ОТЧЕТ
за дейността на Българска асоциация спорт за учащи за
2021г.
В сложната противоепидемична обстановка дейността на
Управителния съвет на Българската асоциация спорт за учащи
беше насочена в няколко направления:
- да постигнем споразумение за организиране и провеждане на
Ученическите игри през учебната 2020/ 2021г.
- да направим реално изпълнение на утвърден Проект по
програма “Развитие на спорта на учащите”;
- международна дейност;
- организационна дейност.
УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ
Ученически игри са най-голямата спортна проява на учащите се.
След като 36-те Ученически игри 2019/20г. не се състояха всички
очакваха с нетърпение организацията и провеждането на
37-те Ученически игри.
Правилата за Ученическите игри бяха съгласувани с Министъра
на образованието и науката и утвърдени със заповед No РД-091162/ 16.10.2020г. на Министъра на младежта и спорта.
Последва Заповед на Министъра на здравеопазването и решение
на МС от 25.11.2020г. за удължаване срока на пандемичната
обстановка.Със заповед №РД-09-1245/27.11.2020г.на Министъра
на спорта от 27.11.2020г.се преустановиха всички колективни и
индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състеза телен характер за лица до 18г.
Успоредно с извънредната пандемична обстановка получихме
писмо за неусвоени средства в размер 39 577,64 с по
Договор№36-00-148/ 13.03.2019г и бързото им възстановяване.
Отговорихме и приложихме документи в подкрепа на нашия отчет
за разходваните средства,без резултат.Поискахме среща с
ръководни фактори.Беше обещана,но така и не се осъществи.
Това наложи да потърсим съдебно решение. Спечелихме
първото дело, но ММС обжалва.И така до днес. Не започнахме и
не можахме да организирахме 37-те Ученически игри.

ПРОЕКТ ПО “ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА НА
УЧАЩИТЕ”
Във връзка с внесения/вх.№09-00-4837/30.11.2020г/ в ММС
Проект по Програма за РСУ, договор не ни беше предложен и
със Заповед №ЗД-09-718 /30.07.2021г.ни беше отказано
финансово подпомагане. И така останаха непроведени 18
спортни прояви.
Тази година беше сложна и трудна за ученици, учители, спортни
деятели, ученически клубове и БАСУ, които гледат с надежда към
2022 година за положително развитие на ситуацията.
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
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
През 2021г. Световните ученически първенства бяха преместени
за есента, а по- късно и отложени за следващата 2022 година.
На Генералната Асамблея в Белград г-жа Боянова която беше
преизбрана за член на ИК –МФСУ/ISF ясно заяви ,че България
няма да участва в Световните ученически спортно-образователни
игри в Гърция, СУП баскетбол 3х 3- в Индия, СУП волейбол Бразилия и Гимназиадата в Китай.Като член на Изпълкома е
Президент на Комисията на спортистите и младежта.
За Гимназиада-до 15г и СУП хандбал бяха насрочени нови дати в
края на 2021г. Независимо от сложната, трудна, извънредна
пандемична обстановка, съдействахме за участието на наши
отбори /собствено финансиране/ в проведените международни
спортни прояви.На Световните ученически игри-15г. завоювахме
2 златни /волейбол и борба/,1сребърен-джудо,4 бронзови
медала-2 тенис маса ,2 джудо и 3 пети места за джудо.
Участие в международни форуми - конгрес, симпозиум,
конференции и др.:
1. Заседание ИК на МФСУ ISF -26-27 юни 2021г.- Брюксел

2. България-член на ЕФСУ/ESSF -2021г.
3. Генерална асамблея МФСУ/ISF- 27 юни 2021г.
4. Заседание на ИК -МФСУ ISF- 14 -17.09.2021г.- онлайн
5. Заседание ИК – МФСУ/ISF - 10 декември 2021г. - 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 2021год. 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 членовеобщински, 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 32 спортни клуба.
През 2021г. в сложната епидемиологична обстановка постоянна
задача на УС на БАСУ беше споразумяване и разрешаване на

проблемите с ММС, по- нататъшното усъвършенстване на
управлението на дейностите свързани с Ученическите игри,
Програмата за развитие на спорта научащите, международната
дейност, връзките и взаимодействието ни с МОН, ММС, МФСУ,
областните и общинските администрации, БСФ, БФС, УСК и
клубовете по спортове.
-----------------------------------БАСУ--------------------------------------------------

