
                                                ОТЧЕТ  

               за дейността на Българска асоциация спорт за учащи   

                          и Управителен  съвет за  2017г.         

                                               

 
     Дейността на Управителния съвет на Българската асоциация спорт за 

учащи беше насочена в няколко направления: 

 - организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2016/ 2017г.  

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

       учащите”; 

    - международна дейност; 

    - организационна дейност. 

                                      УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 

           През учебната 2016/2017 г. за 33-ти път се проведоха Ученическите 

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

           Независимо от трудностите 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 Ученичес- 

ките игри през учебната 2016/ 2017г., 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 и  науката и утвърдени със заповед № РД-09-539/ 13.10.2016г. на 

Министъра на младежта и спорта. 

Министерството на младежта и спорта сключи с Българска асоциация спорт за 

учащи Договор № 36-00-274/ 02.03.2017г. за предоставяне на финансови средства 

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

         Добрите климатични условия през есенните месеци дадоха възможност на 

клубовете-организатори да почнат отрано и съвместно със специалистите от 

общинската администрация , да създадат нормални условия за провеждане на 

междуучилищните  състезания на общинско ниво.  

              В провеждането на следващия - Областен етап от Ученическите игри се 

включиха училища от 28 области. 

           Създадената организация претърпя промени заради лошите атмосферни 

условия и многото празнични дни, което наложи много състезания да се отложат 

за по-късни дати и Областния етап да приключи към края на м. Април. 



          Областните състезания преминаха при добра организация и интерес от 

страна на ученици , учители и директори. 

       Вече е  традиция директори и  учители, да  си позволяват собствена 

трактовка на Правилата и да не изпълняват изискванията ,главно касаещи 

документи за участие,възраст, застраховки и др. 

        Продължава успешното ни партньорство с клубовете по спортове- наши 

членове: ВК ”Смолян”- Смолян, ПФК ”Чавдар”-Етрополе, 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, Разград, Монтана, 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,Христо Андреев,Красимир Кръстев и 

Павлина Алексиева. 

         С добри резултати в областните състезания се отличиха: 

          - Варна – 338 отбора и 3 170 участника 

         - Горна Оряховица - 125 отбора и 1272 участника                                                                                       

         - Пазарджик – 111 отбора и 1003 участника 

         - Монтана -106 отбора и 961 участника 

         - Шумен- 67 отбора и 646 участника 

         - София - 475 отбора и 3 658 участника 

          - Перник – 97 отбора и 628 участника                                                                                       

          - Добрич – 74 отбора и 721 участника 

          - Търговище - 156 отбора и 1 460 участника 

           - Плевен -   68 отбора и  667 участника 

         - Пловдив – 102 отбора и 977 участника 

         - Габрово -  91 отбора и 707 участника 

         - Ямбол – 66 отбора и 612 участника 

         - Смолян -  105 отбора и 893 участника 

         - Соф. Област – 97 отбора и 918 участника 

 

         В областните състезания от Ученическите игри -2017г. участваха  2 993 

отбора  с  27 623 участника и се проведоха 2 686 мача. 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 РУО бяха постигнати много добри 

резултати,като бройката на състезаващите се ученици значително се увеличи във 

Варна,Добрич,Горна Оряховица, Пазарджик, Шумен,Ямбол, Монтана, 

Плевен,Перник и др. 

Отстъпление се забеляза в Бургас,Кърджали,Русе,Враца, Разград,Хасково, 

Видин,Дупница и др. 



        Добре се включиха и клубовете в Г.Оряховица, Пазарджик, Смолян, 

Варна,Шумен, Разград,Плевен и др. 

           Все повече общински и областни администрации подкрепят организа- 

торите.  

           В организирането и провеждането на състезанията от Ученическите игри 

имаше и доста проблеми: 

*- голямо недоволство и недоумение от премахването на наградите/купи и 

медали/ в Областен и Зонален етапи ; 

* - нарушаване изискванията за участие-документи,застраховки,допускане до 

участие на ученици на самостоятелно обучение или презскачане на  възраст 

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

състезанието; 

*- насрочване на състезания по линия на БСФедерации по време на етапите на 

УИ; 

* - отказ на учителите да участват в състезания събота и особено неделя; 

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

на етапа; 

*- натрупване на почивни дни от национални празници,ваканции и др. ; 

* -цели области без представители или с 1 представител в спортовете хандбал, 

бадминтон, баскетбол, волейбол и лека атлетика;  

*- отказ на лекари да обслужват състезанията поради минимално заплащане, 

неотговарящо на положения квалифициран труд; 

 *- невъзможност за осигуряване на материална база за състезанията през 

седмицата.  

