство за юноши и девойки (Рим, 
Италия)                                                                                                       17.12.2021 г., 
Световно първенство в малък басейн (Абу Даби, ОАЕ) 
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плуване Йордан Янчев
Национален рекорд на 800 метра свободен стил 
(8:01.98 минути)                                             

28.05.2021 г., Международен турнир (Бургас)

плуване Йосиф Миладинов

1 място (50 метра бътерфлай, юноши)                      1 
място (100 метра бътерфлай, юноши)                    2 
място (100 метра бътерфлай, мъже)  - Медалът е 
първи при мъжете за България на европейско 
първенство на голям басейн.       Национален рекорд 
на 100 метра бътерфлай за мъже (50.93 секунди)                                               
8 място (100 метра бътерфлай, мъже) Той е  първия 
български състезател при мъжете на олимпийски 
финал в плуването.                                            

Европейско първенство за юноши и девойки (6-11.07.2021 г.,  
Рим, Италия)                                                                                               Европейско 
първенство за юноши и девойки (6-11.07.2021 г.,  Рим, Италия)                                                                               
Европейско първенство (17-23.05.2021 г., Будапеща, Унгария)                                                                                                
Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония)                                                                                                             

плуване Калоян Братанов
Национален рекорд на 200 метра съчетано плуване 
за мъже (1:56.28 минути)           

16.12.2021 г., Световно първенство в малък басейн (Абу Даби, 
ОАЕ) 

плуване Калоян Левтеров 3 място (200 метра гръб, юноши)
Европейско първенство за юноши и девойки (6-11.07.2021 г.,  
Рим, Италия)

плуване Любомир Епитропов

Национален рекорд на 100 метра бруст за мъже 
(1:00.32 минути)                                             Национален 
рекорд на 200 метра бруст за мъже (2:10.12 минути)                                                        
Национален рекорд на 200 метра бруст за мъже 
(2:09.68 минути)                                                            
Национален рекорд на 100 метра бруст в малък 
басейн  за мъже (58.27 секунди)        

9.04.2021 г., турнир от веригата "Pro Swim Series" (Мишън Виехо, 
САЩ)                                                                                                           19.05.2021 г., 
Европейско първенство (Будапеща, Унгария)                                                                                                                        
27.07.2021 г., Олимпийски игри (Токио, Япония)                                 
16.12.2021 г., Световно първенство в малък басейн (Абу Даби, 
ОАЕ) 

плуване

Национален отбор, мъже 
(Калоян Левтеров, 
Любомир Епитропов, 
Йосиф Миладинов, Антъни 
Иванов)

Национален рекорд на смесена щафета  4 по 100 
метра (3:37.48 минути) 

23.05.2021 г., Европейско първенство (Будапеща, Унгария)
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плуване

Национален отбор, юноши 
(Дениел Нанков, Петър 
Мицин, Калоян Левтеров и 
Йосиф Миладинов)

4 място (щафета 4 по 100 метра свободен стил, 
юноши)                                                                                         
Национален рекорд на щафета  4 по 100 метра 
свободен стил за мъже (3:23.17 минути)                                                                    
Национален рекорд на щафета  4 по 100 метра 
свободен стил за мъже (3:20.86 минути) 

Европейско първенство за юноши и девойки (6-11.07.2021 г.,  
Рим, Италия)

плуване

ПСК "Черно море" 
(Дениел Нанков, Мартин 
Вълканов, Веско Стратев и 
Владислав Терзиев)

Национален рекорд на щафета  4 по 50 метра 
свободен стил в малък басейн за мъже (1:30.04 
минути)

27.11.2021 г., Държавно първенство по плуване в малък басейн 
(Бургас)

плуване

ПСК "Черно море" 
(Владислав Терзиев, 
Станимир Раев, Мартин 
Вълканов и Дениел 
Нанков)

Национален рекорд на щафета 4 по 50 метра 
съчетано в малък басейн за мъже (1:39.05 минути)

27.11.2021 г., Държавно първенство по плуване в малък басейн 
(Бургас)

самбо Анна-Мария Манушева 2 място (до 65 кг, девойки до 20 години) Европейско първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър)

самбо Антония Колева 3 място (до 59 кг, девойки до 20 години) Европейско първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър)

самбо Владимир Борисов 3 място (до 71 кг, юноши до 18 години) Европейско първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър)

самбо Ива Иванова 3 място (до 54 кг, жени) Европейско първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър)

самбо Иван Хърков 2 място (до 79 кг, мъже) Европейско първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър)

самбо Камен Георгиев 2 място (до 98 кг, мъже, бойно самбо) Европейско първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър)
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самбо Мария Оряшкова

3 място (до 80 кг, жени)                                              1 място 
(до 80 кг, жени)                                                      1 място 
(жени)                                                                      2 място (над 70 
кг, жени)

Световно първенство за жени (12-14.11.2021 г., Ташкент, 
Узбекистан)                                                                                         Европейско 
първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър) Световно 
първенство по плажно самбо (август 2021 г., Кипър)                                                                                                                  
Турнир от световните серии по плажна борба (3-4.09.2021 г., Рим, 
Италия) 

самбо Михаил Николов 2 място (до 79 кг, мъже, бойно самбо) Европейско първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър)

самбо Радослав Марков 3 място (до 64 кг, мъже) Европейско първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър)

самбо Таня Радулова 3 място (до 59 кг, девойки до 18 години) Европейско първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър)

самбо Цветелина Маринова 3 място (до 65 кг, девойки до 18 години) Европейско първенство (26-29.05.2021 г., Лимасол, Кипър)

ски алпийски 
дисциплини

Алберт Попов
3 място (слалом)                                                                  16 
място (слалом)

Европейска купа (15.12.2021 г., Обереген, Италия)                        
Световна купа (16.01.2021 г., Флахау, Австрия)                               През 
сезон 2020/2021 шест пъти е в зоната на точките за Световната 
купа. В генералното класиране за сезона заема 26-ото място.

