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 Скъпи приятели на бадминтона
 
             Изключително съм доволен от факта, че България е дома-
кин на тази сесия на Европейската конфедерация по бадминтон 
и нейните комисии по повод 50-годишнината от създаването на 
Европейската конфедерация и е свързана с 50-годишнината от 
появата на бадминтона в нашата страна.       За нас е голяма чест 
и признание да приветстваме всички гости и да отпразнуваме 
тези две важни събития.  Това е допълнително доказателство за 
силата на спорта, която събира и обединява хора от различни 
части на света.
 Това събитие е чудесен повод да припомним постижени-
ята на българския бадминтон през първите 50 години от исто-
рията му. Всички, които са работили и допринесли за развитие-
то на спорта, заслужават най-голямо уважение. Благодарение на 
тях днес бадминтонът се радва на голяма популярност в Бълга-
рия и се практикува от хиляди хора от всички възрастови групи. 
Това е страхотен спорт, който развива различни качества и носи 
положителни емоции. Като министър на младежта и спорта аз 
съм изключително доволен, че бадминтонът сериозно навлиза 
в българските училища и помага на децата да растат здрави и 
активни.
 Убеден съм, че оттук нататък има още по-добри времена 
за бадминтон в България и в Европа. Бих искал да изразя своята 
благодарност към хората, които неуморно работят за постига-
нето на тази цел, с пожелание да продължат напред със същата 
отдаденост, защото спортът играе важна роля в изграждането на 
хората като индивиди и обществото като цяло.

Късмет!
Красен Кралев,

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
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 До всички наши уважаеми и скъпи треньори и състезатели, 
ветерани, обществени деятели и специалисти, приятели, фенове 
и читатели на тази книга, посветена на 50-годишия юбилей на 
Българския бадминтон!
 Затваряме страниците на един полувековен период от 
създаването и израстването на нашия спорт. Пред нас е новото 
ни спортно време, в което продължаваме  нашия полет към нови 
върхове и хоризонти!
 Майстори на нашия красив, темпераментен и 
интелигентен спорт, деца, девойки и младежи - шампиони 
и призьори в българския и световен бадминтон - помнете и 
следвайте историческите примери, отразени в страниците, 
които  държите в ръцете си...  
 Българската федерация по бадминтон подготвя и още 
една, много по-подробна и обширна ретроспекция на  бурния 
период от създаване и развитието на играта у нас. Станете 
не само читатели, а и действащи лица в значимите събития 
отразени в Изданието.
 Благодарим на всички лица и организации, които 
подадоха ръка на бадминтона и имат свой принос за неговия 
просперитет.
 Надяваме се отново да бъдем заедно!
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РОДЕН НА БЪДНИ ВЕЧЕР ПРЕЗ 1967 ГОДИНА...

 За рождена дата на българския бадминтон се възприема 
Бъдни вечер през 1967 година, когато  на 23 и 24 декември  в 
пловдивската зала “Академик” се играят първите официални ма-
чове на първия официален турнир в България, а след това побе-
дители и победени се събират заедно на Рождественската вечер 
в ресторант “Република” в центъра на Пловдив.
 Състезанието е организирано от Централния съвет на 
Българските професионални съюзи. В основата на конкретната 
дейност е секретарят на Комисията по бадминтон към Българ-
ската федерация по тенис Веселин Кръстев и третокурсникът 
от Висшия Медицински Институт в Пловдив Пюзант Касабян, 
подпомогнати от видния спортен деятел Димитър Димитров и 
управителя на залата Гавазов. Състезанията са отразени от На-
ционалната телевизия и кореспондента  на в. “Народен спорт” 
Станко Стояов. Участват сборните състави на София, Варна, 
Стара Загора и Пловдив.
 Носител на Купата на профсъюзите става отборът на 
Пловдив, който надделява над Варна, София и Стара Загора, 
които и в този ред се подреждат след победителите.
 В индивидуалния турнир на финала Андрей Сидоров от 
Варна побеждава след атрактивен двубой Пюзант Касабян от 
Пловдив с 2:0  /15:12, 15:9/. При жените  Пепа Мирчева от Плов-
див след много оспорван двубой успява да надделее над Марга-
рита Камбосева от София с 2:1.
 Така на Бъдни Вечер 1967 г. българският бадминтон пое 
своя път към бъдещето. “Да ни е честит новият за българина 
спорт”... пяхме и се помолихме в Святата нощ!
 Как се стигна до този турнир? 1965 г. се оказа “Година на 
учредителите” в този красив и динамичен спорт. Те тръгнаха по 
различни пътища. Но в последствие се сляха по една обща, бла-
годатна и скоростна аутострада .
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 ... В началото бе Пюзант Касабян. При посещение на свои 
роднини в Грузия и Армения, връщайки се през Москва, той се 
среща с руските си колеги. И като събира по пътя си ракети, пер-
ца и мрежи, още и четиво за този прекрасен спорт, го обиква 
завинаги и първо въдворява  в своя Медицински институт, в 
студентския спортнен клуб “Академик”, Пловдив.
 По същото време, след завършване на аспирантура в 
Москва, Станислав Богданов се връща в София и, след като  вече 
се е запознал отлично  с играта, заедно със свои колеги като Ве-
селин Кръстев “посаждат” бадминтон и в столицата..
 В Стара Заора гимнастикът и преподавател по физическо 
възпитание Тодор Деков запознава своите съграждани  с играта, 
след като я е видял и опознал в Австрия  при свои роднини.
 А Венцислав Венов, много ерудиран и любознателен за 
нови знания човек, след завършването на две висши образова-
ния - Икономика  и Висшия институт по физическа култура   по-
ема смело напред след като ползува много специална литература 
и  обмяна на опит с колеги от чужбина. 
 В това отношение Андрей Сидоров, който е играл този 
спорт 3 години, поставя на здрави основи бадминтона и помага 
да се създаде центърът във Варна. Създава се и Републиканска 
комисия по бадминтон.  В тази неуморна работа успехи пости-
га Веселин Кръстев, изявен ентусиаст, който успява да привлече 
мнозина  в спорта още в неговия зародиш.
 Навлизането на бадминтона  се разширява по места и 
нови кадри стават учредители като инж. Иван  Филипов и Ста-
нислав Богданов от София, още инж. майор Людмил Фандъков и 
пр. Във Варна помагат Атанас Атанасов, Красен Димитров, Ан-
дрей Сидоров. А в пловдивския  “Академик” - Пюзант Касабян.
 Постепенно са привлечени и известни личности от биз-
неса като Мирчо Пашалийси от Български циркове, Йонко Чен-
гелов - председател на Местна промишленост и Иван Пехлива-
нов от БИСА...
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КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКИЯ БАДМИНТОН
 
 В 50-годишната история на българския бадминтон наче-
ло на Комисията и на Федерацията са стояли и отдавали цялото 
си умение и сили за издигането на спорта редица ръководители. 
В отделните периоди това са били следните личности...
 1. Веселин Кръстев е първият официален председател  на 
Републиканската комисия по бадминтон. 
 2. Мирчо Пашалийски , генерален директор на “Българ-
ски циркове” е председател на Комисията на обществени начала.  
 3. Йонко Ченгелов - председател на Централния комитет 
на профсъюза на работниците по съобщенията и председател на 
БФ Бадминтон на обществени начала.
 4. Иван Пехливанов - председател на БИСА - Българска 
индустриално-стопанска асоциация, председател на ЦКС- Цен-
тралния кооперативен съюз и председател на обществени нача-
ла на БФ Бадминтон.
 5. Ген-майор Людмил Фандъков, инженер, офицер от 
Строителни войски, председател на БФ Бадминтон на обществе-
ни начала.
 6. Д-р Пюзант Касабян - от 1988 до 1992 - отговорен се-
кретар на БФ Бадминтон. От 1993 до сега - предеседател на БФ 
Бадминтон. Завършил Висшия медицински институт, Висшия 
институт за физическа култура и спорт, сега Национална спорт-
на академия, състезател, треньор и лекар. Постепенно преминал 
напълно към ръководна дейност в спорта, което става негова ос-
новна професия.
 7. Симеон Симеонов  зам-председател на обществени на-
чала
 8. Васил Янакиев - отговорен секретар на БФ Бадминтон, 
дошъл от  федерацията по Тенис на маса, професионален спор-
тен ръководител от 1984 до 1988 г.
 9. Володя Златев - изпълнителен директор на БФ Бадмин-
тон от 2009 до сега, д-р на юридическите науки
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 10. Хари Викторов, отговорен секретар на БФ Бадминтон 
1992 - 1995 г.
 Изпълнители на длъжности  на доброволни начала като 
технически секретари в определени периоди са били: 
 Златка Вълканова, състезател от отбора на “Старт” 
 Минка Пенева Дашинова - най-титулуваната ни състеза-
телка - като технически секретар  на доброволни начала в пери-
од на няколко години, след което е назначена на тази длъжност, 
която  изпълнява и до сега.
 Тези всеотдайни деятели за издигането на българския 
бадминтон заслужават огромна благодарност за своя труд и лю-
бов към спорта.
 Бадминтонът, тръгнал в началото като студентски спорт, 
особено в София и Пловдив, постепенно в другите центрове 
се ориентира към работническата среда. По това време имаше 
големи държавни предприятия, които под ръководството на 
профсъюзите развиваха различни видове спорт.  Така чрез тези 
колективи бяха оформени и “Б” републиканските групи. които 
бяха с приоритет за спортисти - работници, но в тях се приемаха 
и млади състезатели.
 Ентусиазмът бе голям. Бяха организирани републикан-
ски  първенства по отделните профсъюзи.
 Така се започна с Местна промишленост, последваха при-
мера от профсъюза на работниците в съобщенията, профсъюза 
на транспортните работници, на здравните работници и др.
 Средно в отделните етапи на състезанията участваха от 
80 до 120 състезатели, а на здравните работници 180 - 240...  Ос-
вен това състезанията се провеждаха не само в основните цен-
трове на бадминтона, но и в селища, които се включиха в спорта 
благодарение точно на тези състезания
 Поради тази своя масовост бадминтонът бе включен в 
Програмата на Националните работнически спартакиади. Като 
през 1976 г той е един от уважаваните спортове на републикан-
ските спартакиади. Старозагорци, начело с Христо Михалев и 
Варна с вече покойния Атанас Атанасов, бяха в основата на успе-
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хите в спартакиади  и републиканските  профсъюзи първенства.
 Сполучливото представяне  на бадминтона на тези състе-
зания бе част от важните приоритети  впоследствие спортът да 
бъде включен и в Националните спартакиади за Високо спортно 
майсторство, считано от 1984 година.През декември 1978 г във 
Варна - Двореца на културата и спорта, се проведе най-голямата 
и масова проява на бадминтона В нея взеха участие всички със-
тезатели о т А и Б групите - над 350 души.  След състезанията 
се проведе треньорски семинар, воден от Венцислав Венков и 
Пюзант Касабян. Атанас Атанасов беше организатор на две мно-
го впечатляващи турнира - национален за двойки мъже „Порт 
Варна”, а за  смесени двойки . „Златни пясъци” .
 В началото международнте прояви бяха на базата на лич-
ни приятелства и познанства, които се осигуряваха от основните 
ни клубове. А беше много важно тези контакти да се разширят  
тъй като предстоеше включването на българския бадминтон в 
календара на Европейския  Съюз и календара на Световната фе-
дерация, което бе осъщественото  през 1984 година, когато беше 
учредена и Българска федерация бадминтон.
  На конгреса на ЕС в Манчестър през 1987 г.  България по-
лучи домакинството на “Купа Хелвеция” /Европейско отборно 
първенство за мъже и жени - Б група/ и състезанията бяха оп-
ределени във Варна през 1991 г. В последствие се добрахме и до 
домакинството на Европейския клубен шампионат през 1992 г. 
и Европейското лично и отборно първенство за юноши и девойи 
- вече в новия  формат включващ 52 държави, ярко различаващ 
се от времето, когато бяхме само тридесетина.  За щастие прия-
телството и дружбата на Пюзант Касабян с почти неизброими 
ръководители и спортисти в бадминтона  ни помогна и помага 
много в реализирането на един наистина много широк състеза-
телен календар, който е от голяма полза. Много съществена бе и 
дейността на  дългогодишния зам.председател Симеон Симео-
нов. 
 През1971 г в Републиканската  комисия се получи по-
кана за участие в Открития международен шампионат Линц - 
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Австрия Разбира се поканата бе от г-н Хорст Кулник, генерален 
секретар на Австрийската федерация по бадминтон.  И Пюзант 
Касабян, зедно с  брат си Арсен заминават с “Ориент Експрес” 
за Виена като с такси “гонят”, поради закъснние,  влака до Кало-
тина... В купето попадат на турския отбор от Бурса, пътуващ за 
състезанията за Европейската  купа.”Опънали са маса” с много 
ястия и канят българите - заедно “да се готвят за европейските 
премеждия”. 
 Поради закъсненията   и неявяването на българските 
състезатели са записани служебни загуби. Но организаторите 
молят служебните победители да изиграят срещите... Джентъл-
менски те се съгласяват, играят, и този път реално побеждават... 
Резултатите вписват в  схемата...  Обаче IBF/Международна-
та федерация по бадминтон/, виждайки участието на българи 
санкционира организаторите, че са допуснали до игра състеза-
тели на страна, която не е член на Световната федерация.
Независимо от всичко, Хорст Кулник кани на гости братя Каса-
бян, които му гостуват и  стават добри приятели...

