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I. Въведение: 

 

 

1.1.Информация за проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация 

за създаване и промотиране на уникални местни продукти!» 

 

Кратко описание на проекта/информацията: 

 

СНЦ“МИГ-Тутракан-Сливо поле“ е партньор по проект за вътрешно-териториално 

сътрудничество «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!» заедно със СНЦ“МИГ-Средец“ и СНЦ“МИГ-

Лясковец-Стражица“. 

 

Чрез проекта се обединяват усилията и мотивацията на три Местни инициативни групи от 

различни географски територии за прилагане на иновативни решения при създаване и 

промотиране на уникални местни продукти.  

 

Водещ фактор в партньорството между три Местни инициативни групи  е тяхното желание 

и наличния потенциал на териториите  за  създаване на обща териториална марка и нейното 

промотиране чрез използване на иновативни инструменти.  

 

Трите района имат общ поминък, свързан с производство на вино и селскостопански 

продукти, но същевременно разполагат с разнообразни дадености, отличаващи ги с 

характерни за местните територии и общности продукти и забележителности.  

 

Не на последно място, местните културни институции имат капацитет да участват в 

представяне на уникално културно наследство чрез иновации, което спомага едновременно 

за съхраняване и популяризиране.  

 

Трите МИГ ще осъществят  съвместни дейности с принос към устойчивото развитие на 

своите местните общности. Дейностите по  проекта  ще спомагат за  постигането на целите 

на стратегиите на МИГ за ВОМР, както и на ПРСР 2014 – 2020 г. чрез предвидените 

съвместни обучения, споделяне на опит  и  въвеждане на иновативни дейности на местно 

ниво. 

 

Целите на проекта са свързани с представяне на уникални местни продукти от трите 

територии под един покрив и като една териториална марка по иновативен начин чрез 

интерактивна платформа.  

 

Виртуалното пространство ще бъде среща на всички креативни доставчици на продукти, 

традиционни и характерни за всяка територия под общ бранд. Умните територии са 

популярен подход в Европа, но в селските райони на които ще се изпълнява проекта не са 

прилагани.  
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Умните територии е иновация за представяне на уникални местни продукти от различни 

видове доставчици на едно място.  

 

Резултатите са свързани с разработен съвместен продукт и онлайн-услуга въз основа на 

изследвания, регистриране на марка, реализиране на  маркетингова кампания и  изграден 

капацитет по време на изпълнение на проекта. 

 

1.1.Институционална рамка на настоящото проучване: 

 

Възложеното проучване се провежда съгласно Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., 

финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 

2014 - 2020 г.", Процедура  №BG06RDNP001-19.355. 

 

Дейностите по проучвания и анализи ще се финансират  с безвъзмездна помощ по подмярка 

19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.", 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

за прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). 

 

1.2.Очаквани резултати: 

 

Чрез изпълнение на проучванията и извършване на анализите ще бъде изследвани занаяти, 

обичаи, традиции от поколения на поколения на територията на МИГ Тутракан -Сливо поле". 

 

МИГ и територията ще разполага с информация относно минало, настояще и бъдеще в 

традициите на свободната борба на територията на" МИГ Тутракан - Сливо поле". 

 

Създадена  база с данни народни и свободни борби като история и традиция на територията 

на  МИГ. 

 

Създадени условия за разработване на териториална марка/бранд с включени продукти от 

традиционни видове спорт. 

 

Систематизирана информация за включване в иновативна интернет- платформа за трите 

територии -Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране 

на уникални местни продукти! 

 

Създадени пълноценни условия за изява и обществен живот на местните общности. 
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Създадена  база с данни за традиции в свободната борба.  Ще бъдат проучени местните 

традиции в свободните борби и възможността за тяхното представяне на живо от местните 

отбори. 

 

II. Използвани съкращения: 

 

 

ОСП  Обща селскостопанска политика  

ВОМР  Водено от общностите местно развитие  

ОСР  Обща стратегическа рамка  

ГД „Земеделие и 

развитие на селските 

райони“  

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските 

райони“  

ЕЗФРСР  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

ЕК  Европейска комисия  

ЕПИ  Европейско партньорство за иновации  

ЕФМДР  Европейски фонд за морско дело и рибарство  

ЕМРСР  Европейска мрежа за развитие на селските райони 

ЕФРР  Европейски фонд за регионално развитие  

ЕСФ  Европейски социален фонд  

ЕСИ фондове  Европейски структурни и инвестиционни фондове  

ЕС Европейски съюз  

БВП Брутен вътрешен продукт  

МГД Местна група за действие 

LEADER Връзка между действията за развитие на икономиката на 

селските райони (Liaison Entre Actions de Développement de 

l'Économie Rurale) 

М Мярка 

УО Управляващ орган 

НПО Неправителствена организация 

НМСР Национална мрежа за селските райони 

ОП Оперативна програма  
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РА Разплащателна агенция 

Р Резултат 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

МСП Малки и средни предприятия 

SWOT анализ Силни страни, слабости, възможности и заплахи 

Ц  Цел 

Проект Заявление за подпомагане, заедно с всички изискуеми 

документи, както и съвкупността от материални и 

нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от 

кандидата и допустими за финансиране по ПРСР. 

ТЦ Тематични цели  

РД Работен документ 

 

 

III.Методология: 

 

1.2.Методологическата работа по проекта е реализирана на три основни етапа (кабинетен 

анализ, социологическо проучване и анализ на резултатите). 

 

• Работа на терен ( пряко допитване): 

 

a) Събиране на първични данни; 

b) Подготовка и извършване на теренно проучване; 

c) Обработка на данни и получена емпирична информация; 

d) Обобщаване и анализиране на данни и информация; 

e) Систематизиране на база с данни; 

f) Формулиране на мнения и препоръки; 

 

• Метод на кабинетно проучване:  

 

За целите на настоящия анализ кабинетно проучване е метод за събиране и обработка на 

информация от всички възможни източници за изследвания проблем. То не подлежи на 

предварително заложена рамка и метод, а изцяло зависи  от характера на наличните 

документи.  

 

В настоящото изследване/проучване се ползва и т.нар. вторичен анализ на емпирични данни 

и анализа на съдържание (контент анализ) на откритите документи, които са използвани в 

проучването.  
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В допълнение са ползвани различни видове доклади и анализи и публично-налична 

информация. 

 

Методите за анализ, които са използвани, са продиктувани основно от целите, които следва 

да бъдат постигнати и резултатите за нуждите на МИГ. 

 

1.3.За изпълнение на задачите, поставени в настоящия документ, се използва 

инструментариум, базиран на проучване на публично-достъпни източници на 

информация, включващ: 

 

a) Системният подход, аналитичният и сравнителният; 

b) Въпросници:  писмено формулиран набор от въпроси, в който респондентите записват 

своите отговори, обикновено в рамките на тясно определени алтернативи. Анкетирането е 

ефективен механизъм за събиране на данни; 

d) Задълбочено изследване и обобщаване на конкретните налични  данни в публичното 

пространство на действие на МИГ; 

e) Съдържателен анализ: преглед на качествени и количествени данни, на основата на 

които се генерират изводи, мнения, препоръки (проучване, анализ, препоръки). 

f) Подходът на SWOT анализа (силни страни, слаби страни, възможности, заплахи) и др. 

g) Експертна  оценка чрез която са формулирани изводите и направените препоръки.  

h) С помощта на метода е извършена преценка на фактите, получени от проучване на 

информационни и документални източници. 

 

1.4.Очаквани качествени индикатори : 

 

• Събиране и обработване на информация (включително от публични и други достъпни 

източници); 

• Теренно проучване на територията на МИГ; 

• Анализиране на документални източници по темата; 

• Изготвяне на анкетни карти и извършване на допитване сред заинтересовани страни; 

• Изготвяне на Аналитичен доклад  за резултатите от проведеното проучване; 

• Създаване на база-данни за проучването; 

• Формулиране на изводи и обосновани мнения ; 

• Документиране на изследването на електронен и магнитен носител; 

 

1.5.Очаквани количествени индикатори: 

• изготвен аналитичен доклад: 1  брой 

• попълнени анкетни карти/въпросници: 40 броя  

• изготвена база-данни на анкетното проучване - 1 брой 

• изготвен приемно-предавателен протокол за извършената услуга: 1 брой 

• изготвен доклад за извършената дейност: 1 брой 
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Дейността има принос към общите продукти на проекта! 