ски скок Владимир Зографски
3 място (140 м шанца)                                                   7 място 
(99 м шанца)

Летни "Гран при" серии (септември 2021 г, Шучинск, Казахстан)

сноуборд Радослав Янков
13 място (паралелен слалом)                                       7 
място (паралелен слалом)

Световно първенство (1-2.03.2021 г., Рогла, Словения)                  
Световна купа (11-12.12.2021 г., Баное, Русия)

спортна гимнастика Дейвид Хъдълстоун 1 място (успоредка) Световна купа (12-13.06.2021 г., Осиек, Хърватия)
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спортна стрелба Антоанета Костадинова

2 място (жени, 10 метра пистолет)                        4 място 
(жени, 25 метра пистолет)                       1 място (жени, 
25 метра пистолет)                        1 място (жени, 10 
метра пистолет)

Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония)          
Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония) Турнир 
"Гран При" (9-13.06.2021 г., Нови Сад, Сърбия)                                                                                                
Световна купа (22.06-3.07.2021 г., Осиек, Хърватия)

спортна стрелба Мирослава Минчева 3 място (жени, 25 метра пистолет) Турнир от веригата "Гран При" (9-13.06.2021 г., Нови Сад, Сърбия)

спортна стрелба
Мария Гроздева, 
Антоанета Костадиноваа и 
Мирослава Минчева

2 място (отборната надпревара на 25 мерта 
пистолет, жени)

Европейско първенство (20.05-6.06.2021 г., Осиек, Хърватия)

спортно катерене Александра Тоткова

3 място (жени, трудност)                                           6 място 
(жени, трудност)                                           3 място (девойки 
16-17 години,  комбинация)                   1 място 
(девойки 16-17 години, трудност)                           2 място 
(девойки 16-17 години, трудност)      

Световна купа (12-13.07.2021 г., Шамони, Франция)                 
Световна купа 2021 г. - крайно класиране                                       
Европейско първенство (1-5.05.2021 г., Перм, Русия)             
Европейска купа (12-13.06.2021 г., Имст, Австрия)                     
Европейска купа (19-20.06.2021 г., Швейцария)

спортно катерене Николай Ангелов 1 място (юноши 14-15 години, трудност)     Европейска купа (24-25.07.2021 г., Велико Търново)    

спортно катерене Николай Русев

1 място (юноши 14-15 години, боулдър)                                           
2 място (юноши 14-15 години, комбинация)                                           
1 място (юноши 14-15 години, боулдър)                         1 
място (юноши 14-15 години, комбинация)                   2 
място (юноши 14-15 години, скорост)                                  
1 място (юноши 14-15 години, боулдър)                                 
1 място (юноши 14-15 години, скорост)                                   
2 място (юноши 14-15 години, трудност)                              
3 място (юноши 14-15 години, трудност)     

Световно първенство (21-30.08.2021 г., Русия)                 Световно 
първенство (21-30.08.2021 г., Русия)                                      Европейско 
първенство (1-5.05.2021 г., Перм, Русия)             Европейско 
първенство (1-5.05.2021 г., Перм, Русия)                  Европейско 
първенство (1-5.05.2021 г., Перм, Русия)                         Европейска 
купа (15-16.05.2021 г., Грац, Австрия)                         Европейска купа 
(12-13.06.2021 г., Имст, Австрия)                       Европейска купа (24-
25.07.2021 г., Велико Търново)                              Европейска купа (19-
20.06.2021 г., Швейцария)

спортно катерене Петър Атанасов 1 място (юноши 18-19 години, трудност)     Европейска купа (24-25.07.2021 г., Велико Търново)    
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спортно катерене Слав Киров 

1 място (юноши, 16-17 години, боулдър)          3 място 
(юноши 16-17 години, боулдър)                   3 място 
(юноши 16-17 години, трудност)                1 място 
(юноши 16-17 години, трудност)             2 място 
(юноши 16-17 години, боулдър)

Европейска купа 2021 г. - крайно класиране при 16-17 годишните                                                                                      
Европейско първенство (1-5.05.2021 г., Перм, Русия)                     
Европейско първенство (1-5.05.2021 г., Перм, Русия)                 
Европейска купа (24-25.07.2021 г., Велико Търново)                
Европейска купа (09-10.10.2021, Соуре, Португалия)

таекуондо 
(олимпийско)

Национален отбор по 
Пумсе

1 място в отборното класиране Мултиевропейско първенство (10-16.06.2021 г., София)

таекуондо 
(олимпийско)

Борислав Циков 3 място Мултиевропейско първенство (10-16.06.2021 г., София)

 
С
о
ф
и

таекуондо 
(олимпийско)

Венцислав Аничин 1 място Мултиевропейско първенство (10-16.06.2021 г., София)

таекуондо 
(олимпийско)

Денис Димитров 
1 място                                                                                   Водач в 
Световната ранглиста при юношите до 63 кг.