* -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.  

* 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,поради което отказват участие в събота и неделя; 

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  

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

       В III-ия етап на Ученическите игри взеха участие 1 124 отбори с 10 218 

състезатели като се проведоха 1 178 срещи. 



Зоналните състезания преминаха при добра организация  и в по-голямата си част 

добре подготвена спортна база. Намаляват участниците в някои зони по 

спортовете-баскетбол,хандбал,лека атлетика,бадминтон и др.  

Лошите атмосферни условия,ваканцията,празничните дни и първенствата по 

линия на БСФ  забавиха провеждането на състезанията и това наложи смяна на 

графика и по-късно приключване на етапа. 

      Състезанията бяха ръководени от съдии с нужната квалификация. 

      В София отново съществено роля изигра добрата организация, създадена от 

СК “Левски”-Спорт за всички, с активното участие на Валя Ликова от Дирекция 

ПИСТ към Столична община и специалистите - Ася Църова,Диана Брайнова, 

Кристина Петкова,Росица Църова,Светослав Ръжанков и Донка Димитрова, 

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,футбол, 

волейбол, хандбал и лека атлетика ни предоставиха спортната база и 

специалистите си за провеждането на състезанията,които минаха на много 

високо ниво. 

 Благодарни сме на 27  СУ”Акад.Георги Караславов”,81 СУ “Виктор Юго”, 153 

СУ”Н.Рилски” и БК”Локомотив” които предоставиха своята база безвъзмездно. 

           Членовете на УС на БАСУ- Мариела Христова ,Христо Богомилов, 

Николай Миланов,Христо Андреев, 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  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,независимо предварителната съгласуваност . 

          Трудности срещнаха организаторите при своеобразното тълкуване на 

Правилата, представянето  на непълни,нередовни документи, липса на застра -

ховки , както и осигуряване на нормална база за провеждане на състезанията. 

          За съжаление някои от проблемите в провеждането на състезанията се 

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

- 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. 

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

отопление, телефонни разходи и др.). 

- липсата на купи и медали като награди в Областния и Зонален етапи. 

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

БФС и БАСУ .  

- признание и възнаграждение за спортните педагози и медицинското 

обслужване. 

 

   33-те Ученически игри 2016/17г. приключиха с успешната организация и 

провеждане на ФИНАЛНИТЕ състезания. 

     Първи стартираха участниците в групата на 11- 12 кл., като техните 

състезания се проведоха на 11-14 май в 7 града , следваха 8-10 кл. на 1- 4 май в 9 

града и последни бяха 5 - 7кл.- от 8 - 11 юни 2017г. в 8 града. 

     Съгласно изискванията на Правилата до 20 февруари 2017г. получихме 58 

заявки за организиране и провеждане на финални състезания по отделни 

спортове,които бяха съобразени с изискванията, залегнали в Приложение №2.       

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

предостави взетото решение 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. 

       Срещнахме трудности в състезанията по волейбол,където масово искаха да се 

играят 2 от 3 гейма , а не 3 от 5 гейма и класирането да става по новата система 

на БФВ, а в бадминтона с персонално искане за промяна на Правилата. 

Някои Федерации не спазиха периодите за финалните състезания и по същото 

време насрочиха своите,което много утежни работата на БАСУ и градовете 

организатори.  

      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 16 града с участието на  224 училища.   

От възможни 314 отбора , взеха участие 312 отбора с 3 278 състезатели.  

Два отбора не се явиха на финалите: хандбал- девойки 11- 12кл. и лека атлетика 

–юноши -8-10кл 

      Отборите, взели участие във финалните състезания са от 87 населени места 

(81града и 6 села). Тази цифра говори красноречиво за растящата  популярност 

на Ученическите игри в страната. 

       С най- голям брой участващи отбори са градовете София- 34; Варна- 21;  

Бургас-20, Пловдив, Сливен и Русе- 11, Монтана- 9, Видин, Плевен, Добрич  и 



Хасково- 7, Разград, Перник, Дупница, Търново,Ямбол,Кърджали и Горна 

Оряховица- 6, Габрово и Ст.Загора - 5, Благоевград, Свищов, Шумен,   

Пазарджик, Силистра, Смолян и Севлиево-4. Определен качествен скок 

отбелязаха Варна, Монтана, Сливен.Забелязва се отстъпление в Пловдив, 

Враца,Пазарджик,Панагюрище и др. 

Седем населени места- с 3 отбора, тринадесет- с 2 отбора, четиридесет с по 1 

отбор. 