Традициите  са  ключов елемент за укрепване на регионалното и глобалното сътрудничество.  

 

Това наследство във всички негови изразни форми трябва да бъде съхранено, развито и 

предадено на бъдещите поколения като свидетелство за човешкия опит и стремежи, така че 

да се насърчава творческото съзидание в цялото му разнообразие. 

 

Проучването, изучаването и съхранението на местните идентичности в народните борби, 

неписани и писани традиция са от съществено значение да бъдат подкрепени от МИГ 

Тутракан Сливо поле.  

 

До момента на нашата територия няма събрана база с данни за този спорт и постиженията на 

поколения наред спортисти. Чрез този спорт на територията на МИГ през вековете са се 

възпитавали стотици млади хора, семейства и родове. Този вид спорт се е слял с ежедневието 

и е станал част от местните традиции, обвързани с идентичността на района.  

 

Няма друга такава територия с толкова стари корени в атрактивните народни борби. Затова 

те са толкова важни за местното население. 

 

Чрез новите постижения в народните борби и чрез иновативните решения на проекта, те ще 

бъдат включени под формата на традиционна дейност, практикувана за здраве и сплотяване 

на местната общност и в 21 век.  

 

Дейността има принос към постигане на основната цел на проекта, а именно - Постигане на 

устойчивото развитие на териториите на МИГ Тутракан Сливо поле и техните местните 

общности, чрез създаване на умни територии. Популяризацията на териториите е важен 

елемент в традициите и бита на местната общност. Свободната борба е тясно обвързана с 

местния бит, с празниците на територията на МИГ, с възпитанието на младите хора, със 

здравословното хранене и живот, с ежедневието. 

 

IV.Основни понятия: 

 

- Мазните борби (на турски: yağlı güreş), познати в България като Пехливански борби, са 

вид спортни борби. 

 

Те водят началото си от Османската империя, като в Турция се считат за национална 

традиция, а както там, така и в други части на някогашната империя са основа на 

популярността на съвременната спортна борба. Включени са в списъка на ЮНЕСКО за 

опазване на световното нематериално културно наследство. 

 

- Българската народна борба: 
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Дан Колов и Никола Петров са първите наши борци, донесли отличия за България. Дан Колов 

(свободен стил) печели европейското злато през 1936 г. на шампионата в Париж, а Петров 

(класически стил) триумфира със световната титла също във френската столица, но през 1900 

година. 

 

- Свободна борба: 

 

Свободната борба е вид борба, практикувана по целия свят. 

Според Световната федерация по борба това е една от четирите основни форми на спортната 

борба. 

 

- Пехливан: 

 

Думата “пехливан” има турски произход и означава “борец”. И независимо, че историята на 

народната българска борба през петвековното османско владичество по разбираеми причини 

е била тясно преплетена с турската, то тя – българската борба, е дълбоко самобитна и 

оригинална. 

 

- Началото: 

 

Борбата е един от най-древните спортове, които се практикуват и в съвремието. Данни за 

борбата се появяват в книгата от Стария завет "Дженезис" и в древношумерския епос за 

Гилгамеш. В откъс от "Дженезис", патриарх Яков се бори с представител на Господ - ангел, 

след което името на Яков e сменено на Израел (борещ се с Господ). В Махабхарата - един от 

най-известните индийски епоси също има сведения за практикуването на борба - описва се 

подобие на съвременния свободен стил между двама от героите в епоса. 

Първите документирани доказателства за практикуване на борба в регион различен от 

Средния изток са от 2300 г. пр.н.е - изографисани върху гробницата на древноегипетския 

философ Пахотеп картини, показват двама души в ситуации наподобяващи съвременния 

класически стил. Картини от Новото Египетско царство изобразяват борба между египетски 

и нумибийски борци. 

Борбата, практикувана от древните гърци в периода 1100-146 г. пр.н.е. е най-близка до 

съвременната борба (класически стил). Древните гърци включват борбата като дисциплина 

в първата древна олимпиада през 1100 г. пр.н.е. При спортни двубои, точки са се давали на 

този, който хвърли опонента си по гръб. 

 

V.Автентичност на народните борби и информация за тяхното съхранение на 

територията на МИГ: 

 

Борбата по българските земи се е практикувала още от траките.  

 

Схватките прераствали в комплексни състезателни игри в Одесос (Варна), Филипопол 

(Пловдив), Сердика (София) и други градове. След победа на състезание по борба през 235 
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година тракиецът Максимин става император на Рим.Борбата през Първата българска 

държава се формира като естествен синтез от стила и техниката на славяните, прабългарите 

и завареното антично наследство.  

 

Първото датирано състезание е през 851 г. между български и византийски борци в град 

Константинопол.Най-прочутите български хайдути и революционери били известни като 

добри борци - Страхил войвода, Черньо Пехливан, Чакър войвода, Сава Бимбаши, Дончо 

Ватаха, Филип Тотю, поп Харитон, Стефан Караджа и дори гениалният поет Христо Ботев.  

 

По българските земи се практикували "народни борби", мазна борба ("yagli gures") и вече 

изчезналите славянските стилове "на пояс" и "борба с обхват". През вековете българите са 

съхранили "сухата борба", както езика, песните и вярата си. И до днес се провеждат 

състезания на празници, сборове, панаири, сватби, чествания и др. Борците са оставили 

победна диря в професионалната борба. През 1900 г. Никола Петров става първият български 

световен шампион, а 36 години по-късно Дан Колов печели европейска титла на "кеч". 

Първият "клуб на българските борци аматьори" (прототип на Българската федерация по 

борба) е създаден на 2.10.1932 г. с председател Евстати Георгиев. 

 

… Трите гайди игриво ручат, а тъпанът учестено думка и подканя борците да покажат 

юначеството си. Публиката, оживена от зрелището, ентусиазирано подсказва на “своите” си 

пехливани – любимци, къде и как да хванат, че да “навият” по-бързо и по-ефективно 

съперника си… 

 

Думата “пехливан” има турски произход и означава “борец”. И независимо, че историята на 

народната българска борба през петвековното османско владичество по разбираеми причини 

е била тясно преплетена с турската, то тя – българската борба, е дълбоко самобитна и 

оригинална. 

 

За това, че по нашите земи борбата е била “на почит и уважение” още от времето на траки, 

славяни и (пра) българи, има оскъдни сведения, най-често базирани на хроники и записки на 

отделни летописци от ония далечни времена. 

 

 В “Исторически очерк за развитието на борбата в България” на учебника за ВИФ, издаден 

през 1977 год., се споменават имената на някои такива хронисти, като Момзен, Херодот, 

Йоан Антиохийски, Лйобо (?), Симеон Логотет, Йосиф Генезий, от които черпим все пак 

някаква информация по темата. 

 

В общи линии обаче, това са съвсем кратки, с по няколко думи свидетелства за някое събитие, 

при което се споменава за провеждането на състезателни игри и схватки по борба, без да 

става ясно на какъв принцип са се провеждали “срещите”, или пък как се е провеждало 

обучението на борците и какъв е бил техническият им “арсенал”. 
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Разбира се, “мелницата на времето” старателно продължава да дава своя принос по 

отношение на факта, че колкото по-ранни са събитията, толкова по-малко са и историческите 

свидетелства, които могат да бъдат намерени за изясняване на проблема. По тази причина, в 

следващите редове съм сглобил един “портрет” на народната българска борба основно по 

разкази на участници в такъв вид преборвания от последните 20-25 години, и откъслечни 

сведения по темата, упоменати в някои спомени и записки на автори от миналия век. 

 

Първото на което трябва да обърнем внимание е, че българската народна борба, подобно на 

юмручните изкуства на Изтока, е имала спомагателна функция по отношение на бранните 

умения на българина, и никога не е била “автономно” бойно изкуство.  