 ПРАВИМ “КУПА ХЕЛВЕЦИЯ”
В ТРУДНО ВРЕМЕ...

 Паралелно се развиват и клубните международни кон-
такти. Реализират се срещи и турнири от СК “Старт” София и  
дружество “Димитър Канев”, Хасково. “Старт”, начело с много-
кратния шампион Динко Дуков и администраторите Сашо Ки-
рилов и Донка Димитрова, поемат посока  Дания и ГДР.  Те пред-
ставят България в Международния турнир “Олимпийска купа” 
с участието на отбори от Дания ФРГ, Полша, Унгария и Чехосло-
вакия. И “Старт” печели купата през 1985 и 1986 години!  Динко 
Дуков привлича в клуба и млади състезатели,  бъдещи звезди. 
Сред тях - Нели Недялкова - Ботева, в последствие участник  в 4 
олимпиади - Барселона, Атланта Сидни и Атина.  Тук са и Диана 
Филипова и Емилия Димитрова  - и двете олимпийки от Барсе-
лона.
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 През  май 1977 г., на първото световно първенство на 
шампионата на журналистите участва и първият български 
представител на бадминтона на световно първенство Пюзант 
Касабян.  После, чрез създадените контакти, успява да се свърже 
и с работническия  спортен клуб Енхед - Копенхаген. След това 
се запознава с Пол Летхолм Нилсен.  Още в Малмьо се среща  с 
бъдещия президент  на Европейския бадминтон  г-н Торнстен-
берг.   Преди това се среща със семейството на Ханс и Дорис 
Абрахам, които го запознават с берлинския бадминтон.
 И така Хасково има две дестинациии - Дания и ГДР, като 
преди това създават добри връзки и със страните на бившия Съ-
ветски съюз - Русия, Грузия, Армения, Беларус, Молдова...
 По същия начин Русе има добри контакти с Румъния, Ун-
гария и Чехия.
 Така или иначе тези клубни връзки се разшириха в на-
ционални и международни отношения.
 През1986 бе първото официално участие на България в 
Европейското лично и отборно първенство  в Упсала - Швеция, 
където домакините предоставиха своето  отлично гостоприем-
ство на България, Унгария, Чехословакия и Полша. След това 
през две години участвахме във всички европейски първенства 
за да стигнем до нашето домакинство през 1998 г. 
 Тръгнахме от Четвърта група за да стигнем първата ос-
мица в София през 1998 г.
 Още от първите големи домакинства  “Купа Хелвеция” 
се оказа много труден турнир за организация. Състезанието 
се проведе във Варна. Но въздушният коридор София - Варна 
бе затворен поради кризата по това време в Персийския залив. 
Всички състезатели и гости трябваше да се извозят от аерогара 
София с автобуси до Гранд  хотел Варна . И след турнира - да се 
върнат обратно...
 Оказа се, че са необходими 6 автобуса, 5 леки коли  и 2 
микробуса. И горивото за всички тях... А то беше тогава с купо-
ни и талони. Трябваше специални разрешения... 
 В основата на цялата организация беше нашият деятел, 
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член на УС  на федерацията и председател на Академик София 
Димитър Хаджиев, който го направи  безвъзмездно. Оказа се, че 
условията в хотела и залата са превъзходни и стана  прекрасен 
турнир. Накрая отборите поискаха да останат поне още една сед-
мица на почивка.  Оценката на  председателя на ЕС Стан Мичел 
бе: “Отлична организация!”  и той награди ген.Фандъков и Пю-
зант Касабян с Почетния Медал на ЕС, като ги и покани и в него-
во имение  Абингтън. Казват, че се е получила много сърдечна и 
полезна среща в Англия с Хари Викторов, Руси Данев, директор 
на „Марица-Изток” и Пюзант Касабян в къщата на Президента.

 В СПОРТЕН ЕКИП - ПО СВЕТА И У НАС

 През 1992 г. София бе домакин на Европейския клубен 
шампионат. Много добре организиран той се проведе в предста-
вителната софийска зала “Христо Ботев”. Имаше тричасово теле-
визионно предаване на живо  по Канал 1 на финалните срещи, а 
коментатори  бяха две много известни фигури - Николай Колев 
и Вера Маринова. 
 През следващата1993 година в Зала София   се проведе 
за пръв път и Европейски шампионат за юноши и девойки по 
новия географски формат на Европа, като участниците бяха по-
вече от 35 страни. 
 Освен добрата организация трябва да отбележим и до-
брото представяне на българите с петото място на смесената 
двойка Светослав Стоянов и Райна Цветкова. За съжаление  
останалите състезатели, въпреки, че бяха равностойни на най-
добрите,  не успяха да прескочат четвърт-финалната фаза. Като 
отбор България влезе в десетката на континента. 
 През 1995 година в Нитра, Словакия, двойката юноши 
Борис Кесов и Тодор Велков, спечелиха бронзовите медали, а от-
борът с треньор Ненко Кесов се класира  за първата осмица.
 Училищната програма, която преди това бе постигнала 
определени успехи и бе въведена в училища по всички краища 
на страната, през този период се доразви  там, където преди това 
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не бяха получили необходимото оборудване.
 Голяма активност в международен план  прояви Ненко 
Кесов, който организира в Пазарджик два открити международ-
ни шампионата на България от сериите с 15 000 долара награден 
фонд.
 Междувременно, още преди да се проведе  “Хелвеция” 
във Варна  фирмата “Виктор”  от Хамбург, със собственик Гидо 
Шмидт беше няколко години генерален спонсор на българския 
бадминтон и един от основните спонсори на “Купа Хелвеция”. 
Неговота помощ бе категорично благотворна,  но нелепата  вне-
запна смърт на този млад бизнесмен  се отрази на помощта на 
фирмата в България.
 Чрез ръководството на българския спорт и сключения 
договор  със Спортния комитет на Китайската народна репу-
блика  бадминтонът също бе включен сред спортовете,  които 
имаха право на реципрочен обмен  и няколкократно китайски  
бадминтонисти участваха в наши турнири, а на два пъти - през 
1987 и 1988 година наши млади спортисти  участваха в съвмест-
на тренировъчна и състезателна дейност в различни градове на 
Китай. Това бяха много полезни контакти, поддържани съответ-
но и от посолството на Китай в България, и от Българското по-
солство в Пекин.
 Нашата федерация има много добри взаимоотношения  
и с Индонезийската федерация,  специално с “Фондация Джа-
рум”. Изразяват се също и в това, че често млади и надеждни 
български състезатели участват в специално уредени спортни 
лагери съвместно с азиатските бадминтонисти  при облекчени 
финансови условия.Това спомогна  за по-бързото им израстване 
и успехи.
 Тук е мястото да отбележим, че летните училища на Ев-
ропейския съюз, провеждани ежегодно в различни страни на 
континента както за състезатели, така и за треньори,  бяха с по-
стоянното участие и на български състезатели и треньори. 
От голямо значение за по-бързото усъвършенствуване на тре-
ньорските ни кадри имат международните треньорски семина-
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ри организирани в България. 
 Същото е и със съдийските международни семинари.  
Трябва да се отбележат тези, проведени от Хари Джарвис от Ан-
глия и Мартйн ван Дооремален от Холандия.  А от съдийските 
семинари ще се запомнят тези с Франк Уилсън. 
 Голям успех имаше и административният семинар, про-
веден от президента на ЕС Торстен Берг.
 

С ТВЪРДИ КРАЧКИ НАПРЕД

 През 1998 година Европейският Съюз по Бадминтон 
предостави на Българската Федерация  домакинството на Евро-
пейското лично и отборно първенство. Федерацията ни до това 
време беше вече придобила значителен организационен опит и 
се ползваше с добър международен авторитет. Това се потвърди 
и от този първи голям турнир по бадминтон, преминал при из-
ключителен успех в Зимния дворец на спорта в София
От тогава до днес България се представя достойно като бадмин-
тон средище  за провеждането на редица  най-мащабни и отго-
ворни шампионати. Зимният Дворец на спорта в столицата на 
България се оказва мястото на най- добрите спомени у  малки и 
големи бадминтонисти. 
 Младият и талантлив български състав успя на тази пър-
ва среща у нас на европейския бадминтон  да се квалифцира  за 
първата осмица на континента. Най-добре се представи Борис 
Кесов, който завърши състезанието във Втората група без загу-
ба. Достойно се състезават и други таланти като Светослав Сто-
янов и Михаил Попов,  Борисов, опитната Диана Колева, млади-
те Нели Недялкова, Райна Цветкова Диана Филипова и др.
Отново първа цигулка е датският отбор - както при мъжете, така 
и при жените. 
 Забележителното на това състезание е, че олимпийският 
шампион от Атланта  Пол Ерик Хоер Ларсен остава с бронзов 
медал, отстъпвайки в полуфинала на Петер Гаде - Дания.
 През 1999 г следва големият олимпийски  квалифика-
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ционен турнир в Пазарджик, където участват представители на 
повече от 35 страни. Организацията на състезането е отлична 
През Милениума - 2000-та  година, имахме честта да организи-
раме Световното отборно първенство за мъже и жени “Томас и 
Убер купи” - квалификации с участието на 78 отбора от Европа, 
Америка и Африка. Бяха реновирани частично и двете зали на 
Зимния дворец. По този начин  голямата представителна зала 
можеше да поеме състезания на 6 корта, а също  и в тренировъч-
ната зала имаше възможности за още други 6.
 Цялата организация се пое от рзлични фирми, като “Со-
фийски имоти” бе основният рекламодател, а кметът на София 
бе председател на Организационния  комитет.  Основни двига-
тели на организацията бяха Симеон Симеонов  зам. председател 
на Федерацията и управителят на Зимния дворец Асен Асенов. 
Получи се грандиозно състезание с официално откриване на 
шампионата и представителна програма, която намери отзвук в 
цялата преса, радио и телевизия.
 Отново пълна доминация на Дания и при мъжете и же-
ните. 
 Веднага след завършване на състезанието страната ни 
стана организатор и на Световно студентско първенство. На 
това състезание добре се представиха българските студенти - 
сред тях Добриана Смилянова от НСА, която единствена “проби 
азиятския щит” - Китай, Тайван и др. Смилянова спечели брон-
зов медал 
  През 2001 г ЕС по бадминтон с председедател Торстен 
Берг  ни повери домакинството на Европейския шампионат за 
ветерани - от 40 години и следващи групи с 5 годишен интер-
вал. Състезанията бяха под патронажа на председателя на БОК и 
член на МОК Иван Славков  В свой стил той попита ветераните  
биха ли искали подобно състезание ежемесечно. Всички отгово-
риха с бурни аплодисменти...Самите игри  оставиха незабрави-
ми впечатления у всички участници.
 Затова и през 2003 г. България се оказа още и учредител 
на Световно първенство за ветерани. Очакваше се да пристигнат 
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хиляди спортисти  от всички континенти. Но в Азия се появи 
“птичи грип” и това намали доста участниците. Така победите-
лите в стария изпитан боец-домакин - Зимният дворец в София 
бяха от Дания, Англия, Германия, Русия. Но имаше и от Белгия, 
Израел, Беларус, България – Петя Георгиева и Диана Колева.
 През 2004 г. в Куала Лумпур се проведе Второто световно 
първенство за ветерани. Същевременно там се откри  и новият 
административен център по бадминтон. В тази връзка бе ор-
ганизирано и присъствието на български специалисти,  заслу-
жили деятели и състезатели - ветерани до Малайзия. В подоб-
на проява  за първи участва и д-р Николай Златев - бизнесмен, 
управител на проспериращи фирми. Той хареса нашия спорт и 
впоследствие  се оказа човекът, който помогна много на българ-
ския бадминтон като  ежегодно осигуряваше достатъчно сред-
ства за много от дейностите от спортния календар. Фактически 
той стана генерален спонсор на Федерацията от 2005 до 2009 г.
 През този период се проведоха и авторитетни състезания 
от веригата   “Гран-при” с награден фонд от 30 000 и 50 000 дола-
ра. Съществена  финансова помощ бе осигурена и от фирмата на 
Андрю Кам „KLRC”.
 През 2003 година БФБ, съвместно с НСА бяха домаки-
ни на Деветата, и последна, “Световна академия”, организирана 
от Международната федерация по бадминтон. В нея участваха 
надеждни млади състезатели. За целта Международната федера-
ция изпрати своите най-високо квалифицирани треньори от Ев-
ропа, Азия и Америка. Двуседмичната Академия се оказа много 
полезна и за обучението  на млади български треньори. На лице 
бе не само теория и практика в бадминтона, имаше  още и лек-
ции на професори от различни катедри, обучаващи студентите 
в цялостната спорната подготовка и педагогика.
За масовизирането на бадминтона голяма помощ оказа и На-
ционалната училищна програма на Министерството на образо-
ванието и науката -  “Бадминтонът - спорт възможен за практи-
куване от учебните заведения, в борбата против престъпността, 
наркоманията и вредните навици”.

