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ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ 

СПОРТ 2020-2023 

 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата програма представя визията на АУС „Академик“ за 

развитие на физическото възпитание и спорта във висшите училища, 

стратегически и конкретни цели, мерки, действия и очаквани резултати. 

Програмният период  на документа е  2020 – 2023. 

Целта на настоящия документ е създаване на условия за реализиране 

на устойчив и ефективен модел за развитие на спорта в образователните 

институции, включване на всички заинтересовани страни в прилагането 

му, както и създаването на механизъм за проследяване на неговата 

продуктивност. 

 

Програмата е разработена въз основа на следните принципи: 

- проучване на предпочитанията на студентите за практикуване на спорт в 

задължителните и избираеми форми във висшите училища; 

- предвиждане на възможностите за свободен достъп на студенти до 

спортни занимания и университетски спортни обекти; 

- адекватност при разпределение на правомощията и отговорностите, 

аналитичност при планиране и използване на ресурсите; 

- ефективност в организиране на дейностите и отговорностите; 

- публичност и информираност; 

- развитие на възможностите на младите хора за активен начин на живот и 

активно участие в спортни занимания; 

- устойчивост на новосъздадения модел и контрол между отделните звена.  

 
ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ И КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ. ДЕЙСТВИЯ, ИНДИКАТОРИ 

МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Структура – стратегически и конкретни цели 

Стратегическа цел Конкретни цели 

1. Утвърждаване на системата  и 

условия за развитие на физическото 

възпитание и практикуване на спорта в 

образователните институции – висшите 

училища 

1. Реализиране на програми и инициативи, 

включващи участието на студенти в 

спортни дейности. 

2. Подобряване на условията за спортна 

дейност в образователната институция. 

3.Повишаване капацитета на 

образователните институции при 
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реализиране на спортни дейности и 

програми за извънаудиторни дейности. 

 4. Правно – нормативно осигуряване на 

дейността и достъпа на спортни клубове и 

организации при предлагането на спортни 

услуги на територията на столицата и 

страната. 

2. Взаимодействие и партньорство при 

реализиране на спортни програми, 

дейности и инициативи с университетски 

спортни клубове и организации 

1. Разширяване на мрежата от спортни 

клубове и организации при реализиране 

на спортни програми, инициативи и 

дейности. 

2. Повишаване качеството на предлагани -

те спортни услуги, дейности и социални 

възможности. 

3. Обхващане на различни целеви групи и  

стимулиране на интереса и търсенето на 

занимания с физически упражнения и 

спорт-интегриран подход  и координация 

на усилията и ресурсите от страна на 

всички институционални партньори. 

4. Формиране на спортна култура за 

занимания през целия живот в т.ч. 

иновативни социални маркетингови 

кампании с дългосрочно действие за 

промотиране на ползите от спортните 

занимания и постигане на устойчиво 

развитие. 

3. Подобряване на условията за 

практикуване на физически упражнения и 

спорт и спортни дейности в 

университетите  

1. Публичност и информираност -

създаване на информационна база данни 

за налични университетски и общински 

спортни бази и съоръжения. 

2.  Планиране и разработване на цялостна 

концепция за ползване на университетски 

спортни обекти и площадки, басейни и др. 

обекти публично общинска или държавна 

собственост  

3.  Правно-нормативно осигуряване на 

публично – частното партньорство при 

ползването на университетски спортни и 

др. обекти 

4. Ефективен модел за управление на АУС 

„Академик“ 

1. Подобряване на капацитета за 

планиране и управление на програми и 

дейности; създаване и разпространение на 

специализирано знание и 

междуинституционални взаимодействия в 

рамките на партньорски мрежи. 
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2. Действия,  механизъм за реализация, индикатори, очаквани 

резултати и мониторинг 

Стратегическа цел Утвърждаване на системата  и условия 

за развитие на физическото 

възпитание и практикуване на спорта в 

образователните институции – 

висшите училища 

Мерки / Действия Механизъм за реализация 

1. Организация и провеждане на 

Национален Университетски Шампионат. 

2. Подпомагане на програми и 

инициативи на ВУ при реализиране на 

спортни дейности. 

3. Разширяване на мрежата от спортни 

клубове и организации, реализиращи 

дейности в партньорство с образователни 

 

2. Въвеждане на ефективен модел за 

планиране, управление и мониториране на 

дейности и програми в областта на спорта 

– Предложение за адаптиране на 

нормативната уредба; гъвкаво планиране 

съобразено с регионална специфика. 

3. Повишаване на администравния 

капацитет и ресурсно обезпечаване на 

дейностите. 

4. Предоставяне на информация за 

възможностите, местата и програмите за 

спортуване и доброволчески дейности. 

5. Комуникационна стратегия – 

представяне на добри практики, обмен на 

опит с чуждестранни спортни 

университетски организации и 

международни федерации, 

информираност и публичност. 

