
                                                

 

                                               ОТЧЕТ  

    за дейността на Българска асоциация спорт за учащи за  2018г.         

                                               
     Дейността на Управителния съвет на Българската асоциация спорт за 

учащи беше насочена в няколко направления: 

 - организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2017/ 2018г.  

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

       учащите”; 

    - международна дейност; 

    - организационна дейност. 

                                      УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 

           През учебната 2017/2018 г. за 34-ти път се проведоха Ученическите 

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

          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 по 8 

вида спорт и са най-голямата спортна проява на учащите се. 

          Правилата за Ученическите игри бяха съгласувани с Министъра на 

образованието и  науката и утвърдени със заповед № РД-09-606/ 25.10.2017г. на 

Министъра на младежта и спорта. Бяха въведени някои промени за всички 

етапи: като намаляване на изискваните  документи за участие, един състезател 

да има право да участва в един спорт и една възраст както и съответните мерки. 

           През есенните месеци климатичните условия 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.  

              Провеждането на следващия етап започна доста късно за някои 

области,поради желанието на някои ръководители за въвеждане на нови 

изисквания и промени,други партньори се отказаха ,а трети не бяха съгласни с 

определените финансови средства.Благодарение на проведена среща с всички 

заинтересовани страни с участието на гл.секретар на ММС-г-н Марков се 

постигна съгласие. 

              В провеждането на следващия - Областен етап от Ученическите игри се 

включиха училища от 28 области. 

Със закъснение предизвикано от късното подписване на договора с ММС 

Българската асоциация спорт за учащи от своя страна сключи договори с 

клубовете- партньори за организацията, провеждането и финансирането на 

състезанията от II етап-Областен на Ученическите игри   

 Трудна и тежка беше ситуацията с организацията в Търново,Плевен и София.  

         Създадената организация претърпя промени заради лошите атмосферни 

условия, многото празнични дни и промени при клубовете организатори,които  

се отказаха в последния момент и това наложи много състезания да се отложат за 

по-късни дати и Областния етап да приключи към средата на м. Май. 

       Независимо от трудностите Областните състезания преминаха при добра 

организация и интерес от страна на ученици , учители и директори. 

 



 

      

 Стана повече от традиция директори ,учители и експерти да  си позволяват 

собствена трактовка на Правилата и да не изпълняват изискванията ,главно 

касаещи провеждането на състезанията по волейбол и футбол,документи за 

участие,възраст, застраховки и др. 

           Продължава успешното ни партньорство с клубовете по спортове- наши 

членове: БК”Рилски спортист”-Самоков, ВК ”Смолян”- Смолян,Разград, ПФК 

”Чавдар”-Етрополе, СК Тенис на маса “ Марек-Дигеста-спорт”-Дупница,  БК 

“Пирин”- Благоевград, ВК”Етрополе”-Етрополе и ХК”Ловеч-98”-Ловеч, 

        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, Красимир Кръстев, Мариела Христова, Христо 

Андреев ,Павлина Алексиева,Диана Дилова. 

 В областните състезания от Ученическите игри -2018г. участваха 2 618 отбора с 

23 807 участника и се проведаха 2 219 срещи. 

Бургас – 110 отб. и 1 051 уч., Варна – 114 отб и 1 118 уч,Сливен - 97отб и 914 уч., 

Горна Оряховица - 112 отб. и 1 086 уч., Пазарджик – 90 отб. и 798 уч.                                                                        

Монтана -123 отб.а и 789 уч.,София - 444 отб. и 3 681 уч. Шумен- 71 отб. и 623 уч. 

Перник – 63 отб. и 477 уч., Добрич – 67 отб. и 680 уч.,Търговище – 73 отб. и 702 уч.                                                                              

Плевен -  69 отб. и  659 уч.,Пловдив – 107 от. и 1 145 уч..,Габрово - 81 отб. и 708 уч. 

Ямбол – 42 отб.а и 394 уч.,Видин – 6 отб. и 36 уч. ,Русе –   20 отб. и 204 уч., 

Смолян -  89 отбора и 773 уч.,Соф. Област – 101 отбора и 885 уч.,Хасково - 81 отб. 