Международен турнир  "Президентс къп" (м. септември 2021 г., 
Истанбул, Турция)

таекуондо 
(олимпийско)

Деян Павлин
2 място                                                                                         3 място 
(до 57 кг, кадети)

Мултиевропейско първенство (10-16.06.2021 г., София)           
Европейско първенство за кадети (август 2021 г. Талин, Естония)

таекуондо 
(олимпийско)

Ерика Костадинова 1 място Мултиевропейско първенство (10-16.06.2021 г., София)

таекуондо 
(олимпийско)

Илина Иванова 3 място (до 53 кг, жени) Европейско първенство за мъже и жени (8-11.04.2021 г., София)

таекуондо 
(олимпийско)

Красимир Лилов 3 място (до 49 кг, кадети) Европейско първенство за кадети (август 2021 г. Талин, Естония)

таекуондо 
(олимпийско)

Мартин Симеонов 3 място Мултиевропейско първенство (10-16.06.2021 г., София)

таекуондо 
(олимпийско)

Симеон Димитров 2 място Мултиевропейско първенство (10-16.06.2021 г., София)
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таекуондо 
(олимпийско)

Станислав Митков 1 място Мултиевропейско първенство (10-16.06.2021 г., София)

таекуондо 
(олимпийско)

Цвети Славова 3 място Мултиевропейско първенство (10-16.06.2021 г., София)

фигурно пързаляне Александра Фейгин

17 място (жени) Печели квота за участие на жена във 
фигурното пързаляне в Зимните олимпийски игри 
след 24 години                                                                                   2 
място (жени)

Световно първенство (22-28.03.2021 г., Стокхолм, 
Швеция)Международен турнир (6-7.11.2021 г., Дънди, 
Великобритания)

хандбал Божидар Симеонов избран за номер 1 на поста пивот на първенството
Европейско първенство за юноши до 19 години (16-22.08.2021 г., 
Варна)

хандбал България, мъже 3 място, мъже  Турнира "IHF/EHF Trophy" (19.06.2021 г., Грузия)

художествена 
гимнастика

Боряна Калейн

2 място (многобой)                                                                     5 
място (многобой)                                                              4 място 
(многобой)                                                            1 място (обръч), 
1 място (бухалки), 1 място (лента), 2 място 
(многобой) и 3 място (топка)             1 място  (лента), 2 
място (бухалки), 2 място (многобой), 3 място (топка)                                                                 
1 място (бухалки), 2 място (лента), 3 място (обръч) и 
3 място (топка)

Европейско първенство (9-13.06.2021 г., Варна)                     
Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония)                  
Световно първенство (27-31.10.2021 г., Китакюшу, Япония)                                                                                                                                        
Световна купа (26-28.03.2021 г., София)                                            
Световна купа (7-9.05.2021 г., Баку, Азербайджан)                                
Турнир „Гран При“ (17-21.02.2021 г., Москва, Русия)

художествена 
гимнастика

Катрин Тасева 
 3 място (бухалки)                                                                    3 
място (лента)

Световна купа (26-28.03.2021 г., София)                                                  
Световна купа (7-9.05.2021 г., Баку, Азербайджан)      
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художествена 
гимнастика

Национален отбор жени 
ансамбъл  (Симона 
Дянкова, Мадлен 
Радуканова, Лаура Траатс, 
Стефани Кирякова и Ерика 
Зафирова)

1 място (многобой) Това е първа олимпийска титла в 
историята за българската художествена гимнастика.                                                                                                             
1 място (пет топки) и 2 място (три обръча и два чифта 
бухалки)                                                               1 място 
(многобой), 1 място (пет топки) и 1 място (три 
обръча и два чифта бухалки)   За  съчетанието си с пет 
топки ансамбълът получи рекордна оценка от 
44.150 точки, която е най-високата , присъждана до 
момента в историята на художествената гимнастика.                                                                               
1 място (многобой), 1 място (пет топки)  и 1 място 
(три обръча и два чифта бухалки)                                                                               
2 място (многобой)                                                            1 място 
(многобой), 1 място (пет топки) и 1 място (три 
обръча и два чифта бухалки)                                    

Олимпийски игри (23.07-8.08.2021 г., Токио, Япония)                                             
Европейско първенство (9-13.06.2021 г., Варна)                               
Световна купа (26-28.03.2021 г., София)                                                 
Световна купа (7-9.05.2021 г., Баку, Азербайджан)                                                 
Световна купа (28-30.05.2021 г., Пезаро, Италия)                                              
Турнир "Гран при" (16-18.10.2021 г., Марбея, Испания)                   
Световна купа 2021 г. - крайно класиране - Българките завоюват 
трите големите Световни купи, както за многобоя, така и за 
съчетанията с пет топки, и три обръча и два чифта бухалки.      

художествена 
гимнастика

Национален отбор 
девойки ансамбъл  
(Александра Василева, 
Камелия Петрова, Сузан 
Пуладиан, Кристиана 
Дойчева, Гергана 
Трендафилова и Мария 
Стаменова)

2 място (многобой) , 2 място (пет топки) и 2 място 
(пет ленти)                                                                      

Европейско първенство (9-13.06.2021 г., Варна)                             

шахмат Александра Пехливанова 1 място (момичета до 8 години) Първенство на Европейския съюз (август 2021 г., Чехия)

шахмат Данаил Попзафиров 2 място (момчета до 10 години) Първенство на Европейския съюз (август 2021 г., Чехия)

шахмат Никола Кънов 3 място (момчета до 14 години) Първенство на Европейския съюз (август 2021 г., Чехия)
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шорттрек Любомир Калчев

Национален рекорд за мъже на 1000 метра 
(1:25.971 минута)                                                                    
Национален рекорд за мъже на 500 метра (41:985 
секунди)

22.10.2021 г., Световната купа (Пекин, Китай)                                  
19.12.2021 г., Държавно първенство по шорттрек (София)

СПОРТИСТИ С УВРЕЖДАНИЯ

голбал (колективен 
спорт за незрящи. 
Играе се със 
звънтяща топка)

Национален отбор, мъже  
(със зрителни увреждания)

3 място (мъже)                                                                                                                                                        
1 място (мъже)                                                                                  2 
място (мъже) 

Европейско първенство по голбал (14-21.11.2021 г., Румъния)                                                                                                      
Международен турнир (26-28.11.2021 г., Скопие, Република 
Северна Македония)                                                          Международен 
турнир (3-4.12.2021 г., Сараево, Босна и Херцеговина)