5. Създаване на условия за 

кандидатстване и домакинство на АУС 

„Академик“ при провеждане на 

международни спортни събития. 

1. Взаимодействие с българските спортни 

федерация за издигане на кандидатура за 

домакинство на България за 

Международни университетски спортни 

събития. 

2. Създаване на условия за 

организирането и провеждането на 

Международни университетски спортни 

събития. 
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институции. 

4. Създаване на условия за реализиране на 

програма „Развитие на спорта на 

учащите” на ММС и др. програми. 

5.Създаване на механизми  за насърчаване 

на студенти с изявени дарби в областта на 

спорта 

6. Ефективен модел за взаимодействие 

между АУС“Академик“и образователните 

институции. 

 

Индикатори • брой на класирани университети във 

финални етапи на НУШ 

• брой на реализирани извънаудиторни 

дейности, спортни инициативи 

• брой асоциирани партньорства със 

спортни клубове и организации 

• брой обхванати студенти в дейности и 

спортни занимания по проекти 

• повишаване броя на студенти, включени 

в устойчиви спортни дейности 

• брой на финансирани стипендии и мерки 

за насърчаване на студенти с дарби в 

областта на спорта 

 Повишаване качеството и обхвата 

на провежданите мероприятия 

Резултат • разширена мрежа от спортни клубове в 

партньорство с всички заинтересовани 

страни – гъвкаво управление, интегриран 

подход; 

• повишен имидж и доверие към АУС 

„Академик“ при реализиране на мащабни 

и престижни спортни събития; 

• обхващане на различни възрастови и 

целеви групи – повишаване на 

мотивацията за участие в спортни 

дейности; 

• спортен календар на АУС „Академик“; 

• достъпност и информираност на 

студентите за възможност за 

практикуване на физически упражнения, 

спорт и отдих. 

 

Стратегическа цел 
 

Взаимодействие и партньорство при 

реализиране на спортни програми, 

дейности и инициативи с 

mailto:office@aus.bg
mailto:sport@aus.bg


    
АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ “АКАДЕМИК” 

ASSOCIATION OF UNIVERSITY SPORTS  “ACADEMIC” 
1700 София, район Студентски, НСА „Васил Левски” 

1700 Sofia, Studentski grad, National Sport Academy «Vasil Levski», 
Tel:(+359) 0898776587, 0093396506, E-mail: office@aus.bg,  sport@aus.bg,  www.aus.bg 

 

 
 

 

университетски спортни клубове и 

организации 

Мерки / Действия Механизъм за реализация 

1. Създаване на информационен регистър 

за действащи на територията на столицата 

и страната университетски спортни 

клубове и организации, реализиращи 

дейности в областта на физическото 

възпитание и спорта 

 

2. Реализиране на програми в 

образователните институции за 

пълноценно участие на студентите в 

спортни, социални и доброволчески 

дейности; проследяване на ефектите и 

коригиращи действия 

 

 

3. Осигуряване на свободен достъп до 

спортни занимания за студеннти с 

физически увреждания и в неравностойно 

положение 

 

4. Организиране на спортни събития с 

висок икономически и имиджов ефект за 

Асоциацията 

 

5. Стимулиране на интереса и търсенето 

на спортни занимания – реализиране на 

обществено значими кампании, 

дискусионни форуми 

 

6.  Създаване на информационна карта, 

обобщаваща информация от събития, 

програми и ресурси на всички 

институционални партньори, реализира-

щи дейности в областта на ФВС 

 

Индикатори •брой реализирани събития в 

партньорство и по инициатива на външни 

организации 

•брой обхванати целеви групи от студенти 

в спортни занимания и събития 

•брой реализирани кампании за промоция 

на здравословен начин на живот  

•създадена информационна карта за 

спортни бази, съоръжения, дейности и 

програми 

Резултат •разширена мрежа от асоциирани 

партньорства – гъвкаво управление, 

интегриран подход, включващ ресурси на 

всички заинтересовани страни; 
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•повишен имидж и доверие към АУС 

“Академик“ при реализиране на мащабни 

и престижни спортни събития; 

•обхващане на различни възрастови и 

целеви групи – повишаване на 

мотивацията за участие в спортни 

дейности; 

• спортен календар на АУС „Академик“; 

•достъпност и информираност на 

студентите за възможност за 

практикуване на физически упражнения, 

спорт и отдих. 

Стратегическа цел Подобряване на условията за 

практикуване на физически 

упражнения и спорт и спортни 

дейности в университетите 

Мерки / Действия  

1. Публикуване на регистър на 

съществуващата спортна база и спортни 

съоръжения, за които е осигурен достъп 

на студенти 

2. Подпомагане на достъпа на студенти с 

увреждания до спортни обекти и 

съоръжения 

3.  Правно-нормативно осигуряване на 

публично–частното партньорство при 

ползването на университетски спортни и 

др. обекти 

4. Създаване на условия за ефективно и 

законосъобразно ползване на 

университетската спортна база в рамките 

на академичната година и ваканционния 

период 

5. Създаване на условия за ефективно 

ползване на многоспортови общински 

центрове за спорт, здраве и рекреация на 

семейни студенти 

 

 

Индикатори 

•брой на използвани университетски 

спортни обекти и площадки, басейни и др. 