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

     -   СУ”П.Р.Славейков”-Кърджали - 6 отбора 

     -   ППМГ”Акад.Никола Обрешков” – Бургас – 4 отбора 

     -   VII СУ”Найден Геров”-Варна – 4 отбора  

     -    17 училища са с класирани - 3 отбора  

     -    44 училища са с класирани -  2 отбора  

     -    159 училища са с класирани - 1 отбор на финалите. 

        Управителният съвет утвърди главните ръководители на всички финали, 

като включи членовете на УС, гл. експерти на РУО 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 четвърта поредна година наш партньор стана „Спиди” -компания за 

еспресни куриерски услуги,която награди с рекламни материали и 1 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, във възрастите 8- 10 и 11-12 клас 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 2017/ 2018г. 

едногодишна стипендия. 

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

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

през 2018г. в Световните ученически първенства, организирани от Международ- 

ната  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, 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 Красимир 

Кънев /експерт- ММС/ и от кметове и експертите на РУО 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, Павлина Алексиева и Пюзант Касабян. 

        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 Албена, Бургас, Смолян, Русе, Етрополе, Добрич,Суворово, 

Сливен и Севлиево 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 РУО. 

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

отразени в местните средства за масова информация .Отново със съдействието 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 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. 

* 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. 

 

 



                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 2017год. 

         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 20-те прояви, включени в Държавния спортен календар, участваха 537 

отбора с 4 145 участника. 

Състезанията по ски  се превърнаха в желан и търсен спортен празник  от деца  и 

ученици. Пред погледа на ръководството на „Пампорово-АД”, директори на 

училища, детски градини и родители се състезаваха 119 деца и ученици /5г.-18г./ 

от 29 училища и детски градини. 

Турнира по футбол в чест на 8-ми март продължава да се радва на масовост. От 

цяла Разградска област се включиха 304 момичета и девойки от 26 училища. Със 

съдействието на БФС, РУО и Общинска власт беше осъществена много добра 

организация.От спонсори бяха осигурени отборни и индивидуални награди за 

учителите на призьорите и за най-полезни състезателки от първите 4 отбора в 

двете възрасти. 

Състезанията бяха съпътсвани от много награди,весело настроение и удовлетво- 

рение от участието в традиционния турнир. 

Традиционният турнир по борба в Лозница беше посветен на бронзовия 

олимпийски медалист Хюсеин Мехмедов. За първи път имаше и борци от 

Молдова и Кипър. Отново с масово участие и присъствието на много граждани и 

близки на участниците. Продължава положителната тенденция за участие на 

девойки в четири от 11-те  категории. Състезанието премина на много добро ниво 

в присъствието на Николай Миланов-ст.експерт- РУО,Айхан Хашимов-кмет 

гр.Лозница,.Специално от Канада пристигна дъщерята на Мехмедов. 

В отборното класиране в двете възрастови групи бяха връчени купи и плакети. 

На най-добре представилите се състезатели до 3-то място получиха медали ,а 

водачите на отборите призьори получиха награди осигурени от спонсори. 

Специалната награда-пояс”Хюсеин Мехмедов” бе връчена на Гьокдениз Селимов 

шампион в категория-42кг. -момчета. 

Училища от цяла Североизточна България взеха участия в турнира по мини 

хандбал, като срещите се изиграха в многофункционалната зала”Кубрат”. 

Наградите/ медали, купи и плакети/ осигурени от БАСУ бяха връчени от Стефан 

Калинов- Директор Дирекция”Образование”-Кубрат.  



За първа година се проведе при отлична организация, награди, емоции и масово 

посещение Спортна седмица в Разград. Всички елементи в състезанията  са взети 

от учебното съдържание по ФВС за 1-4кл. 

Над 120 деца от 12 столични училища и детски градини се включиха в 

Националния ученически шампионат по гимнастика - зона София, който се 

проведе в зала „Триадица”. Участниците бяха на възраст от 4-5 годинки до 6-и 

клас и представиха на публиката в почти пълната с родители зала атрактивни 

изпълнения без уред, с топка, с лента и с обръчи. 

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

посветена на Деня на спорта и Деня на детето в Долна баня.Освен комплексите 

”Бързи, смели,сръчни”,”Мама,татко и аз” имаше състезания по колоездене, 

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

бяха раздадени много награди,грамоти и лакомства. 

В края на лятото във Варна за четвърти път се проведе традиционното състезание 

от национален мащаб по водно спасяване”Млад спасител” с участието на 100 

ученика 12-17г.  Ученическият клуб,съвместно с БАСУ и БЧК проведе 

съревнованието в 6 дисциплини- 3 в басейн и 3 на плаж и море. 