канадска борба
Ангелина Кръстева                   
(със зрителни  
увреждания)

3 място (до 60 кг, лява ръка)                                            3 
място (до 60 кг, дясна ръка)                                         3 място 
(до 60 кг, лява ръка)                                                                      

Световно първенство за спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 
г.,Букурещ, Румъния)                                             Световно първенство за 
спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                           
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)            

канадска борба
Ася Бурова                      (със 
зрителни  увреждания)

3 място (до 70 кг, лява ръка)                                                                                                              
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)            

канадска борба
Ваньо Биячев                  (със 
зрителни  увреждания)

3 място (до 100 кг, лява ръка)
Световно първенство за спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 
г.,Букурещ, Румъния)

канадска борба
Георги Караджов                   (с 
двигателни увреждания)

1 място (над 85 кг, дясна ръка)                                        3 
място (над 85 кг, дясна ръка)

Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)                                                Световно първенство за 
спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)

канадска борба
Емилия Стоянова                      
(със зрителни  
увреждания)

3 място (над 70 кг, дясна ръка)                                                                                                              
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)            
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канадска борба
Емка Танова                      (със 
зрителни  увреждания)

3 място (до 70 кг, дясна ръка)                                                                                                              
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)            

канадска борба
Жулиен Колев                      
(със зрителни  
увреждания)

3 място (до 80 кг, дясна ръка)                                            3 
място (до 80 кг, лява ръка)                                                                                                                

Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)            

канадска борба
Захари Стоянов                   (с 
двигателни увреждания)

2 място (над 85 кг, дясна ръка)                                        
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)                                                

канадска борба
Илинка Пупева                      
(със зрителни  
увреждания)

3 място (до 60 кг, дясна ръка)                                                                                                              
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)            

канадска борба
Йордан Йорданов                   
(със зрителни  
увреждания)

2 място (до 70 кг, лява ръка)                                            2 
място (до 70 кг, дясна ръка)                                            3 
място (до 70 кг, лява ръка)                                           

Световно първенство за спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 
г.,Букурещ, Румъния)                                               Европейско първенство 
за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)                                             
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)

канадска борба
Лада Хаджиева                   (с 
увреждания на слуха)

2 място (до 70 кг, лява ръка)                                            2 
място (до 70 кг, дясна ръка)                                       1 място 
(до 70 кг, лява ръка)                                            1 място (до 70 
кг, дясна ръка)

Световно първенство за спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 
г.,Букурещ, Румъния)                                             Световно първенство за 
спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                           
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)                                        Европейско първенство за 
спортисти с увреждания (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба
Маргарита Дабева                   
(със зрителни  
увреждания)

3 място (над 70 кг, дясна ръка)                                       3 
място (над 70 кг, лява ръка)                                             

Световно първенство за спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 
г.,Букурещ, Румъния)                                                   Европейско първенство 
за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)
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канадска борба
Марин Пейчев                   (със 
зрителни  увреждания)

3 място (до 80 кг, дясна ръка)                                         2 
място (до 80 кг, дясна ръка)                                            2 
място (до 80 кг, лява ръка)                                         

Световно първенство за спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 
г.,Букурещ, Румъния)                                                  Европейско първенство 
за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)                                         
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)

канадска борба
Николай Дамянов                   
(със зрителни  
увреждания)

3 място (до 70 кг, лява ръка)                                             3 
място (до 70 кг, дясна ръка)                                           1 
място (до 70 кг, дясна ръка)                                         2 място 
(до 70 кг, лява ръка)                                                      

Световно първенство за спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 
г.,Букурещ, Румъния)                                             Световно първенство за 
спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                           
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)                                           Европейско първенство за 
спортисти с увреждания (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба
Огнян Огнянов                  (с 
физически  увреждания)

2 място (над 100 кг, лява ръка)                                            3 
място (над 100 кг, дясна ръка)

Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)

канадска борба
Павел Кръстев                   (със 
зрителни  увреждания)

1 място (над 100 кг, лява ръка)                                            1 
място (над 100 кг, дясна ръка)                                    1 място 
(над 100 кг, лява ръка)                                            1 място (над 
100 кг, дясна ръка)

Световно първенство за спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 
г.,Букурещ, Румъния)                                             Световно първенство за 
спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                           
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)                                          Европейско първенство за 
спортисти с увреждания (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба
Росен Седефчев                  
(със зрителни  
увреждания)

3 място (до 100 кг, дясна ръка)
Световно първенство за спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 
г.,Букурещ, Румъния)

канадска борба
Тилка Кайрякова                   (с 
увреждания на слуха)

3 място (над 70 кг, лява ръка)                                            3 
място (над 70 кг, дясна ръка)                                      2 място 
(над 70 кг, лява ръка)                                            2 място (над 
70 кг, дясна ръка)

Световно първенство за спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 
г.,Букурещ, Румъния)                                             Световно първенство за 
спортисти с увреждания (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                           
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)                                          Европейско първенство за 
спортисти с увреждания (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)
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канадска борба
Тихомир Трифонов                  
(с физически  увреждания)

3 място (до 80 кг, дясна ръка)
Европейско първенство за спортисти с увреждания (24-31.10.2021 
г., Вилнюс, Литва)

лека атлетика
Виктория Дарвинова                     
(със зрителни  
увреждания)

1 място (скок дължина, девойки)
Европейски младежки игри за хора с увреждания (21-26.06.2021 
г., Бърно, Чехия)

лека атлетика
Радена Ангелова                    
(със Синдром на Даун)

2 място (200 м)                                                                        4 
място (100 м)

Световни игри за хора със Синдром на Даун (4 - 11.10.2021 г., 
Ферара, Италия)

лека атлетика
Ружди Ружди                   (с 
двигателни увреждания)

2 място (тласкане на гюле, категория F55).       1 място 
(тласкане на гюле, категория F55). За пети пъти става  
европейски шампион.