50 years badminton BG.indd   16 28.11.2017 �.   16:41:17



17

 В продължение на 4 години тази програма включваше 
училища от най-различните райони на страната. В 73-то - едно 
от водещите  училище на София тогавашният директор - г-жа 
Фандъкова - сегашният дългогодишен уважаван кмет на София, 
изтъкна голямата полза от практикуването на бадминтона.
 В продължение на 2 - 3 години председателят на БФБ с 
тогавашния генерален секретар Хари Викторов  обиколиха цяла 
България и за 4 години са обхванати 550 училища в 125 населени 
места.
 Така бадминтонът се превърна в един много популярен 
спорт в училищата, и въпреки недостатъчната  база, въпреки 
липсата на зали и салони, играеше се и на открито.
 Опитът ни беше използуван от Испания, Турция, Фран-
ция и др.

СОФИЯ - СВЕТОВЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН
ЦЕНТЪР ПО БАДМИНТОН

 Международната федерация по бадминтон утвърди три 
световни тренировъчни центъра: Гуанджоу - Китай, Саарбрю-
кен - Германия, София - България.
 Веднага трябва да се отбележи, че центърът в България  
е единствен по рода си за нас. Устройството му  бе съгласувано 
между Българската федерация, Спортна зала София и Нацио-
налната спортна академия.
 Също и хотел “Триада” през първата година бе използу-
ван като част от базата. 
 Министърът на младежта и спорта Васил Иванов Луча-
нов /2001 - 2005/ подписа десетгодишен договор с БФ Бадмин-
тон за  наемане на зала София за Световен център. 
Като председател на Центъра бе представен от Международната 
федерация проф. д-р Пюзант Касбян, а за директор - зам. пред-
седателят на БФ  Бадминтон  Симеон Симеонов. 
 След това се сключи договор и с Националната спортна 
академия за съвместна работа между БФ Бадминтон, НСА и 
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Международната федерация. 
 Занятията по Теория и Практика се водеха  на две раз-
лични места - Зала София и в Националната спортна академия 
Отначало семестрите бяха по два месеца. В следващите две годи-
ни - по един месечно. В центъра се обучаваха млади състезатели 
от Европа, Америка, Африка и Австралия. 
 Особен приоритет имаха Балканските страни, като Гър-
ция Турция, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Румъ-
ния, Молдова и страни от бившия СССР - Грузия, Армения, 
Азербайджан, Беларус, Украйна и самата Русия.
 Центърът работеше в синхрон с другите два в Германия и 
Китай. През него преминаха на обучение повече от 190 състеза-
тели от 74 страни.
 Много добра подготовка тук получиха и младежите и де-
войките от българския национален отбор. Освен тренировки се 
организираха и вътрешни състезания с награди поощряващи 
най-трудолюбивите.
 След 1992 година се създаде Балканският комитет по  
бадминтон в Букурещ, организиращ  Балканските шампионати. 
В началото - за мъже и жени, но постепенно бяха включени и 
другите възрастови групи.
 

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ КМЕТОВЕТЕ...

 Основни помощници за провеждането на тези Балкански 
шампионати в България бяха кметовете  по места. 
 В Каварна Цонко Цонев “дирижира” прекрасно двете 
Балканиади за младежи и девойки до 19 г. Три балкански шам-
пионати бяха организирани в Хасково  с помощта и грижата на 
кмета  Георги Иванов. Други две състезания във Варна  бяха до-
бре представени  чрез телевизионни транслации...
 Трябва да изтъкнем и голямата роля на кмета на Първо-
май Ангел Папазов, който през 2016 и 2017 проведе Балканиада 
за деца до13 години. Папазов получи висока оценка от всички 
гостуващи делегации.
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 Голяма радост донесе и носи новопостроената по евро-
пейски проект спецализирана зала за бадминтон в Оряхово, къ-
дето кметът Росен Добрев. и спортистите посрещнаха при от-
криването делегации от 10 страни и направиха  много полезни 
познанства..
 Такива са някои от добрите практики за осъществяване-
то на повече международни контакти, спомагащи за прогреса на 
българския спорт.
 Благодарение на градските управници някои от турнири-
те станаха традиционни. Така например “Русенско лято” преди 
20 години започна като  регионален малък турнир за младото 
поколение. Благодарение желанието и трудолюбието на семей-
ство Росица и Стефан Христови  турнирът стана търсен от мно-
го страни. Въпреки нарастналите трудности от финансов ха-
рактер те със своя екип успяха да го съхранят и тази година го 
проведоха за 20 път.
 За 20 път тази година в Панагюрище се проведе и Нацио-
налният турнир за деца под 13 години за Купата Петър Велков. 
От 2 години този турнир е и международен. 
 Друго национално състезание  за деца до 11 години вече 
за повече от 10 пъти се провежда в Пловдив за Купата и награди-
те  на ген-майор Людмил Фандъков - дългогодишен председател 
на БФ Бадминтон.
 Подобни турнири “За Купата и наградите на Кмета се 
провеждат в Първомай и Брезово. Международен турнир за 
деца и юноши се провежда и в Оряхово...

ГОЛЕМИЯТ СПОРТ

 Българският бадминтон вече има своите олимпийски, 
световни и европейски успехи  в 50-годишната си история. Сред 
тях са удачите на Олимпийските игри, на Европейските и Све-
товни първенства...
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ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ

 В Барселона през 1992 г. България участва със 7 състеза-
тели и 3 треньори. 
 При жените - Диана Колева, Нели Недялкова - Ботева, 
Диана Филипова,  Емилия Димитрова, Виктория Христова.
 Мъжете олимпйци бяха Ясен Борисов и Иван Иванов
 Пюзант Касабян - старши треньор, Орлин Цветанов и 
Ненко Кесов - треньори
 В Атланта 1996 участваха Диана Колева, Нели Недялкова, 
при мъжете - Тодор Велков. Треньор: Пюзант Касабян
 В Сидни 2000 се състезаваха Диана Колева и Нели Недял-
кова. При мъжете - Светослав Стоянов, Михаил Попов
Треньор: Орлин Цветанов
 В Атина 2004 ни представяха Петя Неделчева и Нели Не-
дялкова. Треньор: Орлин Цветанов.
 В Пекин 2008 - Петя Неделчева. Треньор: Орлин Цвета-
нов
 В Лондон 2012 - Петя Неделчева. Треньор: Орлин Цвета-
нов
 В Рио де Жанейро 2016 - Линда Зечери, мениджър Джема 
Зечери, Габриела Стоева, Стефани Стоева. Треньор: Михаил По-
пов
 Отлично е класирането на Линда Зечери в Рио де Жаней-
ро - 9 място при единично жени. Тя го спечели след две победи, 
една от които бе срещу европейската вицешампионка Кристи 
Гилмор, Шотландия. 
 На 9 място при женските двойки се класираха сестри 
Стоеви. Те победиха  в групата шампионките на Германия.
 Похвални на Олимпийски игри са достиженията и на  
Петя Неделчева, която доститгна  до четвъртфинал единично и 
осмина финал на двойки с Нели Недялкова. Което им отреди 5 
място на Петя и 9  място на двойки.
 Петя Неделчева достигна през 2008 г. в Пекин до осмина-
финал и зае 9 място. В Лондон беше на 17-то място.
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 Голаямата изненада на Игрите в Сидни бе Светослав Сто-
янов, който в единичните игри победи Рио Сугияма и  се класи-
ра на 9 място
 

ЕВРОПЕЙСКИ ИГРИ

 На Първите Европейски Игри в Баку, постиженията на 
българския бадминтон се оказаха най-впечатляващи сред всич-
ки спортни достижения на другите ни национални отбори в 
съревнованията  със страните от Европа. Застанахме на първо  
място в неофициалното класиране по принос от всички споро-
ве.  
Единственият златен медал спечелиха сестри Стоеви. Петя Не-
делчева взе бронзов медал в единичните схватки. На 5  място  
бе  Линда Зечери,  9-ти -  Благовест  Кисьов. Така бадминтонът 
стана “№1” за България между 30-те спорта в Баку.
 Петя Неделчева - като девойка на 16 години  печели с Мая 
Иванова златния медал  в Полша.
 Освен 5 място на олимпийски игри Неделчева има 5 мяс-
то и на СП Мадрид  2006 г. Тя достига до 5 място в световната 
ранг листа и 3 място на двойка жени. Печели 2 медала на двойки 
- с Анастасия Руски  в Манчестър през 2010, а с Имоген Банкер 
от Шотландия - бронзов. Победителка е 7 пъти в Европейските 
вериги  и печели съответните награди, както и европейски купи.
Няколкократна победителка в откритите шампионати на много 
страни, включително и в нашия, Петя Неделчева  е спечелила 
най-много златни медали в България.
 Линда Зечери - още като девойка на 17 г. печели бронзов 
медал в по-горната група.
 Печели призови места в няколко открити шампионати. 
Има добри резултати в Гран-при турнири.
 След като пропуска едно добро класиране  в четвърт фи-
нал, през 2012 г печели бронзов медал в Швеция.
 А успехът й  на Олимпийските игри е наистина голям  - 
победи Кристи Гилмор
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 Пробивът на сестрите Габрила и Стефани Стоеви в све-
товния бадминтон е осезаем  и впечатляващ.
 Европейски шампионки за девойки до 19 години: еди-
нично  Стефани, а на двойки - с Габриела. Още в далечната 2011 
година 14 годишната Стефани става шампионка в Португалия 
във възрастовата група до  17 години... 
 Печелят единствения златен медал за България в Баку. И 
още по-невероятно - печелят 10 турнира в европейските страни 
подред и 2 турнира Гран При. През 2017 год. спечелиха сребърен 
европейски медал.

