
                                   ОТЧЕТ за дейността  

           на Българска асоциация спорт за учащи и  

                       Управителен съвет за 2015г. 
 

            

 

     

Дейността на Управителния съвет на Българската асоциация спорт за учащи 

беше насочена в няколко направления: 

- организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2014/ 

2015г. ; 

- изпълнение на утвърден Проект по програма “Развитие на спорта на 

учащите”; 

- международна дейност; 

- организационна дейност. 

                                      УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 

           През учебната 2014- 2015 г. за 31-ви път се проведоха Ученическите 

игри,които са най-голямата спортна проява на учащите се.  

           Практиката показва, че въпреки големите трудности по места, свързани 

с база, кадри и средства, интереса и желанието на учениците не намалява, а с 

всяка изминала година техния брой се увеличава. 

           Ученическите игри се провеждат в четири етапа- общински, областни, 

зонови и финални състезания в три възрастови групи- 5-7, 8-10 и 11-12 клас. 

           При изготвяне на Правилата за организиране и провеждане на 

Ученическите игри през учебната 2014/ 2015г., БАСУ, съвместно със 

специалистите на МОН и ММС направихме анализ на резултатите от 

предходната година, отчетохме постигнатите резултати и допуснатите слабости. 

Имахме желание новите Правила в по-голяма степен да са съобразени с 

условията и възможностите на всички организатори и участници в състезанията.  

          Правилата за Ученическите игри бяха съгласувани с Министъра на 

образованието, младежта и науката и утвърдени със заповед № РД-09-625 от 

03.10.2014г. на Министъра на младежта и спорта. 

            Ранното утвърждаване на Правилата за Ученическите игри и добрите 

климатични условия през есенните месеци дадоха възможност на клубовете-

организатори, съвместно със специалистите от общинската администрация , да 

създадат нормални условия за провеждане на междуучилищните  състезания на 

общинско ниво.  

           

                      В провеждането на областните състезания от Ученическите 

игри се включиха училищата от 28 области. 
            Спортните клубове - наши партньори, съвместно със специалистите на 

МОН, ММС, областните администрации приеха графици с уточнени дати и 



места за провеждане, както и отговорници за всяко състезание. В повечето 

области спортните клубове осигуриха съдии с добра квалификация. 

         Министерството на младежта и спорта сключи с Българска асоциация 

спорт за учащи Договор № 36-00-100/ 09.02.2015г. за предоставяне на финансови 

средства за организиране и провеждане на II, III и IVетапи от УИ.  

         Българската асоциация спорт за учащи от своя страна сключи договори с 

клубовете- партньори за организацията, провеждането и финансирането на 

състезанията от II –ри -Областен етап на Ученическите игри.  

       Създадената организация претърпя промени заради лошите атмосферни 

условия и много състезания се отложиха за по-късни дати, а в някои области се 

наложи провеждането им да приключи през м. Април. 

       Областните състезания преминаха при добра организация и интерес от 

страна на ученици , учители и директори. 

        Някои учители  си позволиха собствена трактовка на Правилата главно 

касаещи спорта лека атлетика. 

         Продължава успешното ни партньорство с клубовете по спортове- наши 

членове: СК ”Левски”-София, ВК ”Смолян”- Смолян, ПФК ”Чавдар”-Етро- 

поле, СК Тенис на маса “ Марек-Дигеста-спорт”-Дупница,  БК “Пирин”- 

Благоевград, ВК”Етрополе”-Етрополе, ХК ”Раховец”-Г.Оряховица 2008  и  

СК Бадминтон- Стара Загора. 

        За успешното провеждане в някои области добрите резултати се дължат и на 

добрата съвместна работа със специалистите от МОН и ММС- Бургас, Враца, 

Габрово, Шумен, Разград, Монтана, София, Ямбол, Кърджали, Соф. област и др. 

       В провеждането на областните състезания активно участие взеха членовете 

на Управителния съвет на Българската асоциация спорт за учащи Христо 

Богомилов, Николай Миланов, Красимир Кръстев и Павлина Алексиева. 