обекти публично общинска и държавна 

собственост 

•планирани финансови ресурси за 

ползване на спортна база 

• брой публично-частни партньорства при 

ползване на спортна база 

• брой на семейни студенти, ползващи 
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комплексни общински центрове за спорт, 

здраве и рекреация  

Резултат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• обвързване на Асоциацията с 

конкретните потребности и нужди на 

студентите, както и с реализиране на 

дейности; 

• адекватни мерки и планирани 

ресурси за ползване на спортната мрежа - 

университетска спортна база, басейни, 

площадки, общински зали – Триадица и 

Кремиковци; 

• информираност и достъпност за 

налични ресурси – спортни бази и 

съоръжения; 

• ефективен контрол и мониторинг 

при реализиране на цялостната концепция 

за осигуряване на достъп на студенти до 

спортна база 

Стратегическа цел Ефективен модел за управление на 

АУС“Академик“ 

Мерки / Действия Механизъм за реализация 

1. Ефективен модел за управление –

финансов контрол и мониторинг на 

вложените ресурси и постигнатите 

резултати – анализ на средата, управление 

и оценка на риска, координиране на 

действията на междуинституционално 

ниво, система за информация и 

комуникация, мониторинг. 

2. Повишаване на административния 

капацитет за реализиране на програмата. 

3.  Разработване на комуникационна 

стратегия – релевантност на планираните 

мерки с други секторни политики в 

съответните институции - образование, 

социални дейности, обществен ред и 

сигурност, и т.н. 

4. Регулиране на дейността и достъпа на 

университетски спортни клубове и 

организации при предлагането на платени 

спортни услуги на територията на 

столицата и страната. 

5. Въвеждане на интерактивни подходи и 

 

mailto:office@aus.bg
mailto:sport@aus.bg


    
АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ “АКАДЕМИК” 

ASSOCIATION OF UNIVERSITY SPORTS  “ACADEMIC” 
1700 София, район Студентски, НСА „Васил Левски” 

1700 Sofia, Studentski grad, National Sport Academy «Vasil Levski», 
Tel:(+359) 0898776587, 0093396506, E-mail: office@aus.bg,  sport@aus.bg,  www.aus.bg 

 

 
 

 

комуникационни средства, базирани на 

интернет стратегии за насърчаване на 

заниманията с физически упражнения и 

спорт. Подобряване на специализирания 

уебсайт, предоставящ непрекъснато 

обновявана информация за възможности 

за спортуване, добри практики, спортни 

събития, информационно-образователни 

материали, виртуални общности на 

спортуващи студенти от различни 

социално-възрастови групи. 

Индикатори • осигурени ресурси за реализиране на 

Програмата - разработени едногодишни 

планове и програми за дейности 

• кадрово осигуряване на дейностите 

• доклади и аналитични информации, 

проследяващи реализацията на 

програмата 

• планирани обучения и форуми за 

популяризиране на добрите практики 

• жалби, благодарствени писма и молби за 

съдействие  

•отразени събития и проблеми в 

медийното пространство  

• разработени правно-нормативни 

документи за реализиране на програмата 

Резултат • административен капацитет на 

АУС“Академик“ за реализиране на 

дейността 

• междуинституционален диалог и 

партньорство – модел и механизъм за 

взаимодействие 

• финансово управление и 

мониторинг на вложените средства и 

очаквани резултати 

• правно-нормативно осигуряване на 

процеси и дейности при реализиране на 

програмата 

• популяризиране на добри практики  

• информираност публичност и 

достъпност на информацията 

Стратегическа цел Създаване на условия за 

кандидатстване и домакинство на АУС 

„Академик“ при провеждане на 

международни спортни събития. 
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Мерки / Действия Механизъм за реализация 

1. Проучване изискванията и 

възможностите за кандидатстване 

за домакинство на международни 

университетски спортни събития. 

2. Междуинституционален диалог 

във връзка с възможностите и 

отговорностите за домакинство на 

международни състезания. 

3.  Изпълнение на процедура по 

кандидатстване за домакинство на 

международни университетски 

спортни събития. 

4. Комуникация с други 

международни университетски 

организации с цел реализиране на 

кандидатурата. 

 

Индикатори  Определяне на работна група за 

осъществяване на поставената цел. 

 Ясно и точно определяне на 

възможностите за организиране и 

реализация на кандидатурата. 

 Взаимодействие и координация 

между ангажираните институции. 

 Изготвяне на адекватна на 

възможностите кандидатура. 

Резултат  Домакинство на международен 

спортен форум. 
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