и 780 уч.,Разград –120 отб. и 1 106 уч.,Силистра - 80 отб. и 794 уч.,Дупница – 65 

отб. и 689 уч.,Благоевград – 72 отб. и 622 уч.,Ст.Загора - 85 отб. и 817 уч. , 

Кърджали - 55 отб. и 562 уч.,Враца - 83 отб. и 726 уч., Ловеч - 98 отб. и 914 уч. 

 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-Павлина 

Алексиева- Бургас,Николай Миланов– Разград,Таня Горанова-Габрово,Георги 

Георгиев -Ямбол бяха постигнати добри резултати и бройката на състезаващите 

се ученици  не се намали драстично. Поставянето на условието за участие във 

всички етапи на 1 състезател в една възраст и 1 спорт намали броя на 

участниците  почти навсякъде,но се усети най-много в спортовете-волейбол, 

футбол и др. 

        Добре се включиха и клубовете в Пловдив,Долна баня,Перник,Плевен, 

Пазарджик, Смолян, Варна,Шумен, Разград и др. 

       Все повече общински и областни 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,но тази 

година даже някои не помагаха , а пречеха. 

 

 



          

 

  В организирането и провеждането на състезанията от Ученическите игри имаше 

и доста проблеми,които започнаха от момента на желанието на някои 

ръководители да променят изискванията и финансовите параметри за УИ в  

навечерието на Областния етап,за сметка на редуциране бройката на 

класираните отбори за финали от 10 на 6. Докато се уточни и реши,че всички  

въпроси и промени ще се обсъждат след приключване на УИ подписахме 

договора с ММС  много късно - 13 март 2018г. 

Проблемите,които продължават да  затрудняват организацията и рловеждането 

на състезанията са: 

*- голямо недоволство и недоумение от премахването на участието на един 

състезател в повече спортове  и възрасти за всички етапи; 

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

участие на ученици на самостоятелно обучение или презскачане на  възраст 

* - неспазване на Правилата при провеждане на състезанията 

* - тежка и бавна процедура/голяма документация/ по извеждане на учениците от 

училище 

* - 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/експертите на МОН да участват в състезания събота и 

неделя; 

* - желание да напуснат състезанието с оправдание за придвижване в светлата 

част на деня; 

*- 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 1-2 представители в спортовете хандбал, 

бадминтон, футбол, волейбол и лека атлетика;  

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

обслужват нашите състезания; 

*- 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 

осигурявакомпенсация 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-ти – Зонален етап, 

чийто срок беше удължен, включвайки и м. май 2018г. В този етап участваха 

училищните отбори , заели първо място по съответния спорт в областните 

състезания. 

      Зоновите състезания се организираха от ученически спортни клубове, клубове  

по спорт, областни и зонални съвети на БФС и БСФ, със съдействието на 

специалистите на МОН и ММС, общинските и областни администрации. 

       Поради забавянето в Областния етап, 9-те зони, на които е разделена 

страната, проведоха съвещанията си със закъснение. Утвърдиха се графиците за 

провеждане на състезанията за всеки спорт и възрастова група. За всяко 

състезание беше уточнен отговорник, място и време за провеждане на проявата. 

Графиците бяха изпратени до училищата, добили право за участие в зоналните 

състезания. Макар и трудно, беше създадена организация. 

        На базата на получените графици и  финансови справки, Българската 

асоциация спорт за учащи сключи договори и преведе необходимите финан- сови  

средства на клубовете- домакини. 

       Зоновите състезания се проведоха в 9 зони, с участието на 28 области и 4 

втори зони за хандбал. 

       В III-ия етап на Ученическите игри взеха участие 1 087 отбори с 9 241 

състезатели като се проведоха 958 срещи. 

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

част добре подготвена спортна база. Намаляха участниците в някои зони по 

спортовете- баскетбол, хандбал, футбол, волейбол, 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. Лоша шега изигра и новото условие 

за участие на един ученик в една възраст и един спорт във всички етапи на 

Игрите. 

Състезанията бяха ръководени от съдии с нужната квалификация. 