 С добри резултати в областните състезания се отличиха: 
        - Бургас- 172 отбора и 1 628 участника 

         - Монтана -104 отбора и 928 участника 

         - Силистра -67 отбора и 628 участника 

         - Враца – 103 отбора и 950 участника 

         - Перник -  89 отбора и 726 участника 

         - Пловдив – 185 отбора и 1 745 участника 

         - Добрич - 69 отбора и 678 участника 

         - Габрово -  85 отбора и 732 участника 

         - Ловеч -  84 отбора и 763 участника 

         - Благоевград - 60 отбора и 568 участника 

         - Търговище - 160 отбора и 1 450 участника 

         - Разград- 156 отбора и 1 395 участникa 

         - Варна – 136 отбора и 1 290 участника 

         - Търново- 97 отбора и 819 участника 

         - Стара Загора- 126 отбора и 1 096 участника 

         - София - 445 отбора и 3 689 участника 



         - Сливен-114 отбора и 1 002 участника 

         - Шумен-122 отбора и 1 188 участника 

         - Кърджали-124 отбора и 1 034 участника 

         -Дупница – 72 отбора и  738 участника 

 

        В областните състезания от Ученическите игри -2015г. участваха  

3 153 отбора  с  28 183 участника. Областните състезания от Ученическите 

игри по един безспорен начин показват, че имаме изградена сполучлива, 

работеща структура на клубовете- наши членове. Благодарение на активното 

съдействие на старши експерти на РИО- Атанаска Делева - Соф.област, Павлина 

Алексиева- Бургас,Николай Спасов – Шумен,Таня Горанова-Габрово бяха 

постигнати много добри резултати,като бройката на състезаващите се ученици 

значително се увеличи. 

        Добре се включиха се и клубовете в Смолян, Варна, Хасково, Разград и др. 

        Все повече общинските и областните администрации подкрепят организа- 

торите. Специалистите на областно ниво на МОН и ММС в по- голяма  или по- 

малка степен оказват съдействие в организирането на състезанията. 

        В организирането и провеждането на състезанията от Ученическите игри 

имаше и доста проблеми: 

- недоволство и недоумение от намаляване на финансовите средства за награди; 

-  неявяване на отбори или отказ от участие без да уведомят ръководителя на 

състезанието; 

-лоши атмосферни условия за страната и удължаване на периода за провеждане 

на етапа; 

- цели области без представители в спортовете хандбал,бадминтон, баскетбол и 

лека атлетика;   

- отказ на лекари да обслужват състезанията поради минимално заплащане, 

неотговарящо на положения квалифициран труд; 

- изключителни ниски съдийски хонорари ,които не са стимул за съдиите да 

обслужват нашите състезания; 

-  продължава практиката да не се зачита труда на учителя по физическо 

възпитание, вложен при подготовката и участие в състезания на отборите на 

съответното училище. Има не малко случаи, когато не им се осигурява 

компенсация за извънреден труд и учителите трябва да вземат отпуск, за да 

заведат отборите на състезания; 

- Състезанията се провеждат в неподходящи училищни салони или други 

маломерни спортни съоръжения; 

- Статутът на голяма част от спортната база се промени и новите собственици 

разрешават ползването само срещу заплащане.  

Неколкократно сме поставяли въпроса в договорите  да се предвиждат средства 

за заплащане на консумативи( вода, ток, парно), но това остава без отговор.  

 



            Състезанията от  Ученическите игри продължиха с  III етап - 

Зонален от 1 април  до 10 май 2015г.  
В този етап участват училищните отбори , заели първо място по съответния 

спорт в областните състезания. 
     Важността на този етап е, че на областните състезания е направена сериозна 

проверка на уменията на учениците в избрания от тях спорт като отборите, 

класирали се на първо място в Зоналния етап, придобиват право за участие във 

финалните състезания на Ученическите игри 2015г. 

       9-те зони, на които е разделена страната, проведоха съвещания, на които се 

утвърдиха графиците за провеждане на състезанията за всеки спорт и възрастова 

група.  

        На базата на получените графици и  финансови справки, Българската 

асоциация спорт за учащи сключи договори и преведе необходимите финансови  

средства на клубовете- домакини. 

       Зоновите състезания се проведоха в 9 зони, с участието на 28 области. 