Параолимпийски игри (24.08-5.09.2021 г, Токио, Япония)     
Европейско първенство за хора с увреждания (1-2.06.2021 г., 
Бидгошч, Полша)

лека атлетика
Хакан Осман                     (със 
зрителни  увреждания)

2 място (400 м. гладко бягане, младежи)
Европейски младежки игри за хора с увреждания (21-26.06.2021 
г., Бърно, Чехия)

лека атлетика
Християн Стоянов           (с 
двигателни увреждания)

2 място (1500 м, категория T46)                               2 място 
(1500 м, категория T46)

Параолимпийски игри (24.08-5.09.2021 г, Токио, Япония)     
Европейско първенство за хора с увреждания (1-2.06.2021 г., 
Бидгошч, Полша)

лека атлетика
Христослава Колева                    
(със Синдром на Даун)

2 място (25 м свободен стил)                                                                        
Световни игри за хора със Синдром на Даун (4-11.10.2021 г., 
Ферара, Италия)

лека атлетика
Христослава Колева                    
(със Синдром на Даун)

2 място (25 м гръб)                                                                        
Световни игри за хора със Синдром на Даун (4-11.10.2021 г., 
Ферара, Италия)

шахмат
Национален отбор                    
(със зрителни  
увреждания)

10 място
Олимпиада по шахмат за незрящи и слабовиждащи (16-
27.10.2021 г., Родос, Гърция)

НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ
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аеробика Александър Мишинков
2 място (индивидуално, възрастова група 12-14 
години)

Световно първенство за юноши и девойки (18-24.05.2021 г., Баку, 
Азербайджан)

аеробика

Александър Мишинков, 
Християна Златанова, 
Кристина Костова, Нелиз 
Нури, Атанас Благоев

2 място (група, възрастова група 12-14 години)
Световно първенство за юноши и девойки (18-24.05.2021 г., Баку, 
Азербайджан)

аеробика
Ана-Мария Стоилова и 
Антонио Папазов

1 място (смесени двойки)                                                4 
място (смесени двойки)

Европейско първенство (23-26.09.2021, Пезаро, Италия)                      
Световно първенство за мъже и жени (24-30.05.2021 г., Баку, 
Азербайджан)

аеробика
Антонио Папазов, Дарина 
Пашова и Тихомир Баротев

1 място (тройки)                                                                         1 
място (тройки)

Световно първенство за мъже и жени (24-30.05.2021 г., Баку, 
Азербайджан)                                                                                         Европейско 
първенство (23-26.09.2021, Пезаро, Италия)  

аеробика Борислава Иванова
3 място (индивидуално, възрастова група 15-17 
години)

Световно първенство за юноши и девойки (18-24.05.2021 г., Баку, 
Азербайджан)

аеробика
Борислава Иванова и 
Христо Манолов

1 място (смесени двойки за юноши и девойки)                                                                                      
3 място (смесени двойки, възрастова група 15-17 
години)

Европейско първенство (23-26.09.2021, Пезаро, Италия)                       
Световно първенство за юноши и девойки (18-24.05.2021 г., Баку, 
Азербайджан)

аеробика Дарина Пашова
1 място (индивидуално, жени)                                      2 
място (индивидуално, жени)

Европейско първенство (23-26.09.2021, Пезаро, Италия)      
Световно първенство за мъже и жени (24-30.05.2021 г., Баку, 
Азербайджан)

акробатика
Данаил Николов и Мартин 
Николов

3 място (мъжки двойки в категория 12-19 години)
Световно първенство за подрастващи (23-29.06-2021 г., Женева, 
Швейцария)

батут Магдалена Кисьова 3 място (девойки индивидуално 11-12 години)
Световно първенство за младежи, юноши и девойки (25-
28.11.2021 г., Баку, Азербайджан)

батут
Радост Пеева и Аделина 
Ангелова

4 място (девойки синхронни 11-12 години)
Световно първенство за младежи, юноши и девойки (25-
28.11.2021 г., Баку, Азербайджан)
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естетическа 
гимнастика

Национален отбор , жени 
(Михаела Лилкина, Сибила 
Карпачева, Миряна 
Чолакова, Добромира 
Ставрева, Виктория Берова, 
Христиана Ковачева, Сияна 
Табакова и Карина 
Нейкова)

1 място (отборно състезание)                                     3 място 
(отборно класиране жени и девойки)                                     
1 място (отборно състезание)  

Световно първенство по естетическа групова гимнастика (26-
27.06.2021 г., София)                                                                                            
Световно първенство по естетическа групова гимнастика (20-
21.11.2021 г., Хелзинки, Финландия)                                                                                                     
Световна купа по естетическа групова гимнастика (26-27.06.2021 
г., София)   

естетическа 
гимнастика

Национален отбор , 
девойки (Симона Берова, 
Мишел Иванова, Дария 
Капсъзова, Рада Куатли, 
Мария Мехлемова, Яна 
Стайкова, Катрин Тасева, 
Дария Войнова)

1 място (отборно състезание)                                  3 място 
(отборно класиране жени и девойки)                                                                               
1 място (отборно състезание)  

Световно първенство и Световна купа по естетическа групова 
гимнастика (26-27.06.2021 г., София)                                                                                            
Световно първенство по естетическа групова гимнастика (20-
21.11.2021 г., Хелзинки, Финландия)                                                                                                     
Световна купа по естетическа групова гимнастика (26-27.06.2021 
г., София)   

киокушин Кристиян Дойчев
Печели мача срещу Руслан Насибулин (Беларус) в 
категория до 80 кг по правилата KWU Senshi

Европейско първенство на Професионалната лига на Световния 
киокушин съюз (KWU) (11.07.2021 г., Камчия)