      В София Сдружение “Спорт завинаги”, приемайки щафетата от СК ”Левски-

Спорт за всички” успя  да продължи създадената традиция за добра организация 

и с активното участие на Валя Ликова от Дирекция ПИСТ към Столична 

община, специалистите - Ася Църова, Диана Брайнова, Кристина Петкова, 

Росица Църова, Светослав Ръжанков, Атанас Стоилов, Донка Димитрова и 

Румяна Павлова, които бяха ангажирани с организацията и провеждането на 

отделните състезания. МБАЛ ”Люлин” осигури компетентно медицинско 

обслужване, като следеше по време на състезанията за здравето на учениците. 

     Общинска полиция бдеше за реда и нормалното протичане на състезанията. 

Ръководството  на НСА “ Васил Левски”в лицето на проф. Гешев, проф. Изов и 

г-н Добрев, 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. 

   Признателни сме и на 27  СОУ ”Акад.Георги Караславов”, 153 СУ ”Н.Рилски”  

и СКБ ”Локомотив”, които отново предоставиха своята база безвъзмездно.  

 Специални благодарности на ръководството на Българския футболен съюз, 

който разреши провеждането на състезанията от градското първенство да се 

проведат на националната футболна база- Бояна. 

      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 и се състезават, 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 и от там 

на Световни първенства. 

        Домакините на състезанията осигуриха за участниците и свои 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. 

       Независимо предварителната съгласуваност  с българските спортни 

федерации, те не спазиха определените дати за състезания и насрочиха свои по-

същото време, като затрудниха училищата при избора къде да участват 

учениците им. 

       Трудности срещнаха организаторите при своеобразното тълкуване на 

Правилата, представянето  на непълни, нередовни документи, липса на 

застраховки, както и осигуряване на нормална база за провеждане на 

състезанията. 

        Видно е, че ограничението за участието на един ученик в един спорт и една 

възраст предизвика недоволство в учители и ученици, което доведе до 

намаляване на състезанията и негативи /наказание/ за учениците. 

       До кога ще лимитираме участието на учениците, за да отчитаме бройки? 

       За съжаление някои от проблемите в провеждането на състезанията се 

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

- неосигуряване 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.). 

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

БФС и БАСУ.  

- признание и възнаграждение за спортните педагози и медицинското 

 обслужване. 



 

- на някои места имаше  определена несъгласуваност в действията  на трите 

главни институции -МОН, ММС и БАСУ,което доведе до допълнително 

объркване.   

   34-те Ученически игри 2017/18г. приключиха с успешната организация и 

провеждане на ФИНАЛНИТЕ състезания. 

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

състезания се проведоха на 03 - 06 май в 7 града , следваха 5-7 кл. на 31 май - 3 

юни в 8 града и последни бяха 8 - 10кл.- от 7 - 10 юни 2018г. в 9 града.    

      На всички финали домакините положиха много усилия и успяха да подготвят 

и проведат състезанията на високо професионално ниво. 

      Срещнахме трудности при осигуряване на терени за футбол и в състезанията 

по волейбол ,където масово искаха да се играят 2 от 3 гейма , а не 3 от 5 гейма 

като класирането да става по новата система на БФВ.Голям брой учители искаха 

проверки за принадлежност към съответното училище,независимо от 

представените документи. 

     По традиция някои Федерации не спазиха периодите за финалните състезания 

и по същото време насрочиха своите,което много утежни работата на БАСУ. 

      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 15 града с участието на  208 училища.   

От възможни 314 отбора , взеха участие 313 отбора с 3 291 състезатели.  

Един отбор не се яви на финалите: бадминтон- девойки 8-10кл./9 ФЕГ”Алфонс 

дьо Ламартин” /        

      Отборите, взели участие във финалните състезания са от 92 населени места 

(87 града и 5 села). Тази цифра говори красноречиво за растящата  популяр-ност 

на Ученическите игри в страната. 

       С най- голям брой участващи отбори са градовете София- 32; Варна- 21;  

Бургас-17, Пловдив-16, Русе- 12, Хасково- 11,   Сливен и Монтана- 10,   Разград-9, 

Габрово-8 , Кърджали, Ямбол и  Видин-7, Добрич  и Перник-6,   Пазарджик, 

Търново, Исперих,Свищов и  Плевен- 5, Етрополе,Роман и Самоков-4.  

      Определен качествен скок отбелязаха Пловдив и Пазарджик.  

       Забелязва се отстъпление в Г.Оряховица, Дупница, Враца, Силистра, Ямбол 

и др. 