 

В 18 и 19 в. актовете на защита и нападение в една кризисна ситуация основно са включвали 

употребата на хладно и огнестрелно оръжие, с присъщите за обстановката тактико-

технически похвати, (твърде често, за да не кажа, основно, прилагани при засада), и на 

невъоръжената борба е била отделена друга роля.  

 

Нейното предназначение на пръв поглед се е състояло главно във формирането и развитието 

на психо-физически качества, но ако се вгледаме по-внимателно ще открием, че с 

провеждането на такива народни борби по време на традиционните за българина празници, 

особено по време на османското владичество, се е поддържал жив националният дух и се е 

запазвало националното самосъзнание. 

 

Второто, заслужаващо внимание е, че като средство за физическа закалка и “поддържане  

самочувствието на българина”, народната ни борба постоянно е търпяла външна промяна, 

запазвайки в същото време основните си черти – и по отношение на мястото на провеждане 

на схватките, и по отношение на облеклото, и по отношение на облеклото. 

 

Обикновено схватките се провеждали по време на празници – сборове, сватби и народни 

тържества, като в някои случаи народните борби са били част от “традиционната програма” 

на празника на съответното населено място и са били ежегодно устройвани. За легендарния 

Канатлъ Димо, известен и като Димо Терфелията е знайно, че е бил победител в някакви, 

вероятно популярни за времето си Къркапанарски борби. ( На негово име се провежда в наши 

дни турнирът “Крилат Димо”). 

 

В по-нови времена народните борби започвали следобед – дотогава борците пристигали от 

околните места и се “сглобявали” двойките. Схватките се провеждали на принципа на 

прякото елиминиране – т.е., който загуби – отпада. Обикновено се състезавали в три теглови 

категории, като съществувала и една допълнителна, и най-престижна – “баш”.  

 

Това била “открита”, нещо като абсолютна категория, т.е без всякакви ограничения на 

теглото на участниците, подобно на категорията “open” в състезанията по бойни изкуства.( 

В по-стари времена, по турско време, източниците до които съм имал възможност да се 

добера  не споменават никъде за каквото и да е теглово категоризиране и е много вероятно 
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борбите да са се провеждали в една единствена категория – или по-точно би било да се каже, 

без теглови ограничения.) 

 

За провеждане на борбите обикновено са били избирани равни и широки площи, най-често с 

“тревен килим”, които да осигуряват достатъчно място, както за свободното и 

безпрепятствено протичане на схватката, така и за подходящо “настаняване” на публиката и 

осигуряване да добра видимост. Юнашките свирни и песни, казаните с курбана, веселбата, 

глъчката и празничното настроение са съпътстващ елемент от “околния ландшафт”. 

 

След като споменава, че “...Гайдите свирят на борба, и много човеци се натиснали на търкало, 

та гледат...”**, в ръкописа си “Видрица”, поп Минчо Кънчев – самият той участник в немалко 

схватки по борба в края на 19 в., представя и следната народна песен : 

 

“...Телалин вика, телалин вика, телалин вика 

Из Будина града, из Будина града, из Демиркапия, 

Вика два дни, вика три дни, една ми неделя: 

-  Цоню ша са бори, Цоню Пехливанин, 

с ръце демирлии, с пръсти челиклии. 

Никой са не наима с Цоня да са бори, 

с Цоня да са бори, с Цоня Пехливанин. 

Наело ми са й, наело момче аджамия, 

момче аджамия на дванайсе годин с негова сгоденичка, 

той ще да са бори, тя ще да го гледа. 

Отговаря Цоню Пехливанин: - Ако ша са бориш, 

първен да каулим: ако та надвия, ша ти отзема, ша ти отзема 

младата сгоденица и ша ти отрежа ръцете от лахтете, 

ръцете от лахтете, краката до коленете. 

Че са се хванали да се борят Цоню Пехливанин и Коста копелчето, 

борили са й малко и млого, малко й млого, три дни и три нощи. 

Дето Цоню хване, бели меса къса, 

дето Коста хване, рунтави кожи дере. 

Борили са три дни и три нощи, в кръви отънали, 

река кървава текнала, пак са един друг не разпускат. 

Разсърди се момче аджамия, че издигна Цоня Пехливанин, 

та го в земя удари – у земята потъна, потъна и издъхна.” 

 

Дали двуборството се е провеждало наистина толкова безкомпромисно по онова време, е 

въпрос на който не може да се отговори еднозначно. Поне в сведенията, които дава на две 

три места в спомените си, поп Минчо Кънчев не споменава за някакви сериозни увреждания, 

или за летален завършек на която и да е от схватките.  

 

Борците излизали в ежедневните си дрехи, като се събличали голи до кръста. Българската 

народна борба, както споменах и по-горе, независимо, че като стил по онова време взаимно 
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е “обменяла опитност” с турската, то се е различавала в провеждането на срещите по това, че 

българите не се мажели със зехтин, т.е. това била “суха борба”. 

 

 При преборванията според турския стил, пехливаните задължително се обливали със зехтин, 

което естествено затруднявало захватите и до известна степен променяло тактико-

техническия “арсенал” на тъй наречената “мазна борба”. 

 

Правилата днес изключват удари, душене, усуквания и всякакъв вид въздействия върху 

ставите, както и похвати, които могат да доведат до травмиране или по-сериозни 

последствия. За хващане и хвърляне са разрешени зоните по цялото тяло, в стил, подобен на 

съвременната свободна борба.  

 

Разбира се, едно хвърляне с по-широка амплитуда директно върху земята също крие в себе 

си множество опасности за бореца, но в края на краищата, това е схватка на хора, решителни 

и храбри, които не се стъписват как да е от рискованите начинания.  

 

Продължителността на схватките в миналото не е била ограничавана, а по този “класически” 

начин се провеждат много преборвания и в наши дни. 

 

 Всъщност, правилата се договарят предварително преди всеки “турнир” и варират и днес, в 

зависимост от участниците и организаторите, по отношение на времетраене, тегло, начин на 

отсъждане на победата и т.н. 

 

Задържането на плещите на единия борец опрени на земята, или пък отказването от борбата 

с “Евала!” ( възглас, означаващ похвала, признаване на нечие превъзходство) са били най-

често използвани като знак за прекратяване на срещата и победа за единия от борците.  

 

В наши дни, участници в народни борби от преди 15-20 години разказват, че понякога, след 

дълго преборване и явно “балансиране” в силите и техниката, се излъчвал победител и в 

специално “продължение” на схватката, чрез “първи успешен технически похват”.  

 

Имената на много “специални термини”  и технически прийоми от турско са останали в 

наследство от нашите славни прадеди – “алай” ( мястото за провеждане на борбите, всъщност 

означава войскова част, а също и тържествен парад на войските, много вероятно е обаче това 

да е преиначено от “алан” - площад ), “курткапан” ( една хватка, караща бореца да се чувства 

хванат наистина като във вълчи капан ), “баш” ( нещо значимо и ръководно, буквално значи 

глава ), “Драгиева хватка” ( вероятно произлиза от името на своя създател или на някой 

известен с тоя си похват български борец от миналото ). 

 

Като отличие, в зависимост от “ранга” на борбите, се давали най-различни награди, твърде 

често материални – от пешкир ( кърпа за лице ), до “премии” от вакли кочове и  телета. По-

важно обаче било, а и сега е признанието и почитта на “феновете”, които борецът си завоювал 

– нерядко към името му било “прикачено” и прозвището “Пехливан”.  
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Наред с имената на известните наши народни герои, споменати в “Исторически очерк за 

развитието на борбата в България”, за който стана дума по-горе, успоредно със Страхил 

войвода, Дамян войвода, Кара Съби, Димитър Калъчлията, Чакър войвода, Кара Танас, Сава 

Бимбаши, Добри войвода, Кралю войвода, Велко войвода, чичото на Васил Левски – Видул 

Кънчев, Кара Колю, Злати Кокарчоолу, Желю войвода, Филип Тотю, Дончо Ватаха, Димитър 

Заралията и Стефан Караджа, се посочват и имената на Черньо Пехливан и Пехливан Кузю. 