       В III-ия етап на Ученическите игри взеха участие 1 137 отбори с 

10 250 участници. 
       За постигнатите резултати принос имат областите, както следва: 

1 зона ( Монтана, Видин, Враца)-  90 отбора-  830 участници 

2 зона ( Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново)- 140 отбора с 1303участници    

3 зона ( Русе, Търговище, Разград, Силистра) – 156 отбора, с 1 628 участници 

4 зона ( Варна, Шумен, Добрич) -  97 отбора, с 938 участници 

5 зона ( Стара Загора, Хасково, Кърджали) – 114отбора, с  932 участници 

6 зона ( Бургас, Сливен, Ямбол) -119 отбора  с  1008 участници 

7 зона ( Пловдив, Пазарджик, Смолян) - 97 отбора с 965 участници 

8 зона (Соф.област,Перник, Кюстендил,Благоевград,)- 120 отбора с 1  050 уч-ци 

9 зона  София –град – 204 отбора с 1 596 участници 

     Важността на този етап е, че на областните състезания е направена сериозна 

проверка на уменията на учениците в избрания от тях спорт. 

       9-те зони, на които е разделена страната, проведоха съвещания, на които се 

утвърдиха графиците за провеждане на състезанията за всеки спорт и възрастова 

група. За всяко състезание беше уточнен отговорника, мястото и времето за 

провеждане на проявата. Графиците бяха изпратени до училищата, добили право 

за участие в зоналните състезания. 

        На базата на получените графици и  финансови справки, Българската 

асоциация спорт за учащи сключи договори и преведе необходимите финансови 

средства на клубовете- домакини.  

      Зоналните състезания преминаха при много добра организация  и  добре 

подготвена спортна база. 

      Състезанията бяха ръководени от съдии с нужната квалификация. 

 



      В София отново съществено роля изигра добрата организация, създадена от 

СК “Левски”, с активното участие на Валя Ликова от Дирекция ПИСТ към 

Столична община и специалистите, които бяха ангажирани с организацията и 

провеждането на отделните състезания.Общинска полиция бдеше за реда и 

нормалното протичане на състезанията. 

Ръководството  на НСА “Васил Левски” и катедрите  по баскетбол, волейбол, 

хандбал и лека атлетика ни предоставиха спортната база и специалистите си за 

провеждането на състезанията,които минаха на много високо ниво. 

           БФ Бадминтон осигури зала “София”,  а 81 СОУ “Виктор Юго”, 153 

спортно училище”Н.Рилски” и ст.”Раковски” предоставиха своята база 

безвъзмездно. 

За втора година Община Надежда осигури безплатно футболните терени на 

Требич за УИ. 

           Членовете на УС на БАСУ- Христо Богомилов, Николай Миланов, 

Мариела Христова,Павлина Алексиева и Красимир Кръстев активно се 

включиха в организацията и провеждането на състезанията в своята зона. 

           Зоналните състезания отново потвърдиха големия интерес и желание на 

учащите да спортуват, да изявят своите възможности за постигане на по- високи 

спортни резултати и класиране, с които да получат правото да участват във 

финалните състезания на Ученическите игри. 

          Домакините на състезанията осигуриха за участниците отборни и 

индивидуални награди. 

          Местните средства за масова информация ,включително телевизии 

отразиха по достойнство състезанията от зоналния етап. 

          Въпреки добрите резултати от проведените състезания, имаше и някои 

проблеми. 

          БСФедерации не спазиха определените дати за състезания и насрочиха свои 

по-същото време. 

          Трудности срещнаха организаторите на състезанията при тълкуванието на 

Правилата за участие в състезанията по лека атлетика,както и осигуряване на 

нормална база за провеждане на състезанията по този спорт. 

          За съжаление някои от проблемите в провеждането на състезанията се 

повтарят от години, но явно е необходимо да се отбележат отново: 

- базата,която се ползва за УИ да не  се заплаща ,както и консумативи (ток, вода, 

отопление, телефонни разходи и др.). 

 - продължава проблема с големите разлики между съдийските хонорари на БСФ, 

БФС и БАСУ .Време е да има  увеличение на хонорарите. 

- намаляване на финансовите средства за награди 

- неусигуряване на храноден на големите зони, в които участват 4 отбора и 

трябва да изиграят 3 срещи за 1 ден без право на храна и спане. 