В края на м.Септември за втори път се проведе националния турнир по тенис,в 

който участниците бяха разделени в 3 възрастови групи/8-10г.,12-14г. и 14-16г./ 

Партньори при организирането и провеждането на турнира бяха Община Смолян 

и ТК”Смолян-2013”. Наградите бяха връчени от Марин Захариев - зам.кмет 

Смолян и Иван Радев-председател ТК”Смолян-2013”. 

По инициатива на организаторите и съдиите беше осигурена и връчена 

специална награда за най-малкия участник 7 годишния Йоан Лазаров от 

СУ”Васил Дечев”-Чепеларе.Ръководители и родители благодариха за 

организацията на турнира и направиха предложение за 2018г.да се проведе 

Национален турнир за 16г. 

На особена почит се радва състезанието по боулинг,където участваха и деца , 

които трудно се вписват в спортни занимания. В състезанията по боулинг за деца 

до 14г.в което взеха участие 64 ученика,разделени в две групи. Турнирът беше 

открит от Бисер Камбуров-многократен шампион на България и премина много 

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

За трети пореден път се проведе регионалния ученически турнир-Детска 

атлетика.При огромно желание и показани умения се състезаваха над 100 

ученика, разделени в 2 възрастови групи/1-2кл. и 3-4кл./По време на състеза- 

нието бяха постигнати високи резултати и рекорди на турнира. 

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

физически участващите над 100 деца набор-2004/05г.Много усмивки, награди и 

положителни емоции съпътстваха срещите. 

Турнирът по футбол за момичета 1-4кл. беше открит от Андрей Петров-мениджър 

към АФЛ-БФС и закрит от Десислава Станоева-мениджър БФС.Участваха 22 

отбора,които играха футбол на малки вратички . За последните години 



популярността  на футбола сред момичетата се увеличи многократно,което прави 

интереса към турнира все по-голям. 

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

дядовци премина и националния шампионат по футбол за 1-4кл.-момчета в 

СК”Симеоново”. Децата показаха завидни умения,за радост на близките и 

треньорите си. 

Над 200 ученика от 38 училища взеха участие в националния турнир по 

бадминтон ”Златно перце”. В присъствието на гл.секретар на ММС – Асен 

Марков и добра организация учениците успяха да покажат наученото от 

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

Ученическата баскетболна лига мина под знака на масово участие 342 деца в 5 

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

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

родители. 

След отпадане на спорта плуване от програмата на Ученическите игри с всяка 

година се повишава интереса и разширява географията на провежданите зонални 

турнири по плуване. 

В региони с подходяща база се проведоха състезания за ученици 1-12кл. ,като и 

тази година се включи Смолян. 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. В Бургас беше наградена най-переспективната състезателка 

Габриела Парашкевова от СУ”Константин Петканов” 

Спортния празник”Спортни лъвчета” - посветен на Деня на будителите,промени 

формата си и се проведе в зала”Триадица” с участието над 200 деца.Включвайки 

комплекси за бързина, съобразителност, гъвкавост и точност показаха  умения , 

желание ,голям интерес и активно участие от страна на ученици,педагози и 

родители от София и областта.  

      Състезанията преминаха при огромен интерес и завидно участие,с подкре- 

пата  и присъствието на областните и общински администрации,съпроводени с 

много награди, положителни емоции и усмивки. 

 

     Съдействахме отново с проведените спортни прояви за 

съхранението,утвърждаването и развитието на спорта за учащи като част от 

националния спорт в страната.  

Реализирахме добри и разнообразни спортни мероприятия, като целта ни беше да 

обхванем различни спортове/които не са включени в УИ/  и региони, в които да 

се провеждат. Повечето състезания се проведоха на регионален принцип, не 

изискващ средства за пансионат. Своите положителни резултати дава и по- 

големия брой състезания  за ученици 1-4кл.,които са като продължение на 

Програмите за обучение на ММС .Състезанията за тази възраст са най-масови и 

емоционални. Благодарение на проекта се включиха нови ученически клубове по 



места.Но срещаме определени трудности с наградите.Децата ,които най-масово 

участват /250-500/ в тези състезания не се интересуват от класиране , а какво ще 

им остане за спомен от участието.Преди 2 години им връчвахме медалчета или 

фланелки,но с новото изискване за 15% от сумата да е за награди/купи,медали, 

грамоти/ това е невъзможно.Би било добре при малките суми, с които 

подпомагаме състезанията за 1-4кл. да няма това ограничение от 15% за 

награди,за да може със сумата да се закупят възпоменателни медали за всички. 