 

Прочутите пехливани обикновено били добре приети в ония стари времена за работа като 

управители, надзиратели, пазачи, или пък в “органите на реда”, доколкото в онова смутно 

време е имало някакъв ред. Някои са ставали най-вероятно за определен период време и 

професионални пехливани.  

 

В своите записки и животоописание поп Минчо Кънчев дава сведения за някой си Добри, 

който “...като заякна, стана прочут борец, и то му беше работата.”** Като хора с буен и 

непокорен характер, съвсем определено мнозина са попълвали, или сами са ръководили 

групи на “харамии и ускоци” ( хайдути, бунтовници ), както е видно от имената, цитирани 

по-горе. 

 

Народната борба не е била самостойно бойно изкуство и по тая причина е била изучавана 

като “допълнителна дисциплина”,  подир стрелбата на нишан, сеченето с нож и т.н. в 

хайдушките чети и гимнастическите дружества след Освобождението, то тя, като средство 

за запазване на българския дух във времето е повлияла значително за поддържането и 

възраждането на самочувствието на нацията от ония славни дни, до ден днешен.  

 

И без значение, че старите народни пехливани не са основавали школи по източен образец, а 

са предавали своите познания и опитност инцидентно и неорганизирано, без значение, че 

навлезлите в края на 19 и началото на 20 в. “западни” спортно-състезателни борби 

поизместили “традицията”, независимо от всичко, или по-точно въпреки всичко, тя ще е 

жива, докато има българи! 

 

От 2021 година, в България се провежда Национален турнир по народни борби. Той се състои 

в град Горна Оряховица и събира над 100 участника. 

 

В 21 век, на територията на община Сливо поле ежегодно се провеждат традиционни народни 

борби като част от Празника на общината. 

 

Традиционен курбан за здраве и плодородие събира хиляди местни жители и гости на 

стадиона в Сливо поле. 

 

Народните борби в Сливо поле стартират в  сутрешните часове със специален  молебен – 

„мевлид“, който след това се раздава на присъстващите. 
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Молебенът  „Мевлид“ винаги е преди състезанията по народна борба и има връзка с  

кулинарната традиция, останала  в културно-битовия модел на българските турци и татари, 

запазена и до съвремието в Сливо поле. 

 

Мевлид – означава ”рождение”. 

 

Раздават е предимно халва и захарен  колач. Храната и храненето представляват един от 

основните елементи на бита, свързан с промените в социално-икономическите условия. 

Устойчивостта на етно-религиозната традиция и специфика, както и извършващите се 

промени в състава на всекидневната и празнично-обредна храна и начин на хранене се 

обуславят от модернизацията на градската и селската среда. 

 

Традицията за курбан е пренесена от Родопите, откъдето са дошли преди 30-40 години част 

от жителите на Сливо поле. А приготвената  е за над 3000 души. 

 

Традицията да се събират заедно на трапезата християни и мюсюлмани и да отправят молба 

към Бог се спазва вече десетки години. Помашкото население в Сливо поле е над 200-250 

къщи. 

 

Години наред в град Сливо поле в мир и разбирателство съжителстват българи, турци, 

помаци, роми и татари. Разнообразието от етноси и вяра обаче не пречи на хора да живеят 

заедно. 

 

Кулинарната традиция на малцинствата е част от тяхното природно, културно и историческо 

наследство. Опазването и съхраняването на знанията и обичаите, които се отнасят до този 

феномен, също са подложени на изпитание, но те продължават да бъдат устойчиви във 

времето. Така е и с местната кулинарна традиция на мюсюлманите, където се готвят ястия, 

характерни за две синкретични и същевременно разграничаващи се култури – турската и 

татарската. 

 

Най-атрактивната  награда по време на народните борби в Сливо поле е мъжко биче, с което  

си тръгва  най-силният пехливанин. 

 

Връщайки се към традициите, съхранявайки богатството на своята история и представяйки я 

по един нов и съвременен начин, младите хора в Сливо поле доказват, че чрез приемственост 

и популяризиране може да се постигне по-достоен живот и благоденствие. 

 

Сред младите народни борци на Сливо поле са известни: 

 

- Пламен Чиликов; 

- Румен Красимиров; 

- Габриела Тодорова; 

-  Росица Канева; 
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- Селман Зюхтиев 

 

По българските земи винаги са се практикували "народни борби", мазна борба ("yagli gures") 

и вече изчезналите славянските стилове "на пояс" и "борба с обхват".  

 

През вековете българите са съхранили "сухата борба", както езика, песните и вярата си.  

 

И до днес се провеждат състезания на празници, сборове, панаири, сватби, чествания и др.  

 

Уникалните народни борби са запазени и до ден днешен на територията на община Сливо 

поле. Те са традиционна форма на борба, която е уникална за културата и географския 

регион, като правилата им не са под управлението на Международната Федерация по Борба.  

 

Борците се наричат пехливани, което означава „шампиони“. Дрехите тук са ръчно направени 

кожени (обикновено волска или телешка кожа) панталони.  

 

В миналото не е имало ограничение за времето на една схватка, като в някой писмени 

източници се споменава за срещи от по няколко дни, докато единият борец наложи 

превъзходството си над другия.  

 

През 1975 година обаче се въвежда максимална продължителност от 40 минути за баш 

пехливаните и 30 за пехливаните.  

 

Ако за това време няма победител се отпуска допълнително време от 15 и 10 минути, 

съответно за първите и вторите. Най-старото и все още провеждащо се състезание по мазни 

борби е Къркпънар, което се провежда в Одрин от 1362 година насам. 

 

 Легендата: 

 

Годината е 1346. Безкрайните орди на Османската империя вече са в южната част на 

Балканите. Недалеч от град Одрин лагеруват войниците на Сюлейан паша.  

 

В следобедите, когато армията си почива и търси забавление, някои от най-пъргавите борци 

започват да премерват сили в импровизирани борби. Турците се подреждат в кръг около тях 

и намазват голите им тела със зехтин.  

 

Мазните борци се вкопчват в стоманена прегръдка и със свирепи викове възбуждат жадната 

за насилие тълпа. Забива първият турски тъпан под ритъма на кръстосаните схватки.  

 

Изпищява зурната, а гласът й полита над целия лагер на османлиите. От всички краища 

заудрят виковете на подивелите турски войници. Пред погледите им мазните борци влагат 

цялата си сила и пъргавост за да се повалят един друг. Кръвта им кипи, а тълпите изревават, 

смаяни от уменията им.  
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Забиват тъпани от всички краища, а свирачите надуват зурните. Запачите танцуват унесени 

от вихъра на музиката, а с тях заиграват и телата на мазните борци. Часовете се нижат, но 

силите на борците не свършват. Залязват последните слънчеви лъчи.  

 

Една от борбите толкова се проточва, че пашата нарежда борбата да прекъсне и да продължи 

на следващия ден. Последни остават братята Салим и Али. Борбата им е толкова ожесточена, 

че накрая и двамата падат мъртви от преумора. Войниците ги погребват край смокиново 

дърво. 

 

Години по-късно, когато армията се завръща от победоносните си ходове на север, войниците 

с удивление установяват, че под дървото са бликнали 40 извора. Нарекли мястото Къркпънар 

– гробището на пехливаните. Легендата разказва, че така се поставило началото на 

пехливанските борбите – под ударите на турския тъпън и екстаза на турските войници. Тази 

година те се проведоха за 662. Арена на едни от най-интересните борби беше село Карапелит 

в Добруджа. 

 

 Слънцето припичаше още от сутринта. Наближаваше обед, а организаторите на мазните 

борби все още стягаха приготовления. Подранили, циганите вече продаваха рахат локум и 

памук шекер от сергиите си. Майсторите на дюнери редяха шишовете, а от огъня им из 

цялото място се носеше тежкия аромат на печено месо. Борбите закъсняваха, но досущ като 

в Ориента, никой не бързаше.  

 

Регламент и точен час – кому са нужни те – борби ще има, и то до мръкване. Нито едно око 

няма да остане незадоволено. Яваш, яваш, като в безкрайна върволица пристигат борци от 

всички краища на Добруджа и Делиормана. След тях идат и зрителите, жадни за зрелище. 