      Десет населени места- с 3 отбора, деветнадесет- с 2 отбора, двадесет и девет с 

по 1 отбор. 

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

- СОУ”П.Р.Славейков”-Кърджали -7 отборa, 

- с 4 отбора- ”Петър Берон”-Варна,МГ”Петър Берон” –Варна, НТБГ – София  

     ППМГ”Екзарх Антим I” – Видин, СУ”Васил Левски” – Роман, ПЕГ-Варна,    

     СУ”Христо Ясенов” – Етрополе,СУ”Николай Катранов” – Свищов, 

     ЕГ”Проф. д – р”Асен Златаров” - Хасково 

     -    8 училища са с класирани - 3 отбора  

     -    50 училища са с класирани -  2 отбора  

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

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

         В градовете - домакини бяха разлепени плакат-афиши  за състезанията.  



 

 

        Домакините осигуриха свои индивидуални награди и призове за изявените 

спортисти и учители, за спортсменска игра и подобаващо отразяване в местните 

СМИ и др. 

      Победителите във финалните състезания за 8-10 кл. по баскетбол, футбол, 

волейбол и лека атлетика добиха право да участват през 2019г. 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, 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 и ММС 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, Диана 

Брайнова,Христо Андреев,Таня Горанова,Пюзант Касабян,Румяна Павлова 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 Ботевград, Варна, Бургас, Смолян, Разград,Русе, Хасково,  

Етрополе, Добрич, Сливен и Перник 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. 

      А на  кметовете на градовете- домакини на финалните състезания и 

началниците на РУО благодарим за гостоприемството и съдействието за 

отличното провеждане на състезанията. 

        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 актуализират  съдийските и лекарски   хонорари,но не за сметка на 

намаляване броя на участниците във финания етап или премахването на един 

етап. 

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

* общините да възстановяват средствата, които се полагат  на ученическите 

отбори в зоналния и финален етап от УИ. 

* да се върне правилото един ученик да участва в повече спортове и в по –горна 

възраст до областен етап вкл. 

        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 2018год. 

                 В 7-те прояви, включени в Държавния спортен календар, участваха 203 

отбора с 1 669 участника. 

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

ученици от цялата страна. Пред погледа на ръководството на „Пампорово-АД”, 

директори на училища, детски градини и родители се състезаваха 125 деца и 

ученици /5г.-18г./ от 32 училища и детски градини. Пампорово АД ни предостави 

изцяло ползването на писта”Стената”,огражденията,ски влека и стълбичката за 

награждаване.Медицинското обслужване беше осигурено от спасителна служба-

Пампорово.Шампионата премина при много добра организация и дисциплина от 

страна на състезатели и ръководители. 

За единадесета поредна година в гр. Разград при много добра организация се 

проведе открит турнир по мини-футбол за момичета и девойки в чест на 8 март 

със съдействието на БФС, РУО и Общинска власт. В продължение на три дни 10 

отбора при момичетата и 11 отбора при девойките с общо 269 участнички 

демонстрираха футболните си умения. На някои от тези умения биха завидели 

много от момчетата, но най-важното бе, че имаше много емоции, желание за игра 

и най-вече беше предоставена възможността за спортуване на представителките 

на нежния пол в един мъжки спорт. 

От спонсори бяха осигурени отборни и индивидуални награди за учителите на 

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

Областното състезание”Бързи,смели,сръчни” се осъществи в партньорство на 

РУО-Разград 

СКЛА”Лудогорец” и ОК”Спорт в училище”.Състезанието се проведе по две 

трасета и обхващаше елементи от учебното съдържание по ФВС за тези 

класове.Включиха се 260 състезатели/момичета и момчета/ от 1-4кл. с  

представители от всичките 7 общини на Разградска област.Наградите осигурени 

от БАСУ бяха допълнени от награди от спонсори. 



 

 

Проявен беше голям интерес от местни и електронни медии. 

Състезанията бяха съпътсвани от много награди,весело настроение и 

удовлетворение от участието в традиционния турнир. 