НАЙ- ДОБРИТЕ РАКЕТИ

 Минка Пенева Дашинова
 Вече едва ли имате  представа от колко време - с влизане-
то си в офиса на Българската Федерация по Бадминтон в Спорт-
ното ни министерство, там почти винаги си подавате ръка с 
Минка Пенева - Дашинова.  Тя е от онези опитни щурмани  във 
фирмени офиси или в държавните учреждения, които познават 
всеки  сантиметър  в обсега на своите служебни пълномощия  
по-добре дори от уредбата  у дома си! Проф. д-р Пюзант Каса-
бян, нейният и на Федерацията шеф, е два пъти повече щастлив, 
защото Минка познава и  бадминтона детайлно - атом по атом. 
Играли са заедно и спечелили половин торба медали от турни-
ри при смесените двойки...  Сега, заедно с останалите неколцина 
колеги от малкия ръководен екип на бадминтона, те  се  справят 
с такъв огромен спортен календар, който, истина Ви казвам, не 
знам да има равен на себе си в други от познатите ми спортове...   
В тази федерация се разбират  от един поглед и като че във всяка 
една минута вършат работа за две...
 Минка Дашинова стартира в бадминтона на Аязмото, 
магичен кът на Града на Липите - Стара Загора. От тази обето-
вана земя тръгват по нашите земи, или в други клубове, страни 
и континенти и стават шампиони, а после и треньори,  много, 
много таланти. 
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 А Минка, наистина е рядък спортен феномен.  Нейните 
рекорди в нашия бадминтон едва ли ще бъдат надминати ско-
ро. Тя е 10 пъти републиканска шампионка - индивидуално. 14 
пъти “златна” и при двойките - жени. 10 пъти - на смесени двой-
ки. Допринесла е за 13 отборни шампионски титли, като тук е 
на трето място - след Пюзант Касабян с 16 отборни титли като 
водещ състезател на Хасково и брат му Арсен Касабян - с 14 
“хасковски”титли. Общо Минка Пенева - Дашинова притежава 
рекордните 34 шампионски титли. Няма регистрирани между-
народни срещи и не е включвана в национални отбори, поради 
забрана за пътуване в чужбина като член на семейството на  слу-
жител в някогашното военно разузнаване.
 От 1967 до 1971 е състезателка на Стара Загора.  От 1972 
до 1982 - на Хасково, където достига най-големите си успехи. 
Помага й подготовката под ръководството на д-р Пюзант Каса-
бян, създал в онези години най-добрата школа по бадминтон. По 
примера на своя треньор тя също се занимава и с други спор-
тове... Играе и тенис. Състезава се за успехите на тогавашния 
хасковски тенис - предтечата на Григор Димитров. Хасковци по 
онова време не само направиха  комплекса на който израстна 
Григор, но и  станаха  една година  отборен тенис-шампион на 
България.
 Минка работи 7 години като спортен организатор, тре-
ньор и методист в  спортно дружество  “Марица - Изток”. Ор-
ганизира отборите, класира тима на енергетииците  по тенис 
на трето място...  Организира групи по аеробика.  “Опознава” 
младите работници  с най-добрия им приятел - Н.В. “Спорт за 
Здраве”...
  Желязко Вълков - кавалерът на мъжките рекорди в бад-
минтона. Желязко Вълков беше огледалото, в което можеха да се 
погледнат кандидатите за  първи шампиони и медалисти от вре-
мето на стартовите години в българския бадминтон. Ако имаха 
прилика по фигура, темперамент, воля, любов към спорта, ум в 
главата и бързина в краката... да, ставаха  за целта. 
 Ако имаше  много минусови  разлики - не ставаха...
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 Беше време, когато в Хасково се събраха, заедно с братя 
Касабян, той и Минка Дашинова с още неколцина,  та барикади-
раха тогавашния връх на Играта така дълго, че някой ги кръсти-
ха “Вечните”...
 И така беше... Независимо от изключителната  конкурен-
ция  при мъжете Желязко успя да поседи удобно на трона като 
републикански шампион цели 9 години, събра тежкото злато от 
16 медала при двойките мъже и смесените двойки,  и заедно с 
братя Касабян изведоха  хасковци  11 пъти на първа позиция 
в България. Това са неговите рекорди, които трудно ще бъдат 
стигнати някога от някого...
 Роден е в Първомай и преди 43 години /1974/ започва 
да играе волейбол! И кандидатствува за Спортното училище в 
Пловдив, то беше най-доброто тогава, както знаете,  и... не го 
приемат. Ха-ха-ха! Нищо, че всичките му изпитни оценки са “от-
личен”. А може би тогава е имало прекалено много спортно на-
дарени и подготвени  млади българи? Не е изключено...
 Както и да е... Слава Богу бадминтонът печели от тази 
шега на съдбата. Връща се в своята Първомайска гимназия, къ-
дето учителят по физкултура Атанас Балев му прошепва нещо 
заразително за бадминтона. И в сърцето му се ражда мечтаният 
състезател: способен на невероятна концентрация, прозорлив в 
умението да разпределя силите си,  да гради тактиката съобраз-
но с противника и условията за игра, спортист способен да под-
чини живота си на избраната цел!
 Първите си победи извоюва още като юноша през 1974 
г. През 1976-та, на  републиканското юношеско първенство във 
Велинград става абсолютен шампион - единично и на двойки 
мъже и смесени двойки. От 1977 той се  вписва вече като най-
добрият мъж сред най-добрите  мъже в нашия бадминтон. През 
1982 г.  вече е сред най-опасните бомбардири при мрежата. По-
беждава и става медалист на международните турнири в Бид-
гошч, Дрезден, в Австрия... На открития шампионат в  Кипър  
става шампион в трите индивидуални дисциплини и заедно с 
отбора на България печели отборня шампионат.
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 През 1984 г.  е посочен като най-добрият спортист в Ха-
сковски регион - това е показателно, защото по тези места ви-
наги е имало олимпийски, европейски  и световни шампиони 
от спортове като борба,  вдигане тежести, лека атлетика... А той 
бадминтон!  Един нов спорт вдига снага! Желязко е в златната 
десетка на българския спорт в  Шестата  републиканска спарта-
киада.
 Желязко Вълков работи с успех и като треньор. Той до-
бре учи своите състезатели на всичко, което знае в бадминтона. 
А то никак не е малко...
  Хасковските двама братя и хасковския екип Арсен и  Пю-
зант Касабян са желязната братска двойка, която печели големи 
турнири у нас, Полша, СССР, Швеция, Дания, ГДР и на Балкани-
те.
 Арсен е основателя на бадминтона в Хасково. Докато бр-
лат му Пюзант  учи медицина  в Пловдив, Арсен създава около 
себе си ядрото на бъдещия шампионски отбор.
 В годините когато Хасково беше водещия град в бадмин-
тона, двойката Арсен и Пюзант Касабян представляваха гръб-
накът на отбора и заедно с Минка Дашинова, Желязко Вълков, 
Добринка Андонова, Станимир Бойчинов и други , завоюваха 
15 отборни шампионски титли на смесени отбори и 9 пъти са 
носители на Купата на Република България.
 Арсен има спечелени 7 златни медала , от които заедно с 
брат си са 5 , а Желязко Вълков – 2 , а освен това играе 6 финала 
на единично , без да спечели нито един , а по-големият брат Пю-
зант освен на двойки с брат си , печели и 5 златни медала на сме-
сени двойки с Минка Дашинова и 1 златен медал на единично!
 Старши братът има и пожизнен рекорд на Международ-
ната федерация по бадминтон (IBF) за най-много участия на 
Световни лични първенства, считано от Малмьо 1977 г. до Се-
виля 2001 г. , общо 24 години и 12 шампионата.
 РАДИ ДИМИТРОВ, “момчето от „Аязмото”, постигна 
значителни и запомнящи се победи, както в игрите по единич-
но, така и на двойки мъже, заедно с Пейчо Христов и смесени 
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двойки. Така, че  той има 9 златни, 6 сребърни и 2 бронзови 
медала,което го определя един от 10-те на добри.
 ПЕЙЧО ХРИСТОВ е отличен двойков играч  с 4 златни, 
6 сребърни и 5 бронзови медала. Той беше и първият треньор 
на “Бадминтонист № 1 на 50-те години бадминтон в България  - 
Петя Неделчева.
 Наред с горните двама известни бадминтонисти ще се 
запомнят и отличните резултати на ДИНКО ДУКОВ. Шампион-
ските му изяви са повече в София - и на терена, и като органи-
затор. Той има 5 златни, 5 сребърни и 8 бронзови медала, които 
говорят недвусмислено за това, че е отличен спортист.
 Ударно звено на старозагорци за шампионски титли са и 
Илко Орешков с 4 златни, 6 сребърни 11 брондови медала, Сашо 
Славов с 4 златни, 3 сребърни и 3 бронзови медала, Слънчезар 
Цанков с 2 златни, 3 сребърни, 9 бронзови и братята Нанко и 
Стефан Чорчопови. Нанко има 2 сребърни, 5 бронзови, а Стефан 
– 3 сребърни и 3 бронзови. 
 От най-младите Владимир Шишков има 1 златен, 1 сре-
бърен и 1 бронзов медал, а и отлично  представяне на I-те мла-
дежки олимпийски игри, заедно с Мария Мицова, която също 
спечели квота.
 Иван Добрев Иванов-първият ни олимпиец от мъжете 
заедно, с Ясен Борисов на игрите в Барселона 92 год. и уникален 
случай като състезател. Шампионе  от 4 клуба- Хасково, „Ака-
демик” София, Пазарджик и Стара Загора. Има много медали и 
призови места от държавни първенства  и е национален състе-
зател.
 Помощта му е огромна с постоянното му участие в меж-
дународните шампионати на България с изворната вода „Бачко-
во”, спътник на всички шампионати.
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ДИАНА КОЛЕВА И ОРЛИН ЦВЕТАНОВ

 Орлин Цветанов започва своето участие в Бадминтона 
в студентските си години. След това преминава в новооснова-
ния СКК “Старт” София. Там участва най активно и резултатно 
в прогреса - “Старт” става шампион, и то на финалната среща, 
която се играе в Хасково...  С това се прекратява дългогодишната 
хегемония на Хасково.
 С Диана Колева и още няколко души основава новия бад-
минтон клуб в Люлин, където получава мощната подкрепа на 
председателя на дружеството Хари Викторов.
 След време отборът се преименува на “Левски” - Люлин
 Под негово ръководство дамският отбор става 23 пъти 
шампион на България. и с това установява рекорд в 50-годииш-
ната история на Българския бадминтон.
 Големи успехи като треньор първо постига със съпругата 
си Диана Колева, като на два пъти - 1989 и 1990 година печелят 
генералното класиране на европейската бадминтон верига, а с 
това и бадминтон-купите на Стария континент.
 Диана е многократен шампиона на България в игрите по 
единично и двойки жени. Заедно с Орлин играят и 5 финала при 
смесените двойки. 
 Диана печели няколко международни шампионата на от-
делни страни,  като Австрия - 2 пъти и България - 3 пъти.
Под треньорството на Орлин тя участва и на 3 олимпиади - Бар-
селона, Атланта и Сидни.
 Диана е старши треньор на националните ни отбори за 5 
години. След това работи в Кипър, а от 15 години - в Шотландия 
като треньор на Националните отбори.
 Орлин е бил треньор на Светослав Стоянов и Нели Не-
дялкова, както и на Михаил Попов, който идва от “Академик” 
София. А също така и на Диана Филипова и Емилия Димитрова. 
Всички те са участници в олимпийските игри.
 Особено голямо  постижение  е треньорската му работа  с 
Петя Неделчева...
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 Цветанов е треньор и на дамския отбор на България. За-
едно с Живко Димитров на Европейските  отборни първенства  
през 2014-та  в Базел и 2016-та в Казан  те печелят   бронзовия 
и србърния медали, които са от най-големите  достижения на 
българския бадминтон

СТАНИМИР БОЙЧИНОВ

 Стана шампион през 1987 и 1989 години. Той прекъсна 
дългогодишната серия от шампионски титли на Желязко Въл-
ков. Като от този момент започна смяна на шампионите. Изре-
диха се Стоян Иванчев, Ясен Борисов, Тодор Велков, Михаил 
Попов. Спортистът, блеснал на прага на едно ново време в бад-
минтона, носеше в себе си наследството на добрата стара хасков-
ска школа.и ни показа същевременно и проблясъците на новия, 
по-мощен бръз и атрактивен бадминтон, който настъпваше.
 Условията наложиха по-нататък да възстанови функци-
ите на клуба, които бяха замразени. Той разработи дейностите 
и постигна отлични резултати както треньор  - с детско-юно-
шеската част, след това и  мъжката  и женска част  и постигна  
заблежителни успехи .
 През последните 4-5 години му помагаше Пею Бойчинов, 
неговият син, като помощник-треньор.
 От тук започна пътя на сестри Стоеви, които от 2008 г. са 
първо шампионки за девойки  младша възраст, а по-нататък и 
на по-големите, като през  2009 г. спечлиха в Медводе - Словения 
златни медали, а през 2011  - в  Португалия Стефани Стоева спе-
чели златен медал и стана европейски шампион за девойки до 17 
години... А тя тогава беше на 15.
 В Хасково под ръководството на Станимир Бойчинов из-
растнаха дошлите от Първомай Благовест Кисьов и Красимир 
Янков, национални състезатели, сега и двамата  - треньори в 
Хърватско и Австрия, и то на  националните отбори...
 Тук израстна Георги Петров - няколкократен шампион на 
България. Тук се усъвършенства и Юлиян Христов. Сега работи 
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като треньор в Дания. Под негово ръководство мъжкият отбор 
на Хасково става 4 пъти шампион за мъже и 2 пъти шампион на 
смесени отбори.