канадска борба Божидар Симеонов
1 място (до 80 кг, дясна ръка)                                        2 
място (до 80 кг, дясна ръка)                                     2 място 
(до 80 кг, лява ръка)

Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                                                                                                                                       
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)               
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Валентин Господинов
3 място (до 75 кг, лява ръка)                                           2 
място (до 75 кг, лява ръка)                                        3 място 
(до 75 кг, дясна ръка)

Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                                                                                     
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)               
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Вениамин Димитров
1 място (до 60 кг, дясна ръка)                                              2 
място (до 60 кг, лява ръка)                               

Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)
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канадска борба Георги Цветков
1 място (над 110 кг, лява ръка)                                 1 място 
(над 110 кг, дясна ръка)                                    2 място (над 
110 кг, лява ръка)

Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                                                                                         
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)               
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Даниела Каракашева 3 място (до 90 кг, дясна ръка) Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)

канадска борба Детелин Йончев
1 място (до 85 кг, дясна ръка)                                        2 
място (до 85 кг, лява ръка)                                      3 място 
(до 85 кг, дясна ръка)

Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)               
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)                
Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)

канадска борба Донка Йовчева 3 място (до 70 кг, дясна ръка) Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)

канадска борба Елена Димитрова
2 място (над 80 кг, лява ръка)                                       3 място 
(над 80 кг, дясна ръка)

Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)

канадска борба Йордан Цонев
1 място (до 100 кг, лява ръка)                                        1 
място (до 100 кг, лява ръка)                                     1 място 
(до 100 кг, дясна ръка)

Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                                                                                           
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)                      
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Любомир Миланов 2 място (до 110 кг, лява ръка)                               Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Митко Стайков
2 място (до 60 кг, дясна ръка)                                           3 
място (до 60 кг, лява ръка)                               

Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Недалин Христов
1 място (до 85 кг, лява ръка)                                         1 място 
(до 85 кг, лява ръка)                                          2 място (до 85 
кг, дясна ръка)

Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                                                                                        
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)           
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)  
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канадска борба Николай Прешелков 3 място (до 110 кг, дясна ръка)                               Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Никола Тодоров 3 място (до 70 кг, лява ръка)                               Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Пламен Димитров
1 място (до 90 кг, дясна ръка)                                         1 
място (до 90 кг, дясна ръка)                                        2 място 
(до 90 кг, лява ръка)

Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                                                                                          
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)              
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Сашо Андреев
2 място (до 90 кг, лява ръка)                                         1 място 
(до 90 кг, лява ръка)

Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)                                                                                                         
Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Стефан Ленгаров 2 място (до 100 кг, лява ръка) Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)

канадска борба Стефан Цанов 3 място (до 100 кг, дясна ръка) Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)

канадска борба Теодора Кръстева 3 място (до 90 кг, лява ръка) Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)

канадска борба Християн Цанов 2 място (до 100 кг, дясна ръка)                               Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Христо Делиджаков 2 място (до 70 кг, лява ръка)                               Европейско първенство (24-31.10.2021 г., Вилнюс, Литва)

канадска борба Цветан Гашевски 2 място (до 80 кг, дясна ръка) Световно първенство (24.11-3.12.2021 г.,Букурещ, Румъния)

карате киокушин Андрей Андреев 3 място (мъже) Европейско първенство за мъже и жени (5.12.2021 г., Варна)
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карате киокушин Васил Димитров 2 място (тежка категория, мъже) Европейско първенство за мъже и жени (5.12.2021 г., Варна)

карате киокушин Виктория Наскова 3 място (жени) Европейско първенство за мъже и жени (5.12.2021 г., Варна)

карате киокушин Дилян Николов 2 място (до 65 кг, мъже) Европейско първенство за мъже и жени (5.12.2021 г., Варна)

карате киокушин Ия Костова 2 място (до 55 кг, жени) Европейско първенство за мъже и жени (5.12.2021 г., Варна)

карате киокушин Кристеан Добрев 3 място (мъже) Европейско първенство за мъже и жени (5.12.2021 г., Варна)

карате киокушин Кристиян Дойчев 2 място (до 90 кг, мъже) Европейско първенство за мъже и жени (5.12.2021 г., Варна)

карате киокушин Никол Харизанова 2 място (до 65 кг, жени) Европейско първенство за мъже и жени (5.12.2021 г., Варна)

карате 
"шинкиокушин"

Веселин Фърцов 3 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)

карате 
"шинкиокушин"

Виктор Байчев 1 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)

карате 
"шинкиокушин"

Виктор Вичев 3 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)

карате 
"шинкиокушин"

Георги Чолаков 1 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)

карате 
"шинкиокушин"

Елица Иванова 3 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)
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карате 
"шинкиокушин"

 Захари Тянев 1 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)

карате 
"шинкиокушин"

Йоана Терзиева 2 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)

карате 
"шинкиокушин"

Калоян Ташев 1 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)

карате 
"шинкиокушин"

Мартина Бандерова 3 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)

карате 
"шинкиокушин"

Симеон Белчев 3 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)

карате 
"шинкиокушин"

Фатих Фаик 3 място
Европейско първенство до 21 години (ноември 2021 г.,  Орадя, 
Румъния)

киокушин Николай Йоргов

Печели мача срещу Жан Пол Жако (Франция) в 
категория до 85 кг по правилата KWU Senshiс                                                                               
Печели сциалната награда за най-добър нокаут за 
цялостното си представяне в Европейското 
първенство на Професионалната лига на KWU

Европейско първенство на Професионалната лига на Световния 
киокушин съюз (KWU) (11.07.2021 г., Камчия)

киокушин карате Адриян Добрев 3 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)

киокушин карате Василена Петкова 2 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)

киокушин карате Виктор Колев 2 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)
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киокушин карате Габриела Николова 3 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)

киокушин карате Моника Стоянова 1 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)