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.Първи тази година започнаха Сливен като  проведоха 

състезанието за 1-4кл. на открития басейн „Евро парк” при стегната организация, 

отлично съдийство и посрещнати с голям ентусиазъм от ученици,учители и 

родители. Организаторите бяха подсигурили грамоти и лакомства за да 

превърнат състезанието в незабравим празник за децата.С огромен интерес и 

желание за участие премина плуването в Смолян,където се включиха 94 деца от 1-

4кл. Традиционно на високо ниво и с много участници премина плуването в 

София и Бургас. При отлична организация, приповдигнат тонус и пълна зала с 

родители, баби и дядовци премина и националния шампионат по футбол за 1-4кл. 

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

треньорите си. Турнира баскет3х3 от София се премести във Видин и  мина под 

знака на масово участие 171 деца в 3 турнира, с много емоции,пълна зала със 

зрители и оспорвани срещи в присъствието на кмета, зам.областния 

управител,началник РУО и много родители. 

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 2018 год. със свои отбори България взе участие в 6 Световни ученически 

първенства- по  баскетбол 3х3,хандбал, бадминтон,тенис на маса,волейбол, 

атлетика и 5-ти Световни общо-образователни спортни игри.  

В сьстезанията взеха участие 89 сьстезатели . 

Право на участие в Световните ученически първенства по съответния спорт имат 

отборите победители в Ученическите игри,като училищата сами финансират 

участието си.  

Продължи чудесната инициатива на министър Кралев , ММС да  финансира 

пътните разходи и такса участие на участващите отбори в СУП.БАСУ от своя 

страна им оказа помощ при подготовка на необходимата  документация, осигури  

представителни спортни екипи и поддържане на постоянна връзка с 

Международната  федерация. Класирането на отборите по 

хандбал,волейбол,бадминтон,атлетика е добро и в рамките на очакваното като за 

съперници са имали отбори от 5 континента и от спортни училища.Единственият 

медал е в тениса на маса,където Силвио Седевчев завоюва бронзов медал, а 

Елеонора Даскалова на 400пр.престижното 6м. Илкер Раимов подобри личните 

си постижения на 200м. и 400м. а Мирослав Лъчезаров подобри постижението на 

110м.препятствия,но не се класираха за финали. Отборите се представиха  

успешно във вечерта на нациите с програма и маса с много български 

специалитети –  мартеници, розово масло,грънци, сирене, кашкавал, лютеница, 

суджук, бонбони,баница,питка и други български сувенири. Най-много  



 

 

аплодисменти събраха българските народни танци,където с нашите колоритни 

български танци и нац.ястия сме спечелили адмирациите на делегациите. 
 

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

1.Участие в СУП баскетбол 3х3 -23-29.06.2018г.Сърбия 

2.Конференция на МФСУ-Европа-26-28.03.2018г.-Италия 

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. Заседание на ИК- ISF и семинар на ОК/СУП-2020г.-14-21.11.2018г.-Русия 

                         

                              ОРГАНИЗАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

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 избр         Българската асоциация спорт за учащи в своята дейност се ръководи 

от Закона оените 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 2018год. 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. 

    Съдействахме отново с проведените спортни прояви за 

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

националния спорт в страната. Искахме да реализираме добри и разнообразни 

спортни мероприятия, станали традиционни като целта ни беше да обхванем 

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

провеждат,но с отпадане за финансиране на 15 състезания от ДСК стана 

невъзможно. Нашите състезания са 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. 

За съжаление много деца останаха разочаровани  и огорчени поради отпадането  



 

 

на състезания. 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. 

     Министър Кралев продължи поетия ангажимент да  осигурява финансовите 

средства за пътуване и участие в СУП, а участниците се отблагодариха с добро 

класиране. 

С всяка година се увеличава броя на участниците и желаещите клубове  да 

организират спортни състезания за ученици. За в бъдеще при утвърждаване на 

годишния проект трябва да се вземе под внимание,че в четни години одобрените 

130 000 не стигат,тъй като участваме в девет Световни ученически 

първенства,докато в нечетни години имаме само  пет Световни първенства и тази 

сума е достатъчна. 

     През 2018г. отпаднаха членове и Асоциацията наброява 86 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 2019г. 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, МФСУ,областните и общинските 

администрации, БСФ, БФС, УСК и клубовете по спортове. 

 

 -----------------------------------------БАСУ--------------------------------------------------                                        