Спокойно селският стадион се изпълва. Както някога край Одрин тълпата заема места в кръг 

около зеления тепих на борците. Чува се музика. Засвирва кларинет и заглъхва. Забива тъпан 

и утихва –свирачите настройват въздуха. Олиото е разлято с тонове. Дори тревата е мазна. 

Излизат състезателите. Намазани са със зехтин за да се изплъзват от ловките ръце на 

противниците. Голи до кръста, гърбовете и гърдите им лъщат под жарките лъчи на юнското 

слънце. Краката и торса им са покрити със специално облекло, наречено къспет. Изготвено е 

от майстори-сърачи. 

 

Черният дълъг къспет е от здрава волска кожа и допълнително затруднява борците в тежките 

хватки. Краката им са боси се пързалят на хлъзгавата терева. За пехливанската борба се 

изисква голямо умение. 

 

 Само най-способните могат да се преборят за овациите на публиката. Може би това е 

причината, в миналото пехливанските битки да са важна част не само от празниците и 

съборите на турците, но и от техния бит, от мирогледа им. Някога момите са се задомявали 

на борбите. Бащите им са избирали бъдещите си зетове по това как и с каква лекота се справят 

с противниците си.  
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Историята разказва за много военоначалници, които не веднъж са заслужвали уважението на 

аскерите с брилянтни победи на мазния алай-тепих. Затова и досега пехливаните са едни от 

най-уважаваните мъже в представите на турците. За тях се говори с уважение и почит. 

Имената на победителите остават завинаги.  

 

Раменно, поясно хвърляне. Хватка-ключ между четала, умело спущане и завъртане – за пет 

секунди очи в очи с противник са необходими дълги тренировки и много издръжливост. “Да 

имаш много сулук”, както казват борците.  

 

Традицията витае във въздуха когато започнат първите двубои и съдиите – стари шампиони 

и дълбокоуважавани имена – заиграят своя танц около нахъсаните борци.  

Дори и да се чува българска песен, дори и да ечи някъде българска реч, традицията и духа на 

обичаите в това добружанско село не е българска. Но ето, случващото се е тук, в България. 

 

Хората се научават да живеят заедно. В добро и зло, те са орисани винаги да бъдат врата до 

врата. Както и да тече времето, каквито и промени да довява вятърът, дворовете им остават 

разделени само от един малък зид. Редят се борбите, съдиите отброяват победителите в 

различните категории и вдигат високо ръцете им във въздуха, а на мен ми се струва, че 

виждам Кърпанар край Одрин и войниците на Сюлейман паша в онзи червеникав следобед. 

Чувам песента на зурните и тежките удари на тъпаните. Момчетата на алая са братята Али и 

Селим, а битката им е за чест, слава и уважението на хората. Наградата е стокилограмов коч. 

Много по- ценен е от медал или грамота. След заколението му, корбанът ще е за здравето на 

бореца и семейството му. 

 

 

VI.Информация за свободната борба и нейното развитие на територията на МИГ –

история и съвремие: 

Свободната борба е вид борба, практикувана по целия свят. 

 

Борбата е един от най-древните спортове, които се практикуват и в съвремието. Данни за 

борбата се появяват в книгата от Стария завет "Дженезис" и в древношумерския епос за 

Гилгамеш. В откъс от "Дженезис", патриарх Яков се бори с представител на Господ - ангел, 

след което името на Яков e сменено на Израел (борещ се с Господ). В Махабхарата - един от 

най-известните индийски епоси също има сведения за практикуването на борба - описва се 

подобие на съвременния свободен стил между двама от героите в епоса. 

 

Според Световната федерация по борба това е една от четирите основни форми на спортната 

борба. 

 

Борбата е един от спортовете, в които общините Тутракан и Сливо поле имат огромни 

традиции. 
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Борбата е сред най-популярните спортове в света, като техниките, използвани в нея, са в 

основата на повечето бойни спортове и изкуства. В нея се използват относително лесни като 

техническо изпълнение прийоми, което я превръща в идеален способ за самозащита. 

 

Това е може би най-старият спорт в света. Още в пещерните рисунки отпреди 15 хиляди 

години има изобразени борцови схватки. Във вавилонски и египетски картини са показани 

техниките на борбата, които се използват и до днес. В Древна Елада борбата играе завидна 

роля. 

 

Неслучайно този спорт е част от първите олимпийски игри. Тогава правилата са били много 

по-брутални, но римляните, които са били впечатлени от демонстрацията на сила, пренасят 

борбата в колизеумите, но елиминират голяма част от физическите сблъсъци и въвеждат по-

строги правила. Между V и XV век борбата набира изключителна популярност дори сред 

аристокрацията в държави като Франция, Англия и дори в Япония. 

 

Първите английски заселници в Америка пренасят спорта и го популяризират сред местните 

индиански племена. Борбата започва да се използва като метод за военно обучение, но и като 

средство за забавление по панаирите и на различните празници. Първият организиран турнир 

по борба се провежда в Ню Йорк през 1888 г., а първото участие на този боен спорт в 

съвременната Олимпиада е през 1896 г., още от възраждането на игрите в Атина. През 1912 

г. в Антверпен, е създадена и Международната федерация по борба (FILA). 

 

В основата си, борбата представлява физическа схватка между двама души, при която всеки 

от тях се опитва да вземе надмощие или да установи контрол над противника. Техниките, с 

които се характеризира борбата, са вкопчване, захващане, заклещване и премятане. 

 

Тук физическата сила има доста голямо значение, като правилата могат да се различават 

заради разликите в стиловете борба. Официалните международни стилове са свободна, 

класическа и плажна борба. В класическата борба са забранени захвати под кръста, както и 

използването на краката за прилагане на различни хватки, хвърляния и т.н. 

 

В последните промени в правилника се позволява да се използва по-голяма амплитуда и 

експлозивност при хвърлянията, което дава повече свобода на борците. В свободния стил е 

позволено използването на краката, както и захващането им. 

 

Борбата е най-успешният спорт в историята на България. Родната федерация е основана през 

1932 г. и от същата година е член на  FILA. Нашите борци са спечелили 764 медала на големи 

първенства, сред които 16 златни на олимпийски игри, 63 златни на световни първенства, 140 

златни на европейски първенства. 

 

Борец е и първият роден спортист, спечелил олимпийски златен медал. Това прави Николай 

Станчев в Мелбърн през 1956 г.  
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Борбата по българските земи се е практикувала още от траките. Схватките прераствали в 

комплексни състезателни игри в Одесос (Варна), Филипопол (Пловдив), Сердика (София) и 

други градове. След победа на състезание по борба през 235 година тракиецът Максимин 

става император на Рим. 

 

Борбата през Първата българска държава се формира като естествен синтез от стила и 

техниката на славяните, прабългарите и завареното антично наследство. Първото датирано 

състезание е през 851 г. между български и византийски борци в град Константинопол. 

 

Най-прочутите български хайдути и революционери били известни като добри борци – 

Страхил войвода, Черньо Пехливан, Чакър войвода, Сава Бимбаши, Дончо Ватаха, Филип 

Тотю, поп Харитон, Стефан Караджа и дори гениалният поет Христо Ботев. В модерните 

времена България може да се гордее с велики борци като Дан Колов, Никола Петков, Петко 

Сираков, Александър Томов, Боян Радев, Петър Киров, Валентин Йорданов, Армен Назарян, 

Станка Златева. 

 

Йорданов е рекордьор сред нашите борци по световни титли, като има седем и е избран за 

най-добър борец в категорията си за XX в. от FILA. На олимпийски игри най-успешни са 

Боян Радев и Петър Киров с по два златни медала. В България има близо 100 клубове по 

борба, където всеки желаещ може да се обучава на древния спорт. 

 

Борците са оставили победна диря в професионалната борба. През 1900 г. Никола Петров 

става първият български световен шампион, а 36 години по-късно Дан Колов печели 

европейска титла на "кеч".  

 

Първият "клуб на българските борци аматьори" (прототип на Българската федерация по 

борба) е създаден на 2.10.1932 г. с председател Евстати Георгиев. 

 

Борбата продължава да набира скорост сред съвременните хора, особено сред младите хора. 