 

                             МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

През 2017 год. със свои отбори България взе участие в 5 Световни ученически 

първенства- по  баскетбол,футбол, бадминтон,атлетика и 4-ти Световни общо-

образователни спортни игри.  

В сьстезанията взеха участие 72 сьстезатели . 

Право на участие в Световните ученически първенства по съответния спорт имат 

отборите победители в Ученическите игри,като училищата сами финансират 

участието си.  

Продължи добрата инициатива на министър Кралев- ММС да  финансира 

пътните разходи на участващите отбори и такса участие в СУП.  

БАСУ от своя страна им оказа помощ при подготовката на необходимата 

документация, осигури  представителни спортни екипи и поддържане на 

постоянна връзка с Международната  федерация.  

    В 4-те ССОИ-Гърция участие взеха представители  на ПГПЧЕ-Плевен и 

СОУ”П.Р.Славейков”-Кърджали.В това нетрадиционно състезание 

участниците се запознават с ритуалите и символите на древна Олимпия и 

Олимпийските игри. Посещение на древния театър “Evonimos”, византийската 

църква “Geroulanos Site”, Акропола и Panathenaic стадион,където по традиция се 

предава олимпийския огън. Възпроизвеждат се състезания и награждаване с 

древните символи и ритуали.В състезанията –футбол /смесени отбори/ и бягане са 

участвали и деца от Special Olympic. Специален гост на игрите е била 

олимпийската шампионка Клелия Пантазис.Отново по традиция сме се 

представили на ниво във вечерта на нациите,където с българските танци и 

нацнални ястия сме спечелили адмирациите на делегациите. 

Изключително успешно и при голяма конкуренция беше участието ни в XV СУП 

по атлетика.Участвахме с 3 отбора-Юноши-МГ”Д-р Петър Берон”-

Варна,девойки-ППМГ”Добри Чинтулов”-Сливен и селектиран отбор-юноши-

ОУ”Васил Левски”-Разград. 

Най-силно беше представянето на селектирания отбор при юношите,който зае 8-

място. 

Методи Миланов спечели единствения медал-бронзов на 300м с препятствия. 

Слави Мутафов се класира 4-ти на 100м ,а най-малкия ни участник Валентин 

Андреев зае 5-то място на тласкане гюлекато подобри личния си рекорд с 1м. 



Делегацията ни спечели първо място в първата по рода си културна щафета за 

опознаване забележителностите и древната история на гр.Нанси.  

Представянето на отборите по футбол,баскетбол и бадминтон е добро и в рамките 

на очакваното. Отборите по бадминтон играха почти на върха на възможностите 

си,като мал шанс ни лиши от бронз при селектираните отбори и поредица от 

контузии ни изпратиха на 11м. 

Но за наше удовлетворение остана признанието на Европийската централа за 

среща с най-емоционален завършек-победата с 105-104 срещу Шотландия . 

Отборите се представиха успешно във вечерта на нациите с програма и маса с 

много български специалитети – сирене, кашкавал, лютеница, кьополу, суджук, 

бонбони, вино и ракия, както и да получат български сувенири /мартеници и 

мускалчета/. Най-много аплодисменти събраха българските народни танци на 

фона на чудесна мултимедия от Царевец,красотите на България и др.  

По традиция най-много аплодисменти събраха българските народни танци. 

Футболистите от СУ”Кл.Охридски”-Ловеч,които завоюваха сребърните медали 

през 2016г,бяха обявени за Световни шампиони  след дисквалификация на 

Турция заради нередовни състезатели. 
 

Участие в международни форуми - конгрес, симпозиум, конференции и др.: 

1.Теглене жребий за СУП -баскетбол-30.01-01.02.2017г.Хърватска 

2.Конференция на МФСУ-Европа-22-25.03.2017г.-Шотландия 

По ициатива на МФСУ/  /-Европа в Единбург се проведе конференция на 

страните членки на МФСУ/  /.Обсъдиха се важни въпроси за бъдещето на МФСУ-

Европа,както и по структурата и основните документи на федерацията. 

3. Семинар на актива и Заседание на Изпълкома на ISF-Италия 

4. Съвместно заседание на МФСУ и ТОСФ 

 

                            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 2017год. 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 2017г. Асоциацията прие нови клубове и вече наброява 94 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 2018г. 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 10 - та година  от 

учредяването си, успехите и трудностите, които срещнахме, подкрепата, получена 

от Вас и вярваме, че сме на прав път,като заедно в бъдеще все по - успешно ще 

работим за решаване проблемите на ученическия спорт. 

   

  

 