УСПЕХИ НА ВЕТЕРАНИТЕ
 
 Когато говорим за успехи на ветераните винаги нещата се 
оформят по 2 показателя. Едният е участие и успехи в Евопей-
ските и Световни шампионати за ветерани. Другият -  участието 
им в Световните игри за ветерани.
 По първия  най-висок резултат е този на двойката Слън-
чезар Цанков и Нанко Чорчопов, които стават европейски шам-
пиони на двойки в Германия  При жените европейска шампи-
онка стана Диана Колева - единично и на двойки два пъти със 
Светлана Зилберман,  Израел
 В Световните първенства  Колева и Зилберман са веднаж 
световни шампиони  и веднаж вицешампиони
 Петя Георгиева с Влада Чернявская от Беларус стават све-
товни шампионки през 2003 г в София. През 2004 в Куала Лум-
пур, Малайзия, сребърен медал печели Слънчезар Цанков.
 А в двойките България печели 2 бронзови - смесена двой-
ка Боряна и Пенчо Стойнови и двойка мъжа - Пюзант Касабян и 
Стивън Риид - Дания
 1989 г на Световните ветерански игри в  Алборг, Дания, 
Пюзант Касябян  с Хенкс Вейс, Холандия печелят златнто отли-
чие - при над 45-годишните...
 В Брисбейн, Австралия   шампионски титли има за Мин-
ка Дашинова, Желязко Вълков, Слънчезар Цанков... 
 В редица състезания от Световните игри за ветерани, 
проведени в различни континенти,като през 2013 година в Тори-
но , през 2015 година Европейски игри в Ница и Световните те 
игри в Окланд/ Нова Зеландия/, шампионски титли и най-мно-
го медали са извоювали Христо и Пламен Михалеви, Тихомир 
Киров, Живко Димитров, Петя Георгиева, Добринка Смилянова, 
Сибел Таракчиева, Анета Янева, а чрез тези игри, беше привле-
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чен и Александър Малинов, който осигури на българския бад-
минтон спортна зала „Европа”.
 Кой е Арто Каспарян и какво му пожелаваме сега?
 Арто Каспарян е един дарен с горещо сърце и много та-
ланти  близък нам човек.
 Доста си прилича с нас - обича бадминтнона. 
 Доста е и различен.
 Той прави от бадминтона нещо като магия.
 Мелодия, поезия, картина, любов, наслада, вдъхновение, 
сила...
 На едно старо Европейско първенство го видяхме как 
танцува, защото и танцът е едно от неговите богатства...
 Беше знаменито. Беше всеотдаен. Почти като на финален 
мач от Турнира...
 Но сега търсим Арто Каспарян за работа. От неговата 
класа. С неговото Божествено умение.
 За много работа.  Като в неземна  нощ, когато е дошло 
нещо прекрасно у дома ти, с което не се заспива...
 Мяра за Мяра.
 Медал от злато за воля от стомана.
 Красота от форми и хармония за планина от тренинг...
 Красиво цвете за сърцето с първи трепет от погледа от-
среща...
 Не жалете Арто Каспарян! Създавайте му работа.
 Прави, Арто, най-красивите отличия и награди за нашата 
игра  Купи, сувенири и медали...  
 Дано  Ви се налага да идвате по-често  при него да си взи-
мате славните награди Ваши, що Ви чакат!
 Арто Каспарян е направил досега нежна планина от кра-
сиви неща, с които хората бележат своята любов, и успехи след 
много, много и много труд... до границите на възможното!
 Да, готови сме  Арто, да стигнем твоя праг и си вземем от 
твоя талант нещо в  гладните ни за  красота и спортни победи 
шепи...
 Апостолът на спорта
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 Както в тази брошура, така и в почти всяка статия или 
книга, където се говори за бадминтон, обезателно ще срещнете 
и името на проф. д-р Пюзант Касабян, и то е така, защото Играта 
и Пюзант са здраво споени и едното без другото е просто не-
възможно. Благодатен и решителен е приносът от апостолската 
всеотдайност на този човек към бадминтона, но още и на целия 
спорт, като специален продукт на съвременната ни цивилиза-
ция. Ще бъде малко ако представим дейността му, колкото и 
силно да звучи нейната същност, само с центъра на сегашната 
ни тема. Бадминтонът трябва да се гордее, че една толкова ма-
щабна личност е отдала сили и направила така много за негово-
то развитие, както и за българския и световен спорт.
 Не зная друга подобна личност, изпълнена с толкова 
много, неизброими дори, спортни кълнове и стремежи, любов и 
вярност към своето спортно призвание и мисия, както Апосто-
лът на спорта - Пюзант Касабян.
 Няма друг такъв човек... Или ако има - веднага трябва да 
му позвъним, да им позвъним, ако са повече, да ги запознаем и 
помолим да основат Партия на най-дефицитните, на изчезващи-
те хора, които виждат себе си не като бизнесмени и президен-
ти, а като съвестни работници за развитие на обществото. Като 
създатели на нещо ново, изпитатели, бачкатори... Хора много 
разнолики и в същото време строго устремени в една посока по 
своите съдбовни пътеки.
 По онова време, когато имаше държавни жилища за 
спортни и други специалисти, „доктора” , вече като шеф на фе-
дерация,  преотстъпи определеното за него жилища в София /
той е хасковлия/, на състезатели от бадминтона, които имали 
по-голяма нужда, и продължи да си живее под наем в едно та-
ванско помещение. И там винаги имаше още някой, който прес-
пиваше, спортист, треньор или аркадаш, който трябваше да 
пести софийските хотелски плащания. Помня веднъж цял бад-
минтон-отбор от Ереван изкара седмица “междинен лагер” при 
Пюзант на тавана, отиде в Белград, победи и на връщане към 
Ереван  отново весело и достойно му се отблагодари с обаятелен 

50 years badminton BG.indd   31 28.11.2017 �.   16:41:18



32

концерт от чаровни арменски песни... на тавана.
 Докторът си е истински доктор, завърши медицина, беше 
шеф на Спортния диспансер в Хасково от 1970 до 1989 година. 
Той е сред онези наши сънародници, които са допринесли мно-
го за развитието на своя спорт, като членове на Управителния 
Борд на Световни федерации. В Бадминтона той е заемал четири 
пъти отговорни управленски позиции, сред тях и председател на 
Световния тренировъчен център, който бе подарък и призна-
ние за нашия бадминтон и  функционираше няколко сезона в 
София. Години наред там тренираха заедно наши, европейски и 
азиатски таланти. отличните  международни връзки обясняват 
и факта, че нашите бадминтонисти имат най-разкошния между-
народен спортен календар в страната ни.
 Д-р Пюзант Касабян, с бадминтона, скуоша, който също 
“внесе” в страната и ракетлона - многобой където прибавяме те-
ниса на маса и тениса, е създателят на три спорта в България и 
всяка от тези три истории се състои от множество малки исто-
рийки, над които бихме могли много да помислим, да се усмих-
нем или да ороним дори сълза за неговите, и на приятелите му, 
героични усилия да създадат нов, и в повече, спортен живот на 
хората.
 Започва се от 1965 година, когато  от Армения и Грузия 
Пюзант и Арсен донасят  ракети, перца и мрежи за бадминтон, 
играта харесват и на други, та в България този спорт наистина 
тръгва от град в град. 
 През 1979 година специално посещава скуош-комплекса 
на „Уембли” в Лондон и донася топки и ракети в Хасково, където 
прибавят  първия и единствен тогава терен за скуош на новоот-
крития тенис-комплекс в Хасково. Пюзант Касабян има особе-
ни заслуги за „засаждането” на скуоша в България, но неговият 
фантастичен афинитет към спорта  помагат нему, и на България, 
още и при... тениса!
 Големи са неговите заслуги като спортен специалист, ав-
торитет, като двигател за създаването на може би най-добрия 
тенис-център в страната ни - Хасково. Въпреки огромната си 
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заетост като състезател, треньор и председател на Българската 
и Балканската  федерации по бадминтон, член в различни ман-
дати на комисии към борда на Европейската и Световната цен-
трали, той намираше време да пътува от София до Хасково и да 
способства за създаването на тенис-комплекса. Когато кортове-
те станаха готови, Касабян се зае и организира  особено ефекти-
вен тенис-център. 
 През 1980 година привлече елитните ни играчи и треньо-
ри под различни форми да развият тениса на новите кортове в 
Хасково на високо ниво. Тук бяха треньори и играха за Хасково 
национални тенисисти като Любен Петров, Божидар и Матей 
Пампулови, Юлия Берберян и дъщерите. Тук се играха  мачове 
от нашата зона в Купа Дейвис. Самият Касабян игра в отбора на 
своя град по тенис 11 години поред, като в този период хасковци 
бяха 2 пъти отборен шампион на България. 
 И още нещо. Като човек с авторитет и обаяние д-р Пю-
зант Касабян „държеше в ръцете си” и градската управа, с част 
от която си контактуваше и показваше лично на корта преиму-
ществата на тениса, както и ползата му за обществото... Голяма-
та ерудиция на бивши посланик на България в Япония Румен 
Сербезов, който се беше върнал в Хасково, комуто не бе необхо-
димо да се обяснява, също бе благоприятно съвпадение...  
 Това е и причината един Божи ден тригодишният Григор 
Димитров да се появи на корта, където бе назначен за треньор 
баща му, с голямата колкото него самия ракета и да остане там 
години наред... Така че пътят към световния супер-успех на Гри-
гор Димитров на “Лондон 2017” тръгва от този въздигнат  от 
хасковци Тенис-комлекс. Представете си само, че Хасковските 
кортове просто не бяха  построени, както не са построени кор-
тове по други български градове...
 Д-р Пюзант Касабян е Почетен гражданин на Хасково. 
Носител на най-високия орден на страната ни - „Стара плани-
на”. Носител на Почетната награда на Българския Олимпийски 
комитет. Има Почетна диплома на Международния Олимпий-
ски Комитет. Още и „Народен орден на труда”. Участник е като 
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треньор и ръководител на бадминтона на Игрите в Барселона, 
Атланта, Сидни, Атина, Пекин, както  и на следващи олимпиади.
 Той е и уникален състезател. Единственият български 
спортист участвал във финалите на всичките 7 Републикански 
спартакиади  /1959 - 1989/. 
 Играл е 56 състезателни сезона /!!!/ в елитните дивизии 
на 4 вида спорт в България.
 Баскетбол - 6 години с „Димитър Канев” - Хасково и 
„Академик”- Пловдив
 Тенис на маса - 18 години - „Академик” - Пловдив и Ха-
сково
 Тенис - 11 години - „Хасково”. Два пъти носител на Купата 
на България.
 Бадминтон - 21 години - от „Хасково”. 11 пъти шампион 
на България.
 Световната федерация по бадминтон е регистрирала  не-
говото рекордно участие в 12 индивидуални световни първен-
ства /1977 - 2001/.
 Като акредитиран репортер, който отразява бадминтон-
турнири през май 1977 г. в Малмьо той стана световен шампион 
за журналисти .
 Печелил е злато и в други световни шампионати за вете-
рани - Супадри - Индонезия, Алборг - Дания...
 Правил е две големи турнета в САЩ. Шампион е на „Ню 
Йорк Атлетик Клъб” в Турнира на четирите ракети - тенис на 
маса, скуош, тенис и бадминтон. Играл е бадминтон - турнири в 
Маями, Вашингтон, Лос Анджелис, Кънектикът, Ню Джърси... 
За 50-годишиата на българския бадминтон тази година бяха ре-
ализирани десетки юбилейни тържества и турнири. Европей-
ската конфедерация дойде да празнува свой юбилей, специал-
но и с удоволствие, заедно с нас - и своя и нашия празник. Да 
поздравим децата, които хванаха своите ракети през 2017-та за 
първи път, да поздравим състезатели и треньори, да поздравим 
всеотдайните и предани на бадминтона специалисти и примера 
как се работи за спорта - проф. д-р Пюзант Касабян!
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БАДМИНТОНЪТ - С МНОГО ДОМОВЕ
В БЪЛГАРИЯ!

БАДМИНТОН КЛУБ “ХАСКОВО”

 През 1968 год. Арсен Касабян и д-р Кольо Евтимов опъ-
ват край басейна в местността „Ямача” една доста “атрактивна 
мрежа за бадминтон”, изработена от бинтове, които д-р Евтимов 
е успял да задели от медицинския си кабинет. Около Арсен се 
събира група от младежи и девойки, които бързо се ориентират 
към новата игра. След това в малкия салон за физическа под-
готовка на футболния стадион се раждат и първите “състезате-
ли”, за да мине бадминтонът  през маратона на всички периоди 
от утвръждаването на един спорт и дари Хасково  със стотици 
шампионски титли за деца, юноши и девойки, мъже и жени, 
за да извоюва рекордните 16 шампионски отборни  титли при 
Смесените отбори за мъже и жени, за да вдигне 9 пъти  Купата 
на Република България, за да представя с чест и страната ни на 
Еврпейското и Свеовно спортно поле... 

СПОРТЕН КЛУБ “БАДМИНТОН” РУСЕ

 Русенският спортен  клуб по бадминтон е с една от най-
старите съдебни регистрации за своето създаване, което датира  
1991 година. Вече трето десетилетие тук се работи във всичките 
възрастови групи на мъжкия и женски бадминтон - до 11, 13, 
15, 17, 19 години - в масовия спорт и за високо спортно май-
сторство, както и  с подготвителни групи от най-ранна детска 
възраст  и  ветерани. Русенци имат почти неизменно свои пред-
ставители в челните места, регистрирали са около  350 медала 
през последните 10 години  в отборните и индивидуалните със-
тезания, от които  над 120 златни. Имат и над 80 призови места в 
международни състезания, като детско-юношеските балкански 
игри и др.. 
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 20 години по ред Русе провежда международния турнир 
за деца под 13 години, юноши и девойки под 15 години, 17 годи-
ни и младежи и девойки под 19 години „Русенско лято”.

