ОТЧЕТ
за дейността на Българска асоциация спорт за учащи за 2020г.
Дейността на Управителния съвет на Българската асоциация спорт за учащи беше насочена
в няколко направления:
- организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2019/ 2020г.
- изпълнение на утвърден Проект по програма “Развитие на спорта на учащите”;
- международна дейност;
- организационна дейност.
УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ
През учебната 2019/2020 г. трябваше да се проведат 36-те Ученически 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.
Правилата за Ученическите игри бяха съгласувани с Министъра на образованието и
науката и утвърдени със заповед № РД-09-605/ 17.10.2019г. 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 в
Зонален и Финален етапи,както и съответните мерки.
Ранното утвърждаване на Правилата и добрите климатичните 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.
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.
Организирането и провеждането на Общински етап приключи почти във всички области, като
провеждането на Областен етап трябваше да започне по график.
Със заповед от 9 март 2020г. на Министъра на образованието и науката г-н Вълчев бяха
прекратени всякакви спортни състезания и мероприятия до 30 юни 2020г.
Спортните клубове - наши партньори, които бяха започнали провеждането на Областения
етап, не получиха необходимото финансиране, а именно: Търговище, Хасково, Разград,Добрич
и др.
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/атлетика,бадминтон,тенис на маса, шах/ в УИ за
11-12кл.
За голямо съжаление 36-те Ученически игри 2019/20г. не се състояха.
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 2020год.Не беше спазен графика за превод на финансовите средства. Първия транш
беше получен на 14 октомври 2020г. и това създаде много неудобства и неприятности
/неизплатени хонорари, закупуване на награди от родители и деятели,дължими суми за услуги
и др./
Двадесет и две спортни прояви бяха включени в Държавния спортен календар,но се проведоха
само четири,в които взеха участие 49 клуба с 343 участници.
Поради липса на сняг, Ученическият шампионат по ски се отложи за края на годината , а
след това отпадна заради пандемичната обстановка.
За поредна година в Разград при много добра организация се проведе открит турнир по
мини-футбол за момичета и девойки по случай 8 март със съдействието на БФС, РУО и
Общинска власт. Турнирът имаше късмет да се проведе преди въведеното извънредно
положение, като беше открит от Ангел Петков-началник РУО-Разград. В продължение на три
дни 16 отбора демонстрираха футболните си умения в традиционната надпревара, като тази

година участва и отбор от Силистренска област. 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. За наградите се погрижиха БФС, издателство „Просвета“ и ОК”Спорт в училище.Бяха
осигурени отборни и индивидуални награди за учителите на призьорите и за най-полезни
състезателки от първите 4 отбора в двете възрасти.
Момичетата бяха много равностойни и много често победителите се определяха след
изпълнение на дузпи. За най-полезни състезателки награди получиха Алейна Алиева /Кубрат/,
Решиде Мизурска /Лозница/, Мерве Азмиева /ОУ „Отец Паисий“ – Разград/ и Гизем Ахмед /ОУ
„Вапцаров“ – Разград/. При девойките също имаше сериозна борба и майсторски изпълнения.
Много трудно първото място спечелиха възпитаничките на Мариян Йорданов от СУ „Хр.
Ботев“ – Цар Калоян. Отличени с индивидуални награди са Деница Трифонова /Цар Калоян/,
Преслава Чавдарова / ПГИ – Разград/, Мериян Исаева /Самуил/ и Елеонора Костадинова
/ППМГ – Разград
Наградите бяха връчени от Николай Миланов-член на УС- БАСУ и Милена Стояновапредседател на Областния клуб”Спорт в училище”. След излизане на Заповедта на министър
Вълчев /09.03.2020г. всички състезания от ДСК ,които трябваше да се проведат в периода 10
март – 30 юни бяха отложени за м.Септември –м.Декември при добро развитие на
пандемичната обстановка в страната.
През второто 6- месечие на 2020г. се проведоха три състезания от Държавния спортен календар,
като бяха спазени всички необходими предпазни мерки против КОВИД- 19.
Традиционният турнир по борба се проведе в обновената спортна зала на спортното училище в
Разград, при голям медиен интерес от местните вестници и електронни медии. Схватките се
проведоха на два тепиха при осигурено озвучаване. На официалното откриване присъстваха Ел.
Горбанова- гл. експерт от ММС, А. Татарова- гл. специалист- Дирекция Образование Разград,
Николай Миланов- член на УС на БАСУ и Иван Илиев- директор спортно училище. Наградите,
осигурени от ММС, купи за 1,2,3 място в отборното класиране и 1,2 3 място медали във всички
категории. С грамоти бяха наградени най- техничните състезатели Мехмед Гани ( Глоджево),
Неслихан Нуриева ( Шумен) Хамди Басри и Айшегюл Юмер от Разград.
