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                                              Програма 
                                          на 
       Българска асоциация спорт за учащи за развитие и усъвършенстване  

                              на уменията и спортните резултати на учащите 

 

 

      Българската асоциация спорт за учащи е самостоятелно юридическо 

сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в съответсвие със 

законодателството на Република България. Основно направление е 

подпомагане на развитието на физическото възпитание и спорта сред 

учащите.  

    В своята дейност БАСУ работи с министерства, областни и общински 

държавни структури, обществени спортни сдружения, учители, родители, 

доброволни сътрудници. 

    В основата на дейността на БАСУ е да създава, организира и пропагандира 

възможностите за участие на учащите в спортни занимания и състезания, 

които да спомагат за хармоничното развитие и изграждането на пълноценни 

личности . 

 

  I.  ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Да координира съхранението, утвърждаването и развитието на    спорта за 

учащи, като част от националния спорт в страната, за приобщаването им към 

редовни спортни занимания, подготовка за понасяне на физически натоварва -

ния, формиране на високи морални качества, изграждане на чувство за 

отговорност, предоставяне на възможност за проява на активност в 

съответствие с желанията и способностите им, подпомагането им в процеса на 

тяхната социализация; 

2. Подобряване двигателната активност на учащите; 

3. Подобряване представянето на учащите в състезанията от държавния и 

международния спортни календари; 

4.Подготовка и организиране на състезателна дейност за учениците от  1- 4 кл., 

като продължение на програмите на ММС; 

5. Изграждане на функциониращи структури във всички области на страната; 

6. Координиране на дейността със съответните държавни и общински органи, 

спортни организации, федерации и клубове; 

7. Подпомагане на обмяната на опит в работата с учащи; 

8. Организиране на участието на учащи в международни спортни прояви; 

9. Ориентиране в съвременните условия и използване на различните 

възможности   за развитието на спорта сред учащите   

                             

  II.   ЗАДАЧИ : 

1. Подобряване на организацията и съдържанието на извънкласната, 

тренировъчна и състезателна дейност за привличане на по- голям брой 



ученици, чрез разширяване и активизиране на контактите на Асоциацията с 

учителите по физическо възпитание и спорт, снабдяването им с необходими 

пропагандни и учебно- методически материали, навременното им информи- 

ране за предстоящи прояви; 

2. Поощряване и подпомагане организирането и провеждането на състезания и 

турнири съвместно със спортни федерации и клубове; 

3. Подпомагане на контактите между учебните и спортните организации 

(училища, сдружения, клубове и т.н.) за подобряване на спортната подготовка 

на учащите и включване на по- изявените и заинтересованите от тях в 

извънучебната тренировъчна и състезателна дейност; 

4. Поощряване на провеждането на приятелски срещи и турнири между 

училищните и клубните отбори по съответните видове спорт; 

5. Осигуряване на допълнителна финансова помощ и методически материали 

за учредяване и регистрация на областните  структури; 

6. Разработване на общи нормативни документи със съответните държавни 

органи и спортни организации за изясняване на областите на отговорност, 

размера на необходимите средства, източниците на финансиране и др.; 

7. Организиране, подпомагане ,поощряване и участие в провеждането на 

конференции по проблемите на спорта с учащи; 

8.  Подготвяне и изпращане на спортисти и отбори за участие в Световни 

ученически първенства, за които са постъпили покани и организиране на 

международни прояви, след осигуряване на финансиране; 

9. Активизиране на връзките с различни стопански организации за 

осигуряване на спонсорство, с различни медии за популяризиране на 

дейността на асоциацията, с държавните органи и спортни организации за 

подобряване на взаимодействието в областта на спорта за учащи.      

                  

 III. СРЕДСТВА : 

1. Изготвяне, осъществяване, осигуряване и участие в програми за развитието 

на спорта за учащи; 

2. Изготвяне и осъществяване на проекти за развитието на спорта за учащи 

3. Координация и подпомагане провеждането на учебно- тренировъчния и 

спортно- състезателен процес за учащи; 

4. Организиране на спорта за учащи на национално ниво и изграждане на 

организационно- админостративна и спортно- техническа уредба; 

5.  Администриране на спорта за учащи на територията на страната, съобразно 

с международно утвърдени правила; 

6. Координация и подпомагане дейността на спортни федерации и клубове за 

практикуване и развитие на спорта за учащи; 

7. Членство и взаимодействие с международни организации; 

8. Изграждане на своя структура в съответствие с териториалното деление на 

страната. 

 



 IV. ОСНОВНИ  НАПРАВЛЕНИЯ  

Изпълнението на поставените цели и свързаните с тях задачи се организира в 

следните основни направления: 

- Организационно- информационна дейност 

- Научно- методическа дейност 

- Международна дейност 

- Финансова и маркетингова дейност 

 

Организационно- информационната дейност обхваща организирането 

(съвместно с различни държавни органи и спортни организации) на спортни 

прояви за учащи- Национални ученически игри, състезания по спортове извън 

Ученическите игри, прояви за популяризирането на заниманията със спорт, 

състезания по случай Дена на детето, приятелски срещи, турнири и др., 

Навременното информиране на заинтересованите за предстоящи прояви, 

снабдяването им с необходимите информационни и учебно- методически 

материали и др. 

 

Научно- методическата дейност обхваща организирането, подпомагането и 

участието в конференции по проблемите на спорта с учащи, осигуряването на 

методическите материали за учредяване и регистрация на необходимите 

областни и общински структури, разработването на различни помощни 

материали и др. 

 

Международната дейност включва участие в работата на Международната 

федерация за ученически спорт и нейните помощни органи, участие в 

семинари и научни конференции, организиране на участието на български 

ученици  в международни състезания по различни видове спорт, организиране 

на прояви, след осигуряване на финансиране по международни прояви и др.  

Финансовата и маркетингова дейност включва дейностите, свързани с 

набирането на необходимите за функционирането на асоциацията средства от 

държавни органи, спортни организации, спонсори и дарители, с цел популяри- 

зирането на дейността на Асоциацията чрез активизиране на връзките с 

различни медии, създаване на уеб- страница, поддържане на връзки със 

стопански организации и фирми. 

 
Забележка: 

Настоящата Програма е основа за изработването на Годишните план- проекти за дейността 

на Асоциацията, в които ще бъдат детайлизирани дейностите, сроковете, отговорниците и 

изпълнителите, необходимите ресурси и очаквани резултати. 

 

 

Програмата на БАСУ е приета на заседание на УС на БАСУ с Протокол № 5  от 07.12.2012г. 

 

 