СПОРТЕН КЛУБ “БАДМИНТОН” СТАРА ЗАГОРА

 Клубът е учреден още в 1990 г., регистрацията  му е от 
следващата година. Отличава се с особеното внимание към под-
готвителните групи за деца до 9 години и продуктивната про-
грама за подготовката на училищните отбори, които взимат 
участие и на най-представителните Световни ученически игри. 
В същото време добре развива и социалните програми, като 
подпомага тренировките и проявите при децата с увреден слух, 
ментални и физически  проблеми. Старозагорци са и пионерите 
в развитието на ветеранския бадминтон, който тук е достъпен за 
мнозина. През последните десет години старозагорци спечелиха 
121 шампионски индивидуални титли  в българския бадминтон 
и 82 отборни купи.

СПОРТЕН КЛУБ ПО БАДМИНТОН
”АКАДЕМИК” СОФИЯ.

 
 Клубът е учреден през 1989 година и е приемник на СК 
”ВМЕИ” СОФИЯ, който е един от най-старите спортни клубове 
по бадминтон, създаден е през 1973 година.
 Развива своите дейности в три направления:
	 	 •	спортно	майсторство
	 	 •	детско	юношески	бадминтон
	 	 •	студентски	бадминтон
 Активно работи по програми на Министерството на мла-
дежта и спорта  – „Спорт за деца в свободното време”, „Спорт за 
деца в риск” и в Национална програма за младежта.
 Участва в реализацията на проекти за международен ла-
дежки обмен по Европейската програма „Еразъм”.
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СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН
“ХОТАЛИЧ 2005” СЕВЛИЕВО

 Севлиевци играят бадминтон в популярната си спортна 
зала “Дан Колов” и в спортния салон на Второ основно училище.
Участват във всички първенства под егидата на Българската фе-
дерация по бадминтон, а всички знаем, че те не са никак малко 
и са за пример как може да се развива един полезен спорт и за 
доброто здраве и за бодрия и позитивен дух у малки и големи... 
“Хоталич 2005” е съорганизатор на националната верига от със-
тезания “Млади таланти|”. Провежда самостоятелно и междуна-
родни турнири за “Купата Хоталич”. Техен специалитет е и хитът 
по време на Рождество Христово - “Мама, татко и аз... играем 
бадминтон!” - един разкошен семеен празник за целия град. 
 Както знаете преди години Световната бадминтон феде-
рация организира в България един от трите свои експеримен-
тални  световни тренировъчни центрове с директор проф. д-р 
Пюзант Касабян, което разкри възможности за съвместна под-
готовка и участие в два турнира, на които и севлиевските бад-
минтонисти  играха с възпитаници на Центъра - от Чехия, Ру-
сия, Германия, Ирак, Барбадос, Турция, Тринидад и Тобаго...

СПОРТЕН КЛУБ “БАДМИНТОН” ГАБРОВО

 Познати със своята практичност и предприемчивост га-
бровци, които сравнително късно - през 2008 г., изградиха своя 
бадминтон-клуб, бързо се ориентираха в ситуацията... И вмес-
то да режат опашките на котките, за да  пестят енергия и не из-
студяват тренировъчната зала  в Габрово, те просто седнаха да 
пишат и спечелиха 8 европейски проекта, с което си осигуриха  
прекрасни условия за спорт, включително и стабилно отопле-
ние.... Сега децата им тренират при квалифицирани специали-
сти, всичко е под контрол и... очакваме резултати - не и в деня на 
хумора и сатирата, разбира се...
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СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН
“АРДА” КЪРДЖАЛИ

 Бадминтонът намери в Родопите стабилен фундамент за 
своето развитие. Децата, на които навсякъде и във всичко раз-
читаме и стоварваме на гърба им много надежди, тук са работ-
ливи и здрави. И бадминтонът в тази атмосфера е надежден и 
здрав. В периода от 2007 до 2016 г.  печелят отборно 3 шампи-
оната - при 19-годишните и при мъжете. Техни състезатели са 
спечелили индивидуално 9 сребърни и 18 бронзови медала.

СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН НОВА ЗАГОРА

 Новозагорският бадминтон-клуб сега е само на 5 години. 
Регистриран е  през 2012-та. Развива масовия спорт във всички 
възрастови групи. Все още няма призови класирания. Спортът е 
все още в период на оглеждане. Попитали един  млад юнак, кой-
то  бил само с единия крак в игрището - като какво мисли да 
прави... “Ами-и-и... гледам -  рекло момчето. - Струва ми се като  
сладолед на клечка.  Може и да го опитам. От сладките спортове 
е...

БАДМИНТОН КЛУБ “ОРЯХОВО 80”

От 1975 до 1980 г. бадминтонът е секция към  ДФС “Надежда” 
- Оряхово. Сега клубът се развива понякога с  по-високо тем-
по, друг път  губи скорост, но въпреки това  тук израстнаха и 
национални състезатели като Владимир Методиев и Георги Ка-
линичов, има отбори - шампиони на България, като юношите 
до 17 години, медалистки станаха и момичетата до 13 г. Печелят 
награди  от турнири в Румъния, Сърбия.  Голям успех беше до-
макинството на Балкански игри  за момичета и момчета до 13 
години в специализираната зала за бадминтон - “Арена Оряхово 
2014”
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СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН
“ТРАКИЯ” ПЛОВДИВ

 Пловдивският клуб по бадминтон “Тракия” е познат с 
широката гама от турнири, в които участва или са организирани 
от неговите активисти. Това е валидно за категориите на децата, 
юноши и девойки. От 2008 година досега  “Тракия” е постоянен 
домакин на ученически турнири от градско и областно ниво. За 
тях се осигурява  перфектна зала, пера и ракети, съдии и наста-
няване на отборите, подходяща атмосфера... Особено почитан е 
съвместно организираният с БФБ детски турнир в памет не ген. 
Людмил Фандъков - една личност с особени заслуги за разви-
тието на бадминтона в България. “Тракийци” участват  с добри 
постижения и в други турнири от национален мащаб, както тези 
в Първомай и Панагюрище. Заедно със Сдружението “С мама за 
ръчичка” учат децата отрано да спортуват.  Похвална е близост-
та с  Дневния център за деца с увреждания в Пловдив като се 
организира турнир по бадминтон по време на техния празник.

БАДМИНТОН КЛУБ “ЯНТРА 94”

 Бадминтон клуб “Янтра 94” - Полски Тръмбеш, Велико-
Търновско, участва във всички зонални първенства, но все още 
няма достатъчно ресурси за тези от републикански мащаб.. Не-
зависимо от това се води редовна тренировъчна дейност. Млади-
те бадминтонисти от “Янтра” имат редица добри представяния 
в шесторките на турнири от различните групи, както и сребърен 
медал от Ученическите игри през 2006 година.

СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН  РАЗГРАД

 Разград се развива като център с приоритетно създава-
ни условия за занимания в широк  мащаб от градската общест-
веност. В състезаелен аспект с най-добри успехи се представят 
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състезателите по двойки - Христо Неделчев, Константин Русев, 
Десислава Танева, Лидия Русева, както и Невена Ненкова, Ива-
нела Денева и др.                                                             

СПОРТЕН КЛУБ “РАКЕТЛОН 2010” ВАРНА

 Варненци разполагат с прекрасните условия за подготов-
ка в “Двореца на културата и спорта” в града им. Клубът е на са-
моиздръжка, но много пестеливо и разумно  оперира с налични-
те средства и се радва на отлично организирана подготвителна 
дейност в своята детско-юношеска школа за всички възрасти от 
6 до 18 години. Участва и има успехи в няколко вериги от въ-
трешни за страната ни турнири. Сред тях - “Национална инди-
видуална верига по бадминтон”,  и “Национална верига “Млади 
таланти”. Има сребърен медал от републиканските първенства 
при 17-годишните през 2016 година.

СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН БРЕЗОВО 

 Този малък клуб има впечатляващи успехи, като шампи-
онската титла от Държавното отборно първенство за момчета 
до 11 години през 1995 г., когато  шампионки в индивидуалното 
съревнование са и двойката момичета до 11 години. Двойката 
момичета до 15 години са шампионки през 2016 г.

БАДМИНТНОН-СКУОШ КЛУБ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 Бадминтон и скуош клубът във Велико Търново възник-
ва през 1991 г. като студентски клуб, но това не му пречи да раз-
вие по-нататък своята дейност във всички възрастови групи, 
да създаде още и своя съдийска колегия със специален курс на 
обучение, както и специална формация за деца в риск и с ув-
реждания. В настояще време клубът има членска маса от над 
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100 състезатели  Те участват в почти всички Студентски игри 
от европейски и световен мащаб и носят на своя университет и 
на България  злати и сребърни медали от тези престижни със-
тезания. Имат  олимпийска и световна шампионка и вицешам-
пионка при състезанията за спортисти с увреден слух.  Клубът е 
излъчил от редовете си  петима национални състезатели в Бъл-
гарския бадминтон.

БАДМИНТОН КЛУБ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 Освен в стандартните възрастови групи в Горна Оряхо-
вица се работи и с подготвителна група деца до 9 години. Ор-
ганизират Национален демонстративен турнир  с участници 
най-малките бадминтонисти - от 1 да 4 клас. Участват с успехи в 
турнирите “Дружба”, “Поколения” . Имат златен медал от Учени-
ческите игри. Участват в  Програмата на ММС “Спорт в свобод-
ното време”. Организират безплатни занимания по бадминтон 
за децата.. Клубът печели много медали от личните шампионати, 
сред които и две златни отличия. Имат и 3 шампионски титли от 
международни турнири.

СПОРТЕН КЛУБ “ВАПЦАРОВ” ДИМИТРОВГРАД

 Усилията на Бадминтон клуб “Вапцаров”, Димитровград 
са насочени към разкриване и подобряване  условията за спор-
туване, както на деца и младежи, така и на любителите от всички 
възрастови групи.

“ВИКТОРИ БАДМИНТОН КЛУБ” СОФИЯ

 От 2016 година клубът има възможност да води подго-
товка в най-новата и най-модерна зала в България - “Европа”. 
Там играят деца от всички възрастови групи, както и от специ-
алната подготвителна група за най-ранните възрасти, в които 
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може да се започне със спорта. Сега задачата е да се достигне до  
един стабилен състав от стотина малки бадминтонисти.Основ-
ният контингент е от възпитаници на столичните 69-то и 108-мо 
училища. Заниманията се водят от специалист от Националната 
Спортна Академия “Васил Левски”.

БАДМИНТОН КЛУБ “ПАНАГЮРИЩЕ 95”

 В този клуб под ръководството на Зорка Кисьова се води 
много сериозна подготовка с около 50 деца.Използват се добри-
те условия на спортния салон в училище “20 април”. Неотдавна 
се добавиха и още по-добрите условия, които предлага  новата 
“Арена Асарел”, предназначена за  тенис на маса, но предлагаща 
и всичко необходимо за  бадминтон тренинг и турнири.
В Панагюрище се провежда Националният турнир на децата до 
13 години за “Купата Петър Велков”, който стана и междунаро-
ден с участието и на други балкански страни като  Румъния, Тур-
ция, Македония... 

БАДМИНТОН-СКУОШ КЛУБ ПАЗАРДЖИК

 Пазарджик е в челната колона  на половин вековния ус-
пешен щурм на бадминтона в България. Клубът е създаден през 
1969 година  и е носил различни имена - “Бенковски”, “Тракия”, 
“Хебър”...  но неговата стъпка е била  една - напред и нагоре в 
любимия спорт! В редиците му са израсли безброй шампиони 
на страната ни, национални състезатели, олимпийци... Били са 5 
пъти отборни победители  във висшия ешалон - мъжкият шам-
пионат на България. Пазарджишките бадминтонисти са познат-
ни не само  фаворити в турнирите, но и като очаквани спорти-
сти, които демонстрират особено висока майсторска класа.
 За отбелязване е, че много от ветераните в града остават 
дълго като постоянни посетители на корта и предават своя опит 
на по-младите. Известна е и перфектната работа в училищата в 
синхрон с Българска Федерация Бадминтон и нейната генерална 
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“Програма за развитие”.
 За последните 10 години са завоювали 56 златни медали 
от индивидуалнвите държавни първенства, имат 10 шампион-
ски титли от Балканските игри за юноши и девойки, а при мъже-
те и жените - 3 златни медала. Много са призовете от различните  
международни турнири.

СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН
“СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” КОЗЛОДУЙ

 Тук са “Специалистите по бадминтон на Запада”. Майсто-
ри са да организират и провеждат “турнири без граници” с учас-
тието на крайграничните си западни и северни колеги, както и 
сами  участват и представят с чест страната ни на традиционни-
те Бадминтнон-празици в Онещи - Румъния, Нови Сад - Сър-
бия, Тимишуара - пак Румъния и пр.

КФВС “АТЛЕТ” ПЪРВОМАЙ

 С разум и спокойствие от Първомай ни показват, че и в 
съвременния свят, където всичко изглежда като”царство на ма-
трицата” и трябва да се прави по правилата на калъпа, може и 
да не е съвсем така. Там работят заедно  бадминтон и лека атле-
тика и от това се обогатяват и двата спорта. Още повече и про-
блемите с материалната база имат  нови пътечки за развитие. 
Във “витрината” на първомайци, образно казано, се намират 99 
бадминтон-купи до сега, както и 110  златни шампионски меда-
ла от нашите държавни първенства, балкански и международ-
ни състезания. Трима бадминтонисти от  “Атлет” участваха в 
6-членния отбор на България на Световното първенство в Нова 
Зеландия за младежи и девойки и се класираха на 11 място от 
34 отбора - начело с Китай, Япония, Южна Корея и още 5 други 
азиатски  тигри в бадминтона. Димитрия Попстойкова, Васил 
Пасков и Илия Кръстев се пишат и четат по света и с латиница и 
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с йероглифи, но най-добре, все пак,  на прекрасната кирилица... 
Димитрия постоянно ни носи медали от Швейцария, Ирландия, 
Гърция, Швеция, Русия, Франция...

УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН
КЛУБ ПО БАДМИНТОН

 Клубът е изграден през 2014 година от студенти от ТУ – 
София с основна цел възстановяване позициите на  бадминтона 
в Техническия университет и изобщо развитие на студентския 
бадминтон, който води началото си от 1970 години, когато е съз-
даден и първият студентски отбор по името ВМЕИ София.
 Освен сред студентите, клубът работи с деца, юноши и 
девойки от всички възрастови групи.

БАДМИНТОН КЛУБ ГЪЛЪБОВО

 Клубът беше съъздаден в 2014-та година и си постави за-
дачата да популяризира бадминтона  сред децата и младежите, 
но и сред пораслите  приятели на спортния живот... разбира се 
и сред ветераните. Активен помощник е на БФБ като поема и 
организира състезания за различни възрасти. Има и своите ре-
публикански шампиони от такива състезания през последните 
три години...

БАДМИНТОН КЛУБ
“НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ”

 Този клуб е от особено значение за развитието на бад-
минтона в България. От тук тръгват тези, които ще връчат раке-
тата на децата и младите спортисти и ще ги изведат за ръчичка 
до върховете - олимпийски, световни, европейски, български... 
или до техните лични върхове, които също вливат здраве, сила, 
радост и удоволствие у всеки, който свързва живота си с “летя-
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щото перо
 В Треньорския факултет към НСА клубът организира 
допълнителни стажантски практики по специалности. Той е и 
организатор на Студентски първенства, подготвя и турнири по 
заявка от неукрепнали, “прохождащи, бадминтон-ядки”, участва 
в национали програми и експерименти по зададени теми в раз-
лични направления  на спорта, планира и осъществява рекре-
ационна и оздравителна дейност. Състезателите студенти, които 
членуват в Клуба  са били над 100 пъти победители във вътреш-
ни и международни съревнования. В Националния отбор на 
България личат имената на студентите - бадминтонисти Мария 
Мицева, Ева Тонева, Михаела Чолакова, Лилян Тонев. Особено 
благодатен е и приносът на отличната в близкото минало нацио-
нална състезателка, била й асистент към Треньорския  факултет 
и специалист по нашия спорт - Анета Янева. 

БАДМИНТОН КЛУБ “ПОБЕДА” ДУПНИЦА

 “Победа” е сред приятните места за спортуване, където 
удоволствието от прелестните моменти, с каквито е богата игра-
та бадминтон, не са чак толкова плътно свързани с “веруюто” в 
спорта - победата.  Макар и без тази силна ангажираност с теж-
ката задача обезателно и всякога да побеждаваш - в “Победа” 
има  вече 20 безспорни победители - шампиони  в личите пър-
венства  и 5 колективни победи при отборни шампионати...

БАДМИНТОН КЛУБ “БАНСКО”

 Създаде се през 2013-та година и още се ползува от под-
крепата на на БФБ - една българска спортна федерация за чудо и 
приказ, където намират невероятни и неочаквани възможности 
и средства да подкрепят, да помогнат, да изправят на крака  про-
хождащите млади центрове на спорта. Но в Банско си имат и 
втора опора, която умножава двойно подкрепата - Общината.
 През 2016 г. се състоя първият  “полет” на бадминтона 
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в това бяло  царство на ските и всички видяха, че и полета на 
перото е много, много красив - нищо, че не е от от шанца...  На 
първите бадминтонисти от Банско бяха осигурени съвместни 
тренировки и игра с най-добрите техни връстници и някои май-
стори на играта. Основен извор на млади таланти  тук е училище 
“Неофит Бозвели” и детските градини, от които идват на спорт-
ния терен  цял куп от  6-7 годишни юнаци.

СНЦ БАДМИНТОН КЛУБ
“ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ПАЗАРДЖИК

 През 2009 година Пазарджик осъмна с още един Дом на 
бадминтона, където се работи  по системата “6 дни в седмицата - 
по 2 часа  обилен спортен труд във всеки от тях”. Сформирани са 
три пълноводни потока:  “Начинаещи”, “Умеещи”, “Напреднали”.

БАДМИНТОН КЛУБ “ВИАС”

 Този студентски бадминтон-клуб е сред най-добрите в 
Бълтгария.
 Всичко, което се планирла и прави тук е сързано само с 
една цел: високо спортно майсторство. 
 Студентите бяха шампиони многократно в Отборните и 
Личните републикански първенства. За 10 години през клуба 
преминават и повишават своето майсторство 30 състезатели от 
Националните отбори на България. Тренировките се водят в 3 
спортни зали - ВИАС, “Европа” и “Люлин”
 Известни у нас и в световния бадминтон са състезатели,  
като Блатговест Кисьов, Иван Русев /отправил поглед и усиля 
към Олимпийските игри в Токио пез 2020 година/, Илиян Стай-
ков, Георги Петров, Ясен Борисов, Красимир Янков, Борис Ке-
сов, Саркис Агопян, Юлиян Христов, Димитрия Попстойкова, 
която е на 40 място в световната ранглиста..
 Клубът спечели Проект с Европейско финансиране по 
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програмата “Еразъм”. Може да организира лагер-сборове за 
перспективни деца в спорта и пр. 

 БАДМИНТОН КЛУБ “ЛЕВСКИ” ЛЮЛИН

 В  Люлинския клуб се играе бадминтон още отпреди 23 
години. Картината от тези 6 олимпийски цикъла   се прелива 
в най-ярките  моменти на българския бадминтон. Тя е ярка и 
впечатляваща. Особено при състезателките, които  бяха  почти 
перманентно индивидуални шампионки на България. Отборно 
- 4 пъти. Общо индивидуалните  титли  са над 50. За 10 години 
Петя Неделчева  има 15 титли от турнири 3 медала от личните 
първенства на Европа и 2 от отборнитне.
 Безспорни са заслугите в пътя напред на  треньора  и ме-
ниджър Орлин Цветанв и помощниците му  Донка Димитрова, 
Поли Петкова и Ивайла Димитрова.
 Дамският отбор е 23 пъти шампион на България и № 1 за 
50 години бадминтон в България.

СК БАДМИНТОН БУРГАС

 20 деца и 30 мъже и жени са приятелите на бадминтона 
в Бургас. Все още нямат достатъчно опит и възможности. Кла-
сираха се на 4 място в Отборния шампионат за младежи до 17 г. 
през 2005 година.
 Благодарение на кмета и община Бургас тук са проведени 
3 Балкански шампионата за мъже и жени при отлична организа-
ция.

БАДМИНТОН КЛУБ „КАРИЯ” ШАБЛА

 Преди време клубът развиваше добра дейност на местно 
ниво, като дори организира и международни турнири за деца и 
юноши.
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БАДМИНТНОН КЛУБ „КАЛИАКРА” КАВАРНА 

 Освен участията си  в зоните и някои от националните 
първенства за юноши и девойки благодарение на кмета Цонко 
Цонков и Живко Петров, каварненци организираха и две Бал-
кански първенства за младежи и девойки до 19 години.

“МЕДИК” - СОФИЯ, АЛИАНС
НА “БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ” - КЛУБ НА

ОПЕРИРАНИТЕ И ТРАНСПЛАНИРАНИТЕ

 Клубът е насочил своите сили и работи стабилно и упо-
рито за  разширяване  възможностите да създаде  по-добър жи-
вот и бъдеще на своите членове, за които се изискват по-специ-
ални условия. Все повече нуждаещи се  намират в бадминтона 
нови сили и надежди... 

СПОРТЕН КЛУБ ”СКАЛИТЕ”  БЕЛОГРАДЧИК

 В красивия Белоградчик вече има и спортен клуб по бад-
минтон,  който очаква домакинство от държавни първенства. 
Работи се с детски групи. Белоградчик търси партньорство с 
Оряхово и Козлодуй за създаване на нови, по-добри възможнос-
ти в нашия спорт в Северозападна България.

СПОРТЕН КЛУБ „БАДМИНТОН ПЕЩЕРА” 

 Преди повече от 35 години Пещера развиваше бадмин-
тон и се състезаваше в „А” републиканска група. Сега възстано-
вява дейността си и мечтата е с новия клуб да се върне в нашето 
семейство....
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СПОРТЕН КЛУБ ”БАДМИНТОН” ДОЛНА БАНЯ  

 Бадминтнонът в Долна Баня добре се вписа в  учениче-
ските игри и зонови състезания. Предстои още  организацион-
на работа и набиране на повече млада енергия, която ще вдигне 
на крилете си нашия здрав и здравословен, красив и динамичен 
спорт!
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ЕВРОПА ГОСТУВА НА СОФИЯ
В ХОТЕЛ „ТРИАДА” 

 От 21 до 24 септември, 
под патронажа на  Министъра 
на младежта и спорта, гостува 
Борда на директорите и всички 
комисии, общо 37 човека.Поводът 
беше много интересен. Докато 
Европейската конфедерация празнува в Прага 50 годишнината 
от учредяването си, през месец април 2017 година, то и в друга 
страна преди 50 години беше организиран I-ят официален 
междуградски турнир, който се смята, че дава старта на 
бадминтона в България.