 

Въпреки установеното, но неправилно мнение, че борбата в свободен стил предполага борба 

без правила, все още съществуват правила: 

 

- На противниците се разрешава да извършват метене, стъпки, различни форми на хващане 

с краката си; 

- Борбата продължава 5 минути, но времето се добавя в зависимост от броя на отбелязаните 

точки. Шампионатът по свободна борба се присъжда на онези, които получават три 

точки; 

- Борбата завършва, когато един от състезателите постави втория на раменете, наречен 

труп. За това той получава 3 точки и той става победител. 

 

Всъщност борбата за свободен стил се различава от всички други с доста малко и прости 

правила. Но според много спортисти това по някакъв начин дори усложнява задачата. 
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Свободната борба има определена техника, както и много други спортове. Те попадат в 

няколко категории. 

 

Борбата по свободен стил се появи на Олимпиадата през 1904 г. и оттогава се превърна в 

задължителна олимпийска дисциплина. Изключението е 1906 г. (извънредни олимпийски 

игри) и 1912 г. 

 

Основната разлика между борбата в свободен стил и класическата е разрешението да се 

използват краката за агресивни действия и техники. Оттук борците имат възможност да се 

бият на всяко ниво и срещу всяка част на тялото, в рамките на правилата, разбира се. 

 

Силата е важна, но има редица ситуации, в които техническото умение на борец се превръща 

в основен фактор. Известни са много двубои, когато по-малко мощен борец побеждава 

мощния си противник благодарение на усъвършенствана техника за използване на краката и 

срещу краката. 

 

Борбата е вид физическо съприкосновение между двама човека, при което всеки един от тях 

се опитва да вземе надмощие или да установи контрол над противника. Физическите 

техники, с които се характеризира борбата са: вкопчване, захващане, заклещване и 

премятане. Основните методи имат отношение към военните техники за ръкопашен бой и 

самозащита, като се избягват тези техники, които могат да доведат до трайни наранявания. 

 

Свободният стил също е международен и олимпийски спорт. При него е позволено да се 

хваща опонента в зоните под кръста, както и да се използват краката за повалянето му. Този 

стил произхожда от Великобритания и е дисциплината, в която се съревновават и жените от 

Олимпиадата в Атина през 2004 година. 

 

 Свободната борба е развита чрез своя клуб в Тутракан. 

 

Тя е индивидуален спорт, специфичен по своя характер и същност, оказващ благоприятен 

ефект върху здравето, удовлетворение от физическите упражнения и предизвиква 

положителни емоции от победата с противника. 

 

 Първи стъпки в борбата в гр. Тутракан са известни от началото на 60-те години, като по 

достоверни данни първи треньор е бил Йордан Киряков, а след него започва и неговия брат 

Койчо Киряков. Един от първите борци с по значими победи е Иван Арабаджиев. 

 

 Участвал е в републикански първенства, като е мерил сили с Еньо Тодоров, Баю Баев, Еньо 

Вълчев. След приключване на спортната си кариера Иван Арабаджиев става треньор с най-

значими успехи за времето си в гр. Тутракан.  
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Негови възпитаници са  многократни  шампиони, мс. Ангел Ройбов, мс. Сашко Змеев, Петко 

Славов, Валентин Славов, Петко Костадинов, Кирил Бойчев, Лъчезар Разградлиев, Веселин 

Радев, Павлин Слободанов, Цветелин Пенев. 

 

Кочо Киряков оставя ярка диря, като треньор в гр. Тутракан с възпитаници,  Валентин 

Шербанов, Васко Барбов, шампиони по борба. 

 

През 80-те години  той е треньор и в Старо село, а неговия възпитаник Георги Тодоров 

достига до републиканския връх на много състезания.  

 

Отбора на гр. Тутракан е Републикански шампион по борба на Ученически игри в гр. Добрич 

и два пъти вицешампион на България с треньори Иван Арабаджиев и Койчо Киряков.  

 

В началото на 80-те в гр. Тутракан е бил треньор и Иван Боримечков. 

 

През 1994 г. е регистриран СК по борба-ИСТЪР- Тутракан, като юридическо лице с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и е вписан в Националния 

регистър на спортните организации, воден от ММС.  

 

Сред целите на клуба са: 

 

• Да насочва и координира дейността по издигане на спортното майсторство в областта 

на спорта борба; 

• Да създава условия за развитие на борбата; 

• Да поддържа форми на спорт за възстановяване на населението на клубното ниво чрез 

привличане на обществеността; 

• Насърчаван н творческата активност и самоинициатива на треньори, специалисти и 

деятели, ръководители и любители; 

• Подготовка на високо квалифицирани специалисти в спорта; 

• Осъществяван на връзки и обмяна на опит в областта на спорта борба за изучаване и 

популяризиран на постиженията им. 

 

Пререгистриран в Агенцията по вписванията през 2019г. Целта му е да насочва, координира 

дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областта на спорта борба и да 

създава условия за развитието и популяризирането му в гр. Тутракан.  

 

Предмет на дейност на клуба е създаване условия за провеждане на тренировъчна и спортно-

състезателна дейност по борба, укрепване здравето, функционалното и интелектуално 

усъвършенстване, развитие на духовни ценности и физическа култура на децата от гр. 

Тутракан. СК ИСТЪР- Тутракан участва в календара на БФБорба. 

 

 До настоящия момент клубът е двукратен вицешампион на ДЛОШ за деца.  Има спечелени 

златни, сребърни и бронзови медали от Държавни първенства и Национални турнири във 
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възрасти за деца, момчета и кадети, като трима от състезателите са обявени за най-технични 

за своята възраст. Александър Димитров , като шампион на страната е  включен в 

националния отбор за кадети.  

 

Шампион за момчета и обявен за най-техничен състезател е Владимир Върбанов от с. 

Варненци с треньор Ангел Ройбов. Петър Патрашков, и Валери Енчев са абсолютни 

републикански шампиони с треньор Сашко Змеев. 

 

 В клуба по борба се занимават около 60 деца. Занятията се водят по определен график в три 

групи/подготвителна-деца, момчета и кадети/ водени от трима квалифицирани треньори-

Сашко Змеев, Ангел Ройбов и Николай Змеев. От 1998г до 2010г СК ИСТЪР- Тутракан 

организира турнир по свободна борба ”Боримечката”,  на който са участвали отбори от гр. 

Русе, Силистра, Сливо поле, с. Бисерци, с. Искра и с. Варненци. 

 

От 2010г СК ИСТЪР- Тутракан участва по Програмата на ММС “Спорт за децата в 

свободното време” и „Спорт за деца в риск”, чрез които ръководството на клуба полага 

усилия да се бори с негативните тенденции, свързани с нездравословния начин на живот на 

децата и осмисляне на свободното им време.  

 

СК Борба "Истър-Тутракан" се намира в град Тутракан. Тук се провеждат тренировки по 

борба. Клубът е с председател - Александър Николов Атанасов. 

 

 Днешната младеж не умее да играе, не кипи от енергия, обездвижена и ленива се затваря в 

стаята с компютър, не общува, губи ориентация за време. Прикована до компютъра, дори 

подтиска биологичните си нужди. 

 

 Със сигурност никой не пожелава това на децата си, а всички допускаме тази грешка, само 

и само децата ни да са пред погледа ни, защитени от опасностите на улицата. Все по-чести 

са случаите на агресия сред обществото.  

Изключително необходими са организираните спортните занимания за подрастващите. Те са 

възможност  за осмисляне на свободното време, за изграждане на редица личностни качества, 

които днешната младеж не притежава – дисциплина, отговорност, воля, стремеж към успех 

и др.  

 

Те са и шанс, както за създаване на приятелски и екипни взаимоотношения между самите тях 

така и външни институционални и междуличностни контакти на основата на участие в 

организирани спортни състезания и народни борби, които ще запазят традициите и 

българския дух във времето.  

 

Данни за организирани народни борби в гр. Тутракан има още от 1965-66год., а от  1995 до 

2005 г. са организирани от Сашко Змеев и Ангел Ройбов, а със съдействието на  Георги 

Тодоров и тогавашните кметове са организирани и провеждани народни борби и в Старо 
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село, като в последните 4 години голяма заслуга има кмета на селото  Пламен  Маринов и 

Койчо Киряков.  