киокушин карате Неджми Бозов 3 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)

киокушин карате Николай Станчев 3 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)

киокушин карате Николинка Бояджиева 2 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)

киокушин карате Никол Найденова 3 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)

киокушин карате Теодора Попова 1 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)

киокушин карате Тодор Крушков 3 място Световно първенство на KWF (19-20.11.2021 г., Краков, Полша)

кикбокс Национален отбор

Българските състезатели печелят 61 медала (23 
златни, 13 сребърни и 25 бронзови)  Българските 
състезатели печелят 317 медала (114 златни, 84 
сребърни и 119 бронзови)

Европейско първенство за кадети и кадетки (5-14.11.2021 г., 
Будва, Черна гора)                                                         Европейска купа (28-
30.05.2021 г, Карловац, Хърватия)

кикбокс Борислав Радулов 2 място (поинт файтинг до 57 кг, мъже) 
Световно първенство за мъже и жени (15-25.10.2021 г., Йезоло, 
Италия)



стр. 30 от 36

кикбокс Бойко Янчев 2 място (ветерани)
Световно първенство за мъже и жени (15-25.10.2021 г., Йезоло, 
Италия)

кикбокс Георги Денев 3 място (до 57 кг, стил К1)
Световно първенство за мъже и жени (15-25.10.2021 г., Йезоло, 
Италия)

кикбокс Димитър Стоянов 3 място (до 71 кг, стил К1 )
Световно първенство за мъже и жени (15-25.10.2021 г., Йезоло, 
Италия)

кикбокс Иван Кръстанов 3 място (до 79 кг, киклайт)        
Световно първенство за мъже и жени (15-25.10.2021 г., Йезоло, 
Италия)

кикбокс Калина Бояджиева

Ппечели 3 златни медала в следните стилове и 
възраст 13-15 години: стил "Пойнт файтинг" 
категория +65 кг, стил "лайт контакт", категория +65 
кг и стил "киклайт контакт" категория +65 кг

Европейско първенство за кадети и кадетки (5-14.11.2021 г., 
Будва, Черна гора)                

кикбокс Калина Колева
2 място (до 55 кг, киклайт)                                             3 място 
(до 55 кг, лайт контакт)

Световно първенство за мъже и жени (15-25.10.2021 г., Йезоло, 
Италия)

кикбокс Кирил Илиев
2 място (до 57 кг, киклайт)                                              3 
място (до 57 кг, лайт контакт)

Световно първенство за мъже и жени (15-25.10.2021 г., Йезоло, 
Италия)

кикбокс Кристина Николова 3 място (до 50 кг, киклайт)     
Световно първенство за мъже и жени (15-25.10.2021 г., Йезоло, 
Италия)

кикбокс Никола Николов 3 място (до 81 кг, лоу кик)     
Световно първенство за мъже и жени (15-25.10.2021 г., Йезоло, 
Италия)
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кикбокс Христо Христов 3 място (до 75 кг, фул контакт)
Световно първенство за мъже и жени (15-25.10.2021 г., Йезоло, 
Италия)

 кунг фу  Анджела Кантарджиева 1 място (форми, момичета опън)
Международен фестивал по бойни изкуства  (27.11.2021 г., 
София)

мажоретни 
спортове

Национален отбор
2 място (помпони, батон туърлинг)                              3 
място (традиционални помпони, мажоретни 
спортове)

Европейско първенство по батон туърлинг и мажоретни спортове 
(октомври 2021 г., Пореч, Хърватия)

ММА Александър Делчев 3 място (37 кг, момчета)
Световно първенство за момичета/момчета, кадети/кадетки, 
юноши/девойки (28.07-1.08.2021 г., София)

ММА Венцислав Михайлов 3 място (72 кг, кадети)
Световно първенство за момичета/момчета, кадети/кадетки, 
юноши/девойки (28.07-1.08.2021 г., София)

ММА Веско Митев 3 място (57 кг, кадети)
Световно първенство за момичета/момчета, кадети/кадетки, 
юноши/девойки (28.07-1.08.2021 г., София)

ММА Виолета Старчева 2 място (65.8 кг, девойки)
Световно първенство за момичета/момчета, кадети/кадетки, 
юноши/девойки (28.07-1.08.2021 г., София)

ММА Кристиян Канев 2 място (70.3 кг, юноши)
Световно първенство за момичета/момчета, кадети/кадетки, 
юноши/девойки (28.07-1.08.2021 г., София)

ММА Николай Хитов 2 място (до 65.8 кг, младежи 18-20 години) Европейско първенство (13-21.08.2021 г., Казан, Русия)

ММА Стефани Петрова 2 място (52 кг, кадетки)
Световно първенство за момичета/момчета, кадети/кадетки, 
юноши/девойки (28.07-1.08.2021 г., София)
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ММА Теа Арезу 1 място (до 56.7 кг, девойки 18-20 години) Европейско първенство (13-21.08.2021 г., Казан, Русия)

ММА Теодор Марков 3 място (62 кг, кадети)
Световно първенство за момичета/момчета, кадети/кадетки, 
юноши/девойки (28.07-1.08.2021 г., София)

ММА Цветомир Тодоров 1 място (до 65.8 кг, младежи 18-20 години) Европейско първенство (13-21.08.2021 г., Казан, Русия)

ориентиране Ивайло Иванов 2 място (ветерани) Световно първенство за ветерани (август 2021 г., Унгария)

плажна борба Гергана Стоянова 2 място (до 70 кг, кадетки)
Европейско първенство по плажна борба (септември 2021 г., 
Катерини, Гърция)

плажна борба Димитър Бисерков 1 място (до 50 кг, кадети)
Европейско първенство по плажна борба (септември 2021 г., 
Катерини, Гърция)