От предвидените четири турнира от Ученическата баскетболна лига се проведе един турнирза най- малките в спортната зала на ППМГ „ Екзарх Йосиф” гр. Видин,при спазване на
противо- епидемичните мерки. Със заповед на кмета и РЗИ-Видин бе забранен достъпа до
спортни обекти .
По указание на РУО-Видин в училищата бе забранено смесване на потоци, випуски и
допускане на ученици от други училища, поради което останалите турнири не се проведоха.
Независимо от липсата на публика, срещите бяха много оспорвани,а родители и деятели
осигуриха наградите/купи и медали/.
При много добра организация се проведе Националният турнир по тенис, в който, по
традиция, състезателите бяха разделени в пет възрастови групи ( 8- 10 год., 10-12год., 12-14 год.,
14- 16 год., 16-18год.) Явиха се участници до 8 –годишна възраст. Състезанието се проведе на
тенис кортовете на стадион „ Септември”, с активното участие на община Смолян, РУО
Смолян и тенис клуб „ Смолян 2013”. Шампионатът бе открит от г-н Марин Захариев- зам.кмет на Община Смолян, който присъства и през двата дни на състезанието. Състезанието
премина при много добра организация и дисциплина от страна на състезатели, ръководители,
съдии, гости и зрители, при стриктно спазване на всички хигиенни и противоепидемиологични мерки с цел недопускане разпространение на КОВИД-19. Победителите в
отделните възрастови групи бяха наградени с купи и грамоти от г-н Захариев, г-н Згуров и г-жа
Пенева. Всички ръководители и родители изказаха своята благодарност към БАСУ и ММС за
организирането и провеждането на шампионата и предложиха, тъй като тениса е популярен
спорт, придобиващ все по- голяма популярност сред учениците, за следващата година
турнирите да са поне два- пролетен и есенен.
Независимо от сложната, трудна, извънредна пандемична обстановка, съдействахме с
проведените спортни прояви за съхранението и развитието на спорта за учащи, като част от
националния спорт в страната. Освен комплицираната обстановка в цялата страна, трудност
ни създаде новото изискване на Дирекция СВСУ, организацията на състезанията да не се
възлага на нашите клубове- членове на БАСУ, а самата Асоциация, която няма щатни
служители/ а само доброволци/, да поеме цялата организация за всяко състезание: спортнотехническа и финансова из цялата страна.

При създадената добра национална структура и финансова дисциплина, утвърдена през
годините, това изискване внесе недоумение, недоволство и дезорганизация, а също и
предпоставка за допускане на грешки.
Поради неспазване на срока за първия финансов превод и липсата на отговор как да се
процедира, турнирът по футбол за момичета и девойки в Разград бе проведен при много добра
организация и голям брой участници, но без никакво финансиране. Същата участ сполетя и
първия турнир от УБЛ 3х3 –Видин.
Тази година беше сложна и трудна за ученици, учители, спортни деятели, ученически клубове
и БАСУ, които гледат с надежда към 2021година за положително развитие на ситуацията.
Дано обстановката позволи да се проведат състезанията през 2021г.
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
През 2020г. Световните ученически първенства бяха преместени за есента, а по- късно и
отложени за следващата 2021 година.
На Генералната Асамблея в Белград г-жа Боянова беше преизбрана за член на ИК –МФСУ/
ISF. Там ясно заявихме ,че България няма да участва в Световните ученически спортнообразователни игри в Гърция, СУП баскетбол 3х 3- в Индия, СУП волейбол -Бразилия и
Гимназиадата в Китай.
За СУП по баскетбол-15 и СУП хандбал бяха насрочени нови дати в края на годината,които
поради напрегнатата пандемична обстановка бяха отложени за 2021г.
Участие в международни форуми - конгрес, симпозиум, конференции и др.:
1. Заседание ИК на МФСУ ISF -28-29 февруари 2020г.- Белград
2. Конференция ISF -Европа-29 февруари 2020г.-Белград
Обсъдиха се важни въпроси за бъдещето на МФСУ-Европа,както и по структурата на
състезанията и основните документи на федерацията.
3. .Генерална Асамблея МФСУ/ISF- 1- 2 март 2020г. –Белград
4. Заседание на ИК на МФСУ ISF- 1 юли 2020г.- онлайн
5. Заседание ИК – МФСУ/ISF - 14 ноември 2020г. - онлайн
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.
Българската асоциация спорт за учащи е включена в Търговския регистър 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 2020год. 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. Проведено бе и Общо събрание.
Дневният ред за всяко заседание на Управителния съвет се съобразяваше с обстановката,
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 и са
включени са в Националния регистър към ММС.
След пререгистрация според новия закон за ФВС, членовете на Българска асоциация спорт за
учащи наброяват 31 спортни клуба.
През 2021г. в сложната епидемиологична обстановка постоянна задача на УС на БАСУ ще
бъде по- нататъшното усъвършенстване на управлението на дейностите в 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-------------------------------------------------- -------------------------