 

В Старо село има данни за провеждани народни борби от 1970, като на тях за участвали и 

много национални състезатели.   

      

Информацията е взета от видните спортисти в Тутракан : Иван Арабаджиев, Койчо Киряков, 

Сашко Змеев, Ангел Ройбов и Георги Тодоров. 

 

СК Борба "Истър-Тутракан" се намира в град Тутракан. Тук се провеждат тренировки по 

борба. Клубът е с председател - Александър Николов Атанасов. 

 

В село Варненци се организират безплатни занимания по свободна борба за деца. 

Подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения 

живот на деца в риск чрез създаване на условия и възможности за тяхното включване в 

безплатни спортни занимания с цел подобряване качеството на живот, повишаване на 

физическата им активност и психическа годност. 

 

Спортен клуб по борба „Истър” в Тутракан работи по проект за деца в неравностойно 

положение. По него достъп до безплатни занимания по свободна борба ще имат децата от 

Социално-педагогически интернат ”Христо Ботев” в село Варненци. В заниманията по борба 

са обхванати 30 деца, разпределени в три групи по 10 деца.  

 

Спортен клуб по борба „Истър” в Тутракан работи по проект  от Програма „Спорт за децата 

в свободното време" (Програмата) е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване 

развитието на спорта за всички - основен документ за реализиране на един от приоритетите 

в дейността на Министерството на младежта и спорта (ММС). Съобразена е с целта и 

основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и 

спорта в Република България 2012-2022 г. Разработена е на основата на приемственост, в 

съответствие с утвърдените практики и традиции и нейното изпълнение ще даде възможност 

те да бъдат продължени, развити и усъвършенствани. 

 

С изпълнението на Програмата се ограничават негативните тенденции, свързани с 

нездравословния начин на живот на децата: 

• хиподинамия, понижена дееспособност; 

• наднормено тегло, гръбначни изкривявания; 

• непълноценно използване на свободното време; 

• повишаваща се агресия и поддаване на негативните явления в обществото; 

• недостатъчни финансови средства, отделяни за спорт за деца в свободното им време. 

 

- Съвременна история на свободната борба в Тутракан: 
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• 1997-1998 год. – Започва работа школа „Борба“ в ОДК, гр. Тутракан. Преподавател Сашко 

Змеев; 

• Участие в републикански първенства по борба свободен стил 1998 г. (Варна, Велико 

Търново, Хасково) Републиканско първенство – гр. Силистра, 1998 год.; 

• 08-09.май.1999 год. – Второ място /отборно, републиканско/ гр. Шумен; 

• 19-21.април.2001 год. – Републиканско състезание, гр. Варна; 

• Категория 32 кг – Калоян Димитров – 1 място; 

• Категория 35 кг – Драгомир Димитров – 1 място; 

• Категория 42 кг – Александър Стоянов – 2 място; 

• Категория 53 кг – Светослав Петков – 3 място; 

• Категория 59 кг – Деян Маринов – 1 място 

• 06-07.април.2002 год. – Национален турнир по свободна борба за деца и младежи, гр. 

Севлиево ; 

• 22.май.2002 год. – Републиканско зоново първенство по свободна борба за Северна 

България, гр. Велико Търново / 7 златни медала в различни категории/; 

• 31.май. – 06.юни.2002 год. – Републикански лично-отборен шампионат, гр. Стара Загора  

• 18-19.април.2003 год. – Републиканско зоново първенство за деца по свободна борба, гр. 

Добрич; 

• 08-10.май.2003 год. - Републиканско зоново първенство по свободна борба за младежи и 

кадети; 

• 2005 год. – Държавен отборен шампионат по борба, гр. Стара Загора за деца на УСШ – 

Вицешампион Валери Енчев - трикратен шампион, обявен за най-техничен състезател, 

златни медали на 7 участника; 

• 16.април.2005 год. -  Регионален турнир по свободна борба за деца, гр. Русе ; 

• 21-22.април.2005 год. – Републиканско зоново първенство за деца по свободна борба, гр. 

Силистра; 

• Национален турнир по борба, гр. Разград – Петър Патрашков – сребърен медал; 

• 10-11.февруари.2006 год. – Републикански личен шампионат за кадети, гр. Сливен ; 

• 22-24.февруари.2006 год. - Републикански личен шампионат за момчета, гр. Сливен; 

• 08-09.март.2006 год. - Републикански личен шампионат за деца, гр. Стара Загора ; 

• 31.март-01.април.2006 год. - Републикански 36-ти турнир по свободна борба „Млади 

Данколовци“, гр. Севлиево / 7 медала: 2 златни, 1 сребърен и 4 бронзови/; 

• Февруари.2007 год. - ДЛП по свободна борба за кадети, гр. Сливен – Петър Патрашков – 

1 място, категория 76 кг.; 

• 2007 год. - ДЛП по СБ за момчета, гр. Стара Загора ; 

• Март.2007 год. - ДЛП по СБ за деца, гр. Сливен; 

• Април.2007 год. – Турнир по СБ „Млади Данколовци“, гр. Севлиево – 2 първи и 3 трети 

места; 

• Май.2007 год. ДЛОП по СБ за деца, гр. Горна Оряховица – 7 място за отбора по СБ, гр. 

Тутракан; 

• Юни.2007 год. - ДЛП по СБ за кадети, гр. Сливен 
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 Сливо поле е място, където борбата има своето място в живота на жителите и 

продължава успешно да се развива в лицето на двамата треньори Иво Каменов и 

Димитър Каменов. 

 

Сред основните успехи и постижения на Спортен клуб „Дунав“ в Сливо поле са: 

 

• 2003г. – Румен Красимиров, републикански шампион; 

• 2004г. – Синел Асенов, републикански шампион; 

• 2005г. – Пламен Тодоров, републикански шампион; 

• 2006г. – Бисер Чиликов, републикански шампион 

 

През 2009г. в Сливо поле стартира изглаждане на спортен отбор по женска борба, който 

бързо завоюва свои първенства и медали: 

 

• Мервин Исмаил-вицешампион момичета; 

• Ивелина Йорданова – бронзов медал момичета –кадети; 

• Фунда Реджебова – Пето място за деца и юноши; 

• Мервин Исмаил – Пето място за деца и юноши 

 

Спортен клуб „Дунав“, Сливо поле се гордее и със своите републикански шампиони при 

отборната шампионска борба: 

 

• Добромир Петров – шампион; 

• Тургай Ахмедов- сребърен медал; 

• Александър Каменов – бронзов медал; 

• Юлиян Чиликов – бронзов медал; 

• Синан Юзеиров – бронзов медал; 

• Илкяй Ялчънов – бронзов медал; 

• Мюрен Иклимов – бронзов медал; 

• Исмаил Велиев – бронзов медал; 

 

Спортният кклуб по борба в Сливо поле притежава също 4 златни медала, 2 сребърни медала 

и 6 бронзови медала. 

 

В Клуба по джудо в Сливо поле състезателите също постигат отличия: 

 

• 2005г. – Здравко Добрев, шампион; 

• 2005г. – Даринка Лападжова, вицешампион; 

• 2006г. – Александрина Красимирова, шампионка; 

• 2006г. – Кесбан Еролова, вицешампионка; 

• 2006г. – Кесбан Еролова, шампионка; 
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• 2006г. – Трето отборно място за момичета; 

• 2007г. – Даринка Лападжова, вицешампионка младша възраст; 

• 2007г. – Бисер Чиликов, бронзов медал; 

• 2008г. – Георги Петров, бронзов медал; 

• 2008г. – Хюсеин Хюсеинов – бронзов медал юноши младша възраст; 

• 2008г. – Виктория Маринова – бронзов медал; 

• 2009г. – Даринка Лападжова – бронзов медал; 

• 2009г. - -Мартин Петров, бронзов медал; 

• 2009г. – Арзу Хасанова, сребърен медал 

 

За Клуба по свободна борба в Сливо поле постиженията винаги увенчават с успех положения 

труд на треньори и състезатели през 2011г. 