- участието на отборите в зоналните състезания често е свързано с липса на 

финансиране от общината за транспорт и храна по време на пътуване. 



- признание и възнаграждение за спортните педагози и медицинското 

обслужване. 

 

       31-те Ученически игри 2014/15г. приключиха с успешната 

организация и провеждане на финалните състезания. 
     Първи стартираха участниците в групата на 11- 12 кл., като техните 

състезания се проведоха на 7-10 май в 7 града , следваха 8-10 кл. на 14-17 май в 

11 града и последни бяха 5- 7кл.- от 4 - 7 юни 2015г в 10 града. 

   Много ни облекчи връщането на старата изпитана и успешна система с 10 и 6 

отбора участници  на финалите като участват победителите от 9-те зони и  града 

домакин. 

     Съгласно изискванията на Правилата до 28 февруари 2015г. получихме 71 

заявки за организиране и провеждане на финални състезания по отделни 

спортове. 

      Заявките бяха съобразени с изискванията, залегнали в Приложение №2,        

включващо кадрови възможности, налична спортна база, подходящи места за 

спане и хранене на участниците, транспортни връзки / вътрешни и 

междуградски/, осигуряване на квалифицирани спортни съдии и др. 

      Заявките бяха подадени от председателят на спортния клуб , съгласувани с 

кмета, началника на РИО и гл. експерт на ММС на съответния град. 

     Управителният съвет на БАСУ на свое заседание,  обсъди всички заявки, 

прецени условията, които предлагат домакините и взетото решение за градовете- 

домакини  за финалните състезания на Ученическите игри предостави на ММС и 

МОН за утвърждаване.     

      Навреме получихме утвърдените градове-домакини от ММС и МОН, 

подготвихме договорите и придружаващите ги документи, необходимите 

финансови средства и ги изпратихме на клубовете- организатори на 

състезанията. 

      На всички финали домакините положиха много усилия и успяха да подготвят 

и проведат състезанията на високо професионално ниво. 

      В рамките на Ученическите игри се проведоха 35 финала: за 5-7 и 8- 10 кл. по 

14 финала, а за 11-12 кл.-7 финала.  

     Състезанията се проведоха в 23 града с участието на  202 училища.   

От възможни 314 отбора , взеха участие 310 отбора с 3 012 състезатели.  

Четири отбора не се явиха на финалите: хандбал- девойки 8- 10 кл.-90 

СОУ”Ген.Хосе де сан Мартин-София, лека атлетика-юноши 8-10кл.-

Гимназия”Христо Ботев”-Дупница,баскетбол-момчета-5-7кл-СОУ”Цар Симеон 

Велики”-Видин и тенис на маса-момчета-5-7кл-ЧСОУ”Света София”-София 

      Отборите, взели участие във финалните състезания са от 82 населени места 

(77 града и 5 села). Тази цифра говори красноречиво за голямата популярност на 

Ученическите игри в страната. 

       С най- голям брой участващи отбори са градовете София- 32; Варна- 19; 

Бургас и Пловдив -15, Сливен- 10, Плевен, Разград и  Русе- 9, Видин и Ямбол-8,  



Враца, Габрово , Добрич , Кърджали, Пазарджик ,Стара Загора и Хасково -6 , 

Горна Оряховица,Перник, Монтана и Силистра-5. Четири града са с 4 отбора, 

тринадесет- с 3 отбора,петнадесет- с 2 отбора, двадесет и девет  с по 1 отбор. 

     Училищата с най- голям брой отбори, достигнали до финалните състезания са:    

     1.   СОУ”П.Р.Славейков”-Кърджали - 6 отбора, 

     2.  Първа езикова гимназия-Варна и  

         ПМГ “Акад.Иван Ценов”- Враца с по 5 отбора, 

3. ПМГ “Акад.Никола Обрешков”-Бургас и 

     СОУ”Цар Симеон Велики”- Видин с 4 отбора 

    4.    18 училища са с класирани с 3 отбора  

    5.    44 училища са с класирани с 2 отбора  

    6.   135 училища са с класирани с 1 отбор на финалите. 

 

        Управителният съвет утвърди главните ръководители на всички финали, 

като включи членовете на УС, гл. експерти на РИО и ММС и председатели на 

ученически спортни клубове.  