плажна борба Слави Стаменов 1 място (до 80 кг, кадети)
Европейско първенство по плажна борба (септември 2021 г., 
Катерини, Гърция)

плажна борба Национален отбор 3 място (отборно класиране)
Европейско първенство по плажна борба (септември 2021 г., 
Катерини, Гърция)

риболов Георги Гетов 2 място (индивидуално)
Световно първенство по риболов на хищници (28-29.08.2021 г., 
Девин, река Въча) 

риболов

Национален отбор (Георги 
Гетов, Тодор Костадинов, 
Стефан Йорданов, Петър 
Лаков)

3 място (отборно)
Световно първенство по риболов на хищници (28-29.08.2021 г., 
Девин, река Въча) 
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ски ориентиране Андрея Дяксова 29 място (спринт и преследване, жени)
Световно първенство по ски ориентиране (февруари 2021 г., 
Естония)

ски ориентиране Станимир Беломъжев 
9 място (спринт, мъже)                                                       12 
място (преследване, мъже)

Световно първенство по ски ориентиране (февруари 2021 г., 
Естония)

ски ориентиране
Станимир Беломъжев и 
Андрея Дяксова

14 място (смесена щафета)
Световно първенство по ски ориентиране (февруари 2021 г., 
Естония)

спортно катерене Николай Русев 2 място (комбинация, юноши)
Световно първенство за юноши и девойки (август 2021 г., 
Воронеж, Русия)

таекуондо ITF Абедин Мехмедов
3 място (спаринг юноши старша възраст до 69 кг, 
отборно спаринг юноши старша възраст и 
самозащитата, общо 3 отличия)

Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Божидар Михайлович 3 място (отборно спаринг юноши 16-17 години)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF
Василена Йорданова, 
Любомир Бакалски и Дени 
Велев

2 място (отборно самозащита)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Дени Велев 2 място (спаринг, мъже до 85 кг)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Екатерина Иванова
2 място (16-17 години, до 52 кг)                              3 място 
(старша възраст, до 52 кг)

Световно първенство за юноши и девойки (декември 2021 г., 
Минск, Беларус)                                                                   Европейско 
първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-31.10.2021 г., о. 
Крит, Гърция)
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таекуондо ITF
Иван Кирилов, Калоян 
Лечев, Кристиян Борисов, 
Кристиян Петров 

3 място (отборно самозащита юноши мл. възраст)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Иван Георгиев 2 място (отборно силов тест)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Йордан Стаев
1 място (индивидуално силов тест)                            2 
място (отборно силов тест)

Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Катерина Бейчева 3 място (индивидуално силов тест)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Катрин Генкова 3 място (спаринг жени, до 62 кг)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Кирил Илиев 1 място (спаринг  мъже ,  52 кг)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Кристиана Тодорова 
2 място (индивидуално спаринг девойки-младша 
възраст, до 65 кг)

Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF

Кристиян Борисов, Иван 
Кирилов, Калоян Лечев, 
Мартин Велков, Христофор 
Николов, Йордан 
Йорданов 

3 място (отборно спаринг юноши мл. възраст)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Лилия Митрева
2 място (16-17 години, до 64 кг спаринг)                                 
3 място (девойки старша възраст, до 64 кг)

Световно първенство за юноши и девойки (декември 2021 г., 
Минск, Беларус)                                                                     Европейско 
първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-31.10.2021 г., о. 
Крит, Гърция)
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таекуондо ITF
Лиа Катерова, Пламена 
Драголова, Катерина 
Бейчева 

3 място (отборно силов тест жени)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Любка Петрова 
2 място (16-17 години, до 70 кг)                                                                                             
3 място (спаринг девойки старша възраст, до 70 кг)

Световно първенство за юноши и девойки (декември 2021 г., 
Минск, Беларус)                                                                  Европейско 
първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-31.10.2021 г., о. 
Крит, Гърция)

таекуондо ITF Любомир Бакалски 2 място (спаринг, до 71 кг)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Мелиса Салим 3 място (14-15 годишни, до 60 кг)                                                                  
Световно първенство за юноши и девойки (декември 2021 г., 
Минск, Беларус)                                                                 

таекуондо ITF Нели Тодорова 2 място (спаринг деца, 45 кг)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Никола Николов 3 място (индивидуално специална техника мъже)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Петър Михайлович 1 място (спаринг мъже, до 92 кг)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF Росина Камбурова 3 място (16-17 годишни, до 46 кг)                                                                  
Световно първенство за юноши и девойки (декември 2021 г., 
Минск, Беларус)                                                                 

таекуондо ITF Теодора Веселинова 
3 място (спаринг момичета младша възраст, до 60 
кг)

Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)
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таекуондо ITF Цветелина Георгиева
2 място (14-15 годишни, до 65кг)                                                                  
1 място (девойки младша възраст 14-15 годишни, до 
65кг)

Световно първенство за юноши и девойки (декември 2021 г., 
Минск, Беларус)                                                                 Европейско 
първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-31.10.2021 г., о. 
Крит, Гърция)

таекуондо ITF Ферай Ахмедова 
3 място (16-17 години, форма)                                   3 място 
(самозащита девойки)

Световно първенство за юноши и девойки (декември 2021 г., 
Минск, Беларус)                                                                 Европейско 
първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-31.10.2021 г., о. 
Крит, Гърция)

таекуондо ITF Национален отбор, мъже 2 място (отборно спаринг мъже)
Европейско първенство за юноши, девойки, мъже и жени (26-
31.10.2021 г., о. Крит, Гърция)

таекуондо ITF
Национален отбор 
девойки 

2 място (девойки отборно спаринг)                     3 място 
(девойки отборно форма)

Световно първенство за юноши и девойки (декември 2021 г., 
Минск, Беларус)

Забележка: Справката за най-добри спортни постижения на български спортисти е изготвена от БТА към 20 декември 2021 г.