 

• Айсун Делимустафа:  вицешампион девойки; 

• Мерилин Илриязова: бронзов медал момичета; 

• Бонка Бонева: бронзов медал кадетки; 

• Хюлия Мустафа: бронзов медал кадетки; 

• Йолина Стоянова: шампионка при момичетата 

 

Шампиони за 2012г. са: Бонка Бонева – вицешампионки при девойките и Синем Мехмедова 

при момичетата. 

 

2013г. е белязана с много престижни медали: Габриела Мирославова – златен медал, 

Николета Георгиева –златен медал, Бурчин Сабриева-бронзов медал, Миглена Ангелова-

бронзов медал, Марта Миланова – бронзов медал, Даринка Лападжова- бронзов медал. 

 

Треньор в Сливо поле Димитър Лападжов, който осигури подготовката на младите 

спортисти, привлече деца и юноши, това създаде възможността да се задържат младите хора 

в малките населени места, като им се предоставят добри възможности и да спортуват. 

 

Възможността младежите да спортуват активно, дава спокойствие и на родителите за една 

разумна и полезна ангажираност. 

 

Няма съмнение, че за Сливо поле борбата е на почит. 

 

В нова спортна придобивка ще тренират близо 30 деца от 8 до 16- годишна възраст, като 

между тях има и две момичета. 

 

Спортен клуб п борба „Дунав“ в Сливо поле целогодишно поддържа активна спортна 

общност. 
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Клубът има за цел да насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното 

майсторство, в областта на джудо и самбо, сумо, джу-джуцу, борба, кураж, кик бокс и др. да 

създава условия за развитието на джудо, самбо, сумо, джу-джуцу, борба, кураж, кик бокс и 

други форми за възстановяване на населението на клубно ниво, чрез привличане на 

обществеността, насърчаване на творческата активност и самоинициатива на треньори, 

специалиста, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на 

висококвалифицирани специалисти. 

 

Клубът Подпомага и организира спортове на клубно ниво. Организира школи, тренировъчна 

и спортно-състезателна дейност. Организира и администрира спортни състезания; изгражда 

и стопанисва спортни обекти. Подготвя състезатели. Осигурява и друга дейност свързана с 

развитието на джудо, самбо, сумо, джу - джуцу, борба, кураж, кик бокс и други спортове. 

 

VII. Възможности за привличане на младите хора в опазването на традициите в спорта 

на територията на МИГ: 

 

Възможностите за привличане на младите хора в опазването на традициите в спорта на 

територията на МИГ се определят като политики и се изпълняват като дейности чрез 

плановете за развитие на младежта и спорта на Общините Тутракан и Сливо поле. 

 

Физическото възпитание и спорта са част от социалните дейности в сферата на обществените 

отношения. Тяхното значение в съвременното общество непрекъснато нараства. Те спомагат 

за подобряването на физическото състояние и здравето на нацията. Компенсират дисбаланса 

между физическия и умствен труд. Играят огромна роля за моралното и  физическото 

изграждане на младите хора и за социалната интеграция на отделните граждани в 

обществото. 

 

Съвременният модел за здравословен начин на живот изисква по-широко навлизане на 

спорта в бита на хората. 

 

Основните приоритети са свързани със “Спорт за всички” – система от широко достъпни 

средства, способи и форми на двигателна активност за поддържане здравето, физическото 

развитие и физическата годност на хората и  “Спорт за високи постижения” – специализирана 

система от средства, способи и форми за подготовка и участие в състезания с цел физическо 

и духовно усъвършенстване и изява на човека. 

 

Спортът е мощно средство за реализиране на широк кръг от актуални цели за постигане на 

здравни, социални, културни и икономически ползи за цялото общество.  

 

Стремежът е да се осигури спортно бъдеще за всички в Община Тутракан и Община Сливо 

поле. 
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 Чрез спорта да се създадат трайни навици, особено сред младите хора, като той се развива и 

адаптира към вече утвърдените отношения от нов тип. 

 

Чрез практикуването на спорт ще се подобри физическото здраве на обществото, ще се 

създадат необходимите условия за системни занимания с физически упражнения и спорт за 

всички и ще се издигне спортния престиж на Община Тутракан. 

 

Ще се провокират инициативи за задоволяване на потребностите на населението от системни 

занимания с физически упражнения и спорт и формиране на трайни навици за водене на 

здравословен начин на живот. 

 

Основните принципи за популяризиране на спорта на територията на МИГ с свързани с 

утвърждаване на спорта като основно право на личността в обществото и комплексно 

обвързване на физическото възпитание и спорта с образованието и здравеопазването. 

 

Представяне възможно най-широк достъп до спортни занимания с цел стимулиране на 

социалното сближаване и поддържане на общественото здраве. 

 

Физическото възпитание и спортът за всички е поставен сред приоритетните сфери на 

дейност на Община Тутракан и Община Сливо поле, като акцентът е поставен върху 

развитието на личността чрез спорта. 

 

Необходимо е увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения и  спорт. 

 

Утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на 

живот на деца и млади хора. 

 

Запазване и издигане на спортния престиж на община Тутракан  и община Сливо поле от 

спортните клубове. 

 

Създаване условия за системни спортни занимания на децата и младите хора, които да 

изграждат у тях личностни качества -  любов към труда, умения за работа в екип, чувство за 

отговорност, дисциплина и самоконтрол, уважение към здравето. Качества, които са 

предпоставка за пълноценната им реализация в живота. 

 

Основни възможности за привличане на младите хора в опазването на традициите в спорта 

на територията на МИГ е  утвърждаването  на физическото възпитание и спорта, като 

средство за здравословен начин на живот на деца и юноши в областта на спорта трябва да се 

предприемат следните дейности: 

- Подпомагане на развитието на талантливи деца и юноши в областта на спорта; 

- Увеличаване броя на участниците в ученическите игри; 
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- Подобряване на работата с младите спортисти, доказали възможности за спортно 

развитие с оглед повишаване тяхната конкурентоспособност и включването им в 

Национални отбори; 

- Оптимизиране на методите за подобряване на тренировъчния процес; 

 

Необходимо е засилването на ролята на спорта в развиване и защита на  нравствените 

ценности на спорта и човешкото достойнство, както и сигурността на всички участници в 

спортната дейност. 

 

Насърчаването на укрепващата здравето физическа активност чрез прилагането на 

междусекторен подход, обхващащ области на политиката като спорт, здраве, образование, 

околна среда, транспорт и други сектори, се реализира, като се отчитат Насоките на ЕС за 

физическа активност, Препоръката на Съвета на ЕС относно насърчаването на укрепваща 

здравето физическа активност в различните сектори, Стратегия за физическа активност за 

европейския регион на СЗО 2016–2025, Глобалния план за действие за увеличаване на 

физическата активност за периода 2018-2030 г. 

 

Възмoжностите за двигaтелна активноcт на учeниците и участиетo им в споpтни дeйноcти са 

прякo обвързaни cъс здравoсловното им съcтояние. Cъвременната и aтрактивна cпортна бaза 

трябвa да се pазглежда и катo възможноcт за прeвенция срeщу увеличаванeто на 

тютюнопушенeто, употребатa на алкохoл и наркoтици, и катo уcловие за преoдоляване на 

неблагoприятните тендeнции в здравословнотo съcтояние на пoдрастващите, поcледица от 

недоcтатъчната двигателнa активноcт. 

 

Поддръжка на изградените обекти за контрол на тренировъчния процес, които спомагат за 

разработване на ефективни програми за оптимизиране на двигателния режим и 

усъвършенстване на системата за възстановяване на състезатели. 

 

Наличието на съвременни спортни съоръжения в училищата ще създадат необходимите 

предпоставки за ефективен учебно – възпитателен и тренировъчен процес, както и за 

организиране на спортни прояви през учебната година и ваканциите. Възстановяването на 

силно амортизираната материално-техническа база на държавните спортни училища е 

основен приоритет. 

 

Разработването, финансирането и координирането на  програми в областта на спорта за 

учащите е предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим 

на децата, учениците, в т. ч. децата в риск. Мотивирането за участие в спортни дейности и 

създаване на позитивна нагласа