        На базата на писма, изпратени от  БАСУ до съдийските комисии на БСФ, 

бяха осигурени съдии с добра квалификация. 

        МОН осигури наградите- купи, медали, плакети и грамоти.  

        От своя страна БАСУ връчи  на всички участници грамоти и стикери.  

        В градовете домакини бяха разлепени плакат-афиши  за състезанията.  

        За трета поредна година наш партньор стана „Спиди” -компания за еспресни 

куриерски услуги,която награди с тениски, шапки и 2 500лв. шампионите по 

лека атлетика- 5-7 и 8-10кл. 

        Домакините осигуриха свои индивидуални награди и призове за изявените 

спортисти и учители, за спортсменска игра и др. 

       Съгласно чл.14 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за осъществява- 

нето на закрила на децата с изявени дарби, в индивидуалните спортове, 

класиралите се от 1-во до 3-то място, а в спортните игри- най- добрия реализатор, 

получиха протокол, подписан от ръководството на състезанието. 

       С тези протоколи  спортистите имат право да  кандидатстват пред 

училищното ръководство и да получават от началото на учебната 2015/ 2016г. 

едногодишна стипендия. 

         Победителите във финалните състезания за 8-10 кл. по волейбол, хандбал, 

лека атлетика,футбол, бадминтон,баскетбол и тенис на маса добиха право да 

участват през 2016 г. в Световните ученически първенства, организирани от 

Международната  федерация за ученически спорт. 

        Във всички финални състезания бяха спазени символите и ритуалите при 

откриване, награждаване и закриване на състезанията. 

       Домакините се постараха да разнообразят престоя на участниците с различни 

прояви- програми по време на откриванията, вечери за опознаване, запознаване 

със забележителностите на града и областта.  



        Активно участие взеха кметове, общински и областни служители, 

специалистите на МОН, ММС и обществени деятели. 

Домакините се постараха да разнообразят престоя на участниците с различни 

прояви- програми по време на откриванията, вечери за опознаване, запознаване 

със забележителностите на града, областта и историята на България.  

        Активно участие взеха кметове, общински и областни служители, 

специалистите на МОН, ММС и обществени деятели. 

        Финалните състезания на ученическите игри бяха уважени от Любомир 

Амиорков и Георги Янакиев /експерти на ММС/ и от експертите на РИО по 

места. 

        В подготовката и провеждането на финалните състезания активно участие 

взеха Юлия Боянова- председател на БАСУ,Красимир Кръстев- зам.председател, 

Николай Миланов, Христо Богомилов, Мариела Христова, Христо Андреев,Таня 

Горанова,Пюзант Касабян и Павлина Алексиева. 

        В Българската асоциация спорт за учащи се получиха десетки 

благодарствени писма от участващите отбори за отличната организация и 

провеждане на състезанията, за голямото внимание и обгрижване от страна на 

домакините. 

      Състезанията в Суворово, Рудозем, Приморско,Албена, Етрополе, Добрич, 

Златоград, Севлиево, Сливен , Габрово са се превърнали в истински празник за 

участниците и населението. 

             Изказваме нашата благодарност към клубовете- членове на БАСУ, които 

поеха огромния ангажимент да организират и проведат  състезанията. 

      Управителният съвет на БАСУ изпрати благодарствени писма до кметовете 

на градовете- домакини на финалните състезания и началниците на РИО. 

        Ученическите игри, в т.ч. и финалните състезания бяха много добре 

отразени в местните средства за масова информация .С помощта на Снежана 

Иванова в сайта Viasport.bg имаше редовно богата информация за 

състезанията,придружена от снимков материал. 

        Като заключение можем да отбележим,че финалните състезания преминаха 

при много добра организация и  съдийско ръководство, което се отличи с 

компетентентност и реално отчитане на резултатите. 

         От 35-те финала на УИ в БАСУ се получиха много благодарствени писма за 

организацията и провеждането на състезанията. 

         Проблемите, съпътстващи провеждането на Ученическите игри като 

правило се повтарят ежегодно и затова  правим предложение отново: 

* да се  включат индивидуалните  спортове в УИ  за 11-12кл. 

* да се актуализират  съдийските и лекарски   хонорари,които са много ниски. 