 Докато Европа проведе 
2 заседания на Борда и по две 
заседания на  комитетите, гвоздеят 
на програмата беше съвместното 
честване  на 50 годишнината 
на бадминтона на България и 
Европа. Една незабравима вечер 
на двете институции, при богата 

кухня и музикална програма. БФ Бадминтон връчи на всички 37 
членове на Европа награди и подаръци. 
 От наша страна, след проведена журналистическа 
анкета, ръководена от Румен Кацаров от в-к „Телеграф”, бяха 
наградени Петя Неделчева, като бадминтонист № 1, следвана 
от сестри Стоеви, определени като пробив в световния спорт 
и Линда Зечири за шампионско 
многолетие.
 Като треньор № 1 беше 
определен Орлин Цветанов, а 
като поощрителни награди”най-
добър треньор” бяха удостоени 
Станимир Бойчинов и посмъртно 
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доц. Анета Янева. За съдия № 1, 
беше определен Пенчо Стойнов, 
който е квалифициран от 
Световната федерация като един 
от шестте най-добри в света.
 Специална награда 
получи  и инж. Иван Филипов, 
като учредител на съдийството в 
България и с богат международен 
опит.
 Освен това специална купа за комплексен бадминтонист 
№ 1 /като състезател, треньор и международен деятел/, 
получи и единствения, който в продължение  на 50 години е в 
бадминтона, Пюзант Касабян. Специални награди получиха и 
Минка Дашинова, Диана Колева, като най-заслужили дами на 
българския бадминтон.
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50  ГОДИНИ

БАДМИНТОН

В  СНИМКИ
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Хасково за 10-ти път шампиони на смесени отбори:
От ляво надясно горния ред: Желязко Вълков, Янка Севова, Арсен 
Касабян, Лилия Белова, Пюзант Касабян, Златка Узунова, Недялко 

Господинов.
Долен ред: Ованес Бояджиян, Минка Пенева Дашинова, Добринка 

Андонова, Станимир Бойчинов

Хасково, смесени отбори шампиони за 15-ти път:
От ляво на дясно - Арсен Касбайан, Станимир Бойчинов, Габриела 

Спасова, Желязко Вълков, Ирина Димитрова, Здравко Ганев, Позант 
Касабян, Иван Иванов, Добринка Андонова, Живко Димитров, Петя 

Георгиева и Димитър Кокотанеков
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Братята Арсен и Пюзант Касабян -
многократни шампиони на двойки

Отбор мъже и жени на България - Балкански шампион 2000
Отляво надясно, горния ред: Пенчо Стойнов - рефер и лидер на 
екипа, Константин Добрев, Михаил Попов, Любен Панов, Тома 

Попов, Позанта Касабаян - Президент
Долен ред - Петя Неделчева, Димитрика Димитрова, Добринка 

Смилянова, Нели Недялкова Ботева
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Световно първенство “Убер Къп” София 2000
От ляво на дясно: Петя Неделчева, Нели Недялкова Ботева, 

Димитрика Димитрова, Добринка Смилянова, Диана Колева, Диана 
Димова, Маргарита Младенова

Миг от първенството в зимния дворец – жени двойки
Диана Колева и Петя Неделчева
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Основатели и участници в първия междуградски турнир - 1967 г.
Отляво надясно: Тодор Деков, Позант Касабян, генерал - Людмил 

Фандъков, Андрей Сидоров - първият шампион

Среща в Москва - 50 години Бадминтон Русия и 40 години 
Бадминтон България. Касабян предаде купата за приятелство между 

Русия и България на г-н Сергей Шахрай - председател на Руската 
федерация по бадминтон, до него Андрей Антропов , Володя Златев, 

инж.Йордан Йорданов и Хари Викторов в дъното
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Петя Неделчева в действие

Екипът на “Левски Люлин” София - 23 пъти шампион на България
Камелия Кирилова, Драгомира Василева, Диана Колева, Каролина 

Зографова, Нели Ботева, Райна Цветкова
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Петя Неделчева - най-титулования български бадминтонист

Сребърни медалисти от Манчестър, 2010 - № 3 в световната 
ранглиста - жени двойки, Петя Неделчева / Анастасия Руских - 

обсъждат с треньора Орлин Цветанов тактиката
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Диана Колева в действие

Диана Колева Цветанова и Орлин Цветанов обсъждат играта
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Братя Касабян с Международната купа “Порт Варна”,
в средата Нишан Памукчиян

Борис Кесов с отлично представяне на “Томас Куп” 2000
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Линда Зечири в действие

Група бадминтонисти от началото на спорта:
От ляво на дясно - Рахни Запрянов, многобройният шампион -

Ради Димитров, Пюзант Касабян, Минка Пенева Дашинова,
Стефан Динков и Атанас Атанасов
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Мъжкият отбор по бадминтон в България - “Томас Куп” 2000:
От ляво на дясно - горния ред: Ненко Кесов - треньор, Михаил 

Попов, Любен Панов, Борис Кесов, Светослав Стоянов, Константин 
Добрев, Орлин Цветанов - треньор

 Долен ред: Георги Петров, Алексей Шишов, Ясен Борисов, Николай, 
Ангелов, Константин Петков

Вицепрезидента на Българска федерация по бадминтон - г-н Симеон 
Симеонов, връчва наградата “Бадминтон играч на 20-ти век”

на Пюзант Касабян
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В началото няколко души от София и индонезийското посолство се 
събраха, за да играят приятелски мачове на стадион “Васил Левски”.

Горният ред: Любо Райчев, Сукра, Арсен Касабян
Долен ред: Димитър Илиев, Любен Цакин, колега на

Сукра от посолството на Индонезия и  Арсен Касабян

За първи път в Олимпийските игри - Барселона92
Касабан - главен треньор, Виктория Христова, Диана Филипова, 

Нели Недялкова, Емилия Димитрова
На задния ред: Иван Иванов, Генерал - Фандъков, Диана Колева, 

Ясен Борисов, треньор Орлин Цветанов
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Стефани Стоева и Габриела Стоева, след поредната победа при жени 
двойки на “Евразия” Международен шампионат на България 2017 г., 

със заместник-министъра на младежта и спорта - Ваня Колева

Руди Хартоно, един от най-големите играчи, в приятелски разговор 
с Позант Касабян, с когото по-късно беше в Управителния съвет на 

Международната федерация по бадминтон
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“Зимният дворец” беше арена на много шампионати
от най-висок ранг на бадминтона.

Тук бяха организирани европейски и световни първенства

“Академик” София - мъже – рекордьори по отборни
титли на България.

От ляво надясно горния ред: Любен Панов, Алексей Шишов, Марин 
Маринов, Илко Орешков - състезател и треньор.

Долен ред: Константин Добрев, Володя Златев, Пенчо Стойнов
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“Академик” София
Горен ред: Марин Маринов, Любен Панов, Пенчо Стойнов, 

Константин Добрев.
Долен ред: Володя Златев, Милен Куцаров, Алексей Шишов, 

Александър Пешев

Мадрид 2006 - клуб 41, заедно с президента на Световната
федерация - д-р Канг.

Отляво надясно: членовете на клуба - Ирен Делвей,
Гизела Хофман, Хорст Кулниг и Позант Касабян
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Хари Викторов връчва подарък за 50-годишнината на д-р Николай 
Златев, един от основните спонсори на Федерацията

След олимпийското злато Пол-Ерик Хоер Ларсен отново е медалист, 
но бронз на Европейското първенство 1998, София
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Изпълнителният директор на Федерацията д-р Волода Златев връчва 
награда за благодарност Пол-Ерик Хоер Ларсен, председател на 

Световната федерация по бадминтон (BWF)

Спортна зала “София”, П. Касабаян със специалната награда на 
Македонската федерация по бадминтон, “Бадминтона, спорт за 
мирен и приятелски Балкани”, до него Пол-Ерик Хоер Ларсен и 

Брайън Агербак - генерален секретар на Бадминтон Европа
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На Световното студентско първенство - бронзов медал
за Добринка Смилянова

Участник Касабян с плакат за благодарност на един от собствениците 
на Йонекс, Бен Йониама, за дългосрочна подкрепа

за бадминтон в България
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Винаги бадминтонът е работил в синхрон с другите ракетни 
спортове. На снимката три двойки братя, двама от които
са близнаци и са дългогодишни шампиони в двойките.

Отляво надясно: Петър и Тодор Великови - тенис на маса (братя 
близнаци), братята Арсен и Позант Касабян - бадминтон, близнаците 

Божидар и Матей Пампулови - тенис на корт
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Отборът на СКК”Старт” София- носител
на Олимпийската купа 1985 г.

Гранд Хотел Варна -1988 г. – Съвместен спротен лагер
с китайските младежки отбори
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Основателите на русенския бадминтон – Росица и Стефан Христови 
и един от отборите по бадминтон през 20 годишната история на този 

спорт в нашата Столица на Дунав.
 Женският отбор на Русе от 1995 г.- медалиски от Републиканското 

първенство: От ляво на дясно- Мартина Касимова, Сузана 
Таракчиева, Татяна Христова, Сибел Таракчиева

Д-р Пюзант Касабян, старши треньорът на китайските 
бадминтонисти и Ненко Кесов по време на гостуването

на българите в Китай 1977 г.
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Първият шампион на България –Андрей Сидоров 1969 г. – 
зала”Сливница” София

Отборът на Пловдив – победител на първия междуградски турнир 
в Пловдив: Еди Будикян, Пепа Мирчева, Димитрия Гемеджиева, 

Пюзант Касабян, Панчо Ставрев и Добрин Кръшков
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Евгения Пеловска и Маргарита Камбосева с дипломите си от 
първото републиканско първенство през 1969 г., сред

колегите си в зала „Сливница

Санк Петербург, след решението, България да стане домакин на 
Европейското първенство през 1998 г.

Участници в заседанието на Европейския съюз: Симеон Симеонов и д-р 
Пюзан Касабян от България, президентът на Европейския съюз Торстен 

Берг от Дания, Жоао Матош, президент на Португалската федерация, Хорст 
Кулник, финансистът на Европейския съюз, Владимир Лившиц, президент 

на Руската федерация,Ондри Кинкред, ген. Секретар на Ирландската  
федерация и Председател на Комисията по развитие на Европейския съюз, 

Дерек Батчелер, Председател на Английската федерация
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Динко Дуков – носител на 8 шампионски титли,един от
най-добрите играчи в нашия бадминтон

В памет на Анета Янева , която почина през 2017г. – след 
състезателната си кариера , тя е преподавателка НСА по бадминтон

50 years badminton BG.indd   75 28.11.2017 �.   16:41:27



76

Пюзант Касабян и Минка Дашинова – шесткратни
шампиони на смесени двойки

Мъжкият и женският отбор на МК”Кремиковци” – финалисти
за петата Републиканска спартакиада
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Сестри Стефани и Габриела Стоеви с пробив в Световния спорт. 
Единственият златен медал за България на първите  Европейски 
игри в Баку.Победителки в десетки международни шампионати, 

турнири за световната ранг-листа. 9 място в Рио Де Жанейро, най-
високо постижение през 2017 година - сребро и медал на двойки 

жени от Европейския шампионат в Колдинг, Дания. Очакваме още 
по-големи успехи през следващото 50-то летие. 

Иван Филипов като Гл. съдия на големия международен
турнир на СКК „Старт” през 1981 г.
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Българският отбор от трансплантирани спортисти начело с Евгени 
Георгиев спечели 14 медала, включително злато в бадминтон на 

последните европейски игри за трансплантирани
във Вантаа, Финландия

  снимка отляво: Огнян Ганчев, Георги Пеев, Евгени Георгиев и 
Мартин Настев

50-годишнина на Бадминтон Европа, годишна среща на делегатите - 
Прага, Чехия 2017 г.

Снимка отляво:  Президент - Грегъри Верпоотен, д-р. Володя Златев 
- изпълнителен директор на БФБадминтон , доцент д-р Анета Янева 
- член на управителния съвет на БФБ и Президента на БФБ - проф. 

д-р.Пюзант Касабян
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Медалист от Европейски шампионат в Карлскрона,
Швеция през 2012 г. от ляво:

Проф.д-р.Пюзант Касабян, Михаил Ненов,
Линда Зечири и д-р. Володя Златев

Д-р. Володя Златев получава награда за изключителни заслуги от 
президента на Бадминтон Световна Федерация Пол-Ерик Хоер 

Ларсен в Куншан, Китай през 2016 г.
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БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН 

БЛАГОДАРИ НА  СВОИТЕ СЪЗДАТЕЛИ, СТАРТИРАЛИ 
НАШИЯ БЛАГОДАТЕН ЗА ХОРАТА СПОРТ,

И ИЗДИГНАЛИ ГО ДО ДНЕШНИЯ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН 
50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ! 

БЛАГОДАРИ НА СВОИТЕ ПРЕКРАСНИ СЪСТЕЗАТЕЛКИ, 
СЪСТЕЗАТЕЛИ И ВЕТЕРАНИ, ТРЕНЬОРИ, 

СПЕЦИАЛИСТИ, ДЕЯТЕЛИ, БЛИЗКИ СЪРАТНИЦИ И  
ДАРИТЕЛИ ЗА НАШАТА ДУХОВНА И СПОРТНА МОЩ! 

СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ И ЗА СЛЕДНИТЕ 
ЛИЧНОСТНИ, СПОРТНИ И ОБЩЕСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ: 
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Министерство на младежта и спорта 
Български Олимпийски Комитет 

Национална Спортна Академия “Васил Левски” 
Български Спортен Тотализатор 

Европейска Конфедерация Бадминтон 
Фондация “Български спорт” 

Българска Национална Телевизия 
Канал 3 

БТВ 
M-Sat 

Българско Национално Радио 
Вестник “Телеграф” 
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Вестник “24 часа” 
Вестник “Труд” 

Вестник “Стандарт” 
“Тема Спорт” 

“България Сега” - Чикаго, ежеседмичник на
българите в САЩ и Канада 
“Виктор Спорт” - Хамбург 

“Йонекс” - Япония 
“Йонекс - Европа

Фирма “Есен”- официален представител на “Баболат”, с
изключителен принос през  последните пет години 

“Екопак” 
“Изворна вода Бачково” 

Печатница “Растер” - Първомай с първостепенна роля за
представянето на юбилея и нашия спорт

“Зала Европа”, София - новият
“Дом на бадминтона” с неговото ръководство

 И не на последно място - всеотдайния в труда си екип на 
БФБ, чийто принос бе абсолютно  необходим!

Българска Федерация Бадминтнон
Декември, 2017
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