* да се увеличат средствата за пансионат от 31лв. на 40-45лв. тъй като в големите 

градове отказват да ни приемат. 

* общините да възстановяват средствата, които се полагат  на ученическите 

отбори в зоналния и финален етап от УИ. 



        Оценяваме постигнатите резултати като много добри и успешното 

утвърждаване на Ученическите игри като сполучлива форма за спорт сред 

учениците, за осмисляне на свободното им време, за постигане на добри 

резултати във физическото и умственото им развитие. 

        Вярваме, че в подготовката и провеждането на ученическите игри, заедно с 

ММС, МОН, ученическите спортни клубове ще успеем  през учебната 2015/2016 

г. да постигнем още по- добри резултати. 

                ПРОЕКТ   ПО  “ ПРОГРАМА  ЗА  РАЗВИТИЕ НА  

                             СПОРТА   НА   УЧАЩИТЕ” 

          В изпълнение на Договор с ММС ни бяха предоставени целеви средства за 

реализация на годишен Проект по “Програма за развитие на спорта на учащите” 

за периода 1 януари- 31 декември 2015год. 

         Въпреки намалените финансови средства, успяхме съвместно със спортните 

клубове- членове на БАСУ да проведем спортни прояви, които бяха посрещнати 

с голям  ентусиазъм и добри резултати. В Проекта включихме състезания за 

децата от 1-4 клас/като продължение на Програмите на ММС-Научи се да 

плуваш,караш ски,играеш футбол и тн../  и по спортове, които не са включени в 

Ученическите игри. 

      В 18-те прояви, включени в Държавния спортен календар, участваха 257 

отбора с 3 679 участника. 
 

Ученическата баскетболна лига за деца 1-4кл. мина под знака на масово участие 

288 деца в 6 турнира,с много емоции,пълна зала със зрители и оспорвани срещи в 

присъствието на кмета, зам.областния управител,началник РИО и много 

родители. 

Турнира по футбол в Разград с участието на 298 момичета и девойки от цяла 

Разградска област ,с представителството на БФС, РИО и Общинска власт.От 

спонсори бяха осигурени отборни и индивидуални награди за учителите на 

призьорите и за най-полезни състезателки от първите 4 отбора в двете възрасти.  

Традиционният турнир по борба в Лозница се отличи с още по-масово участие и 

присъствието на много граждани и близки на участниците.Продължава 

положителната тенденция за участие на девойки в две от 11  категории.  

Състезанието премина на много добро ниво в присъствието на Николай Миланов-

ст.експерт- РИО, Иван Иванов-директор СУ-Разград и Ниязи Ниязиев-директор 

ПГВМЗ-Лозница. 

Училища от цяла Североизточна България взеха участия в турнира по мини- 

хандбал.Наградите, осигурени от БАСУ бяха връчени от Стефан Калинов- 

Директор Дирекция”Образование”-Кубрат. 

Кънтри крос”Стоте могили” в Исперих се проведе при отлична организация, 

награди, емоции и масово посещение . Организаторите бяха осигурили за 

участниците посещение на Свещарската могила. 

С голям успех и публика премина националния шампионат по художествена  и 

спортна гимнастика. 



Традиционно силно премина и XІ Национален детски олимпийски 

събор”Юначе”, който включва деца от 1-4клас и  състезания по гимнастически 

трибой,както и занимания с рисуване,рецитация и авторство. Състезанията се 

проведоха под девиза”Здрави и силни, дружно за Отечеството”. 

Масово участие на ученици/1-12кл./ имаше в традиционната спортна 

седмица,посветена на Деня на спорта и Деня на детето в Долна баня.Освен 

комплекса”Бързи, смели,сръчни” имаше състезания по колоездене, 

волейбол,мини футбол и  тенис на маса. На победителите и техните подгласници 

бяха раздадени много награди и лакомства. 

В края на лятото във Варна за втори път се проведе едно нетрадиционно 

състезание от национален мащаб по водно спасяване”Млад спасител” с участието 

на 117 ученика  от 14-17г.Тази година взеха участие и ученици от Македония и 

Турция. Ученическият клуб,съвместно с БАСУ и БЧК проведе съревнованието в 5 

дисциплини- 3 в басейн и 2 на пясък и море. 

С всяка година след отпадане на спорта плуване от програмата на Ученическите 

игри се повишава интереса и разширява географията на провежданите турнири 

по плуване.В региони с подходяща база се проведоха състезания за ученици 1-

12кл. ,като за първа година се включи и Сливен.В 5-те зони състезанията бяха 

проведени при стегната организация,отлично съдийство и посрещнати с голям 

ентусиазъм от ученици,учители и родители.Организаторите бяха подсигурили 

награди ,лакомства и музикална програма,за да превърнат състезанието в 

незабравим празник за децата. 

Спортния празник ,посветен на Деня на будителите изкара цели класове  на 

спортните площадки на СЦ”Г.Аспарухов”-Герена и показа,че се радва на голям 

интерес и активно участие от страна на ученици,педагози и родители от София и 

околноста.  

Възпоменателните игри”Мишо Николов” са комплексна спортна проява 

обхващаща 190 ученици от 1-12кл. по 7 вида спорт/ баскетбол , волейбол,футбол, 

бадминтон,тенис на маса,дартс и шахмат/,а за 1-4кл.народна топка и щафетни 

игри.  

Превърналия се в национален турнир по ръгби в София зареди емоционално и 

физически участващите 140 деца набор-2002/03г.Много усмивки, награди и 

положителни емоции съпътстваха срещите. 

В състезанията по боулинг за деца до 14г. взеха участие 48 ученика,разделени в 

две групи. Състезанието беше открито от Президента на Българска боулинг 

федерация-Чавдар Велинов. Турнирът премина под голямо напрежение,много 

емоционално,с голяма подкрепа от страна на родители и приятели.Популярността 

на боулинга сред децата расте бавно,но те влагат цялото си сърце и полагат 

огромни усилия по време на тренировъчния процес. 

Турнирът по футбол за момичета 3-4кл. беше открит от Тодор Праматаров-

БФС.Участваха 6 отбора,които играха футбол на малки вратички .За последните 

години популярността на футбола сред девойките се увеличи многократно. 



При отлична организация, приповдигнат тонус и пълна зала с родители,баби и 

дядовци премина и нац.шампионат по футбол за 1-2кл. в СК”Симеоново”. Децата 

показаха завидни умения. 

Над 170 ученика взеха участие в националния турнир по бадминтон ”Златно 

перце”.Добрата организация спомогна учениците да покажат наученото от 

учителите си и да гонят по високо ниво на умения в бадминтона. 

Поради липса на сняг отложихме националния шампионат по ски за 2016г. 

Състезанията преминаха при огромен интерес и завидно участие,с подкрепата и 

присъствието на областните и общински администрации,съпроводени с много 

награди, положителни емоции и усмивки. 

                         

                             МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

През 2015 год. със свои отбори България взе участие в 4 Световни ученически 

първенства- по баскетбол,футбол,лека атлетика и 2-ри Световни общо-образова- 

телни спортни игри. Броят на участващите състезатели е 65. 

Право на участие в Световните ученически първенства по съответния спорт имат 

отборите победители в Ученическите игри,като училищата сами финансират 

участието си. За първи път в историята на ученическия спорт ММС пое и заплати 

пътните разходи на участващите отбори и такса участие в СУП.  

БАСУ от своя страна им оказа помощ при подготовката на необходимата 

документация, закупуване на билети и поддържане на постоянна връзка с 

Международната  федерация. Също така осигури  представителни спортни екипи 

за участниците в СУП.  

Отлично се представи селектирания отбор-девойки по лека атлетика, които 

завоюваха 1 златен медал на диск-Полина Макаева от /СОУ”Ив.Вазов”-Плевен/, 1 

сребърен на 400м-Костантина  Борисова от /ГПЧЕ”Екзарх Йосиф”-Разград/ и 1 

бронзов медал на 400м-Екатерина Колева/ГПЧЕ ”Екзарх Йосиф”-Разград/,две 

четвърти места-Елена Борисова от / ГПЧЕ”Екзарх Йосиф”-Разград /-800м и 

Никол Петрова/ 166 СУ”В.Левски”-София/ на гюлле, 2 четвърти места/800м и 

гюлле/ и 2- шести места/гюлле и щафета/.Юношите от ПТГ”Шандор Петьофи”-

Разград завоюваха 2 призови 5 места/200м и гюлле/ 

Всичките ни отбори се представиха успешно във вечерта на нациите с програма , 

много рекламни брошури,мартеници,продукти с розово масло,български ястия и 

др. Най-много аплодисменти събраха българските народни танци и сувенири. 

 

Участие в международни форуми - конгреси, симпозиуми, конференции и др. : 

На проведения Световен Симпозиум по въпросите на ученическия спорт 

Юлия Боянова - член на Изпълкома на Международната федерация беше 

председател на работна група за мястото на девойките и жените в спорта и в 

живота на Международната федерация Спорт в училище като изнесе мотивиран 

доклад. 

Достойно  беше представянето на България и  в заседанието на Изпълкома на 

Международната федерация за ученически спорт,където г-жа Юлия Боянова като 



президент на ТК внесе  доклад-отчет за проведеното в Лимож-Франция за СУП по 

баскетбол през 2015г.  и готовността на Талин-Естония за провеждане на СУП 3х3 

през  2016г. 

Заради грубо нарушаване Правилата на ISF и участие с 3 ученика ,които не са 

техни ученици Изпълкома наложи наказание на ВТГ”Г.С.Раковски”-Варна и 

учителя Валентин Христов да не участват в Световни ученически първенства за 3 

години.На СУП през 2016г.България няма да участва с отбор по хандбал-юноши. 

                            ОРГАНИЗАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

         Българската асоциация спорт за учащи в своята дейност се ръководи от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за спорта,  норматив- 

ните документи на Министерството на младежта и спорта, Устава и Програмата 

на БАСУ. 

        Документацията на Асоциацията се води съгласно изискванията, залегнали  

в изброените документи и се съхранява по надлежния ред. 

       Българската асоциация спорт за учащи е включена в Централния регистър 

към Министерството на правосъдието и в Националния регистър към ММС. 

       Управителният съвет на БАСУ работи по предварително приети Годишен 

план, План за заседанията, Вътрешен и Международен спортен календари и 

бюджет. 

       През отчетната 2015год. Управителният съвет на БАСУ, който доказа, че е 

добре селектиран и балансиран орган проведе 4 редовни заседания. 

 При неотложни задачи, решения се вземаха в делови порядък. 

Дневният ред за всяко заседание на Управителния съвет се съобразяваше с 

предстоящите задачи, подготовка и провеждане на проявите от вътрешния и 

международния спортни календари, утвърждаване  на документи, отчети, които 

предстоят да се представят пред ММС,МОН и текущи решения. 

Многообразната дейност на БАСУ се реализира благодарение на постоянната 

връзка и активно участие на нашите членове- общински, областни, ученически 

спортни клубове, клубове по спорт. Всички са регистрирани като сдружения с 

нестопанска цел, в обществена полза, включени са в Националния регистър към 

ММС и Централния регистър  към Министерството на правосъдието. 

През 2015г. поради неучастие в дейността на Асоциацията и неплащане на 

членски внос, отпаднаха 5 клуба като наши членове и Асоциацията наброява 78 

члена.  

 Изказваме нашата най- искрена благодарност към Българските спортни 

федерации, Българския футболен съюз, ученическите спортни клубове, клубовете 

по спортове, наши партньори, които най- съвестно и с желание съдействаха за 

изпълнение програмата на БАСУ. Вярваме, че сътрудничеството  ни ще 

продължи за все по- успешно включване на максимален брой деца, юноши и 

девойки, в системни спортни занимания и състезания.  

През 2016г. постоянна задача на УС на БАСУ ще бъде по- нататъшното 

усъвършенстване на управлението на дейностите, свързани с Ученическите игри, 

Програмата за развитие на спорта на учащите, международната дейност, връзките 



и взаимодействието ни с МОН, ММС, областните и общинските администрации, 

БСФ, БФС, УСК, клубовете по спортове. 

  Споделихме с Вас пътя, който измина БАСУ през 8 - та година  от учредяването 

си, успехите и трудностите, които срещнахме, подкрепата, получена от Вас и 

вярваме, че сме на прав път. 

Считаме, че заедно в бъдеще все по - успешно ще работим за решаване 

проблемите на ученическия спорт. 

  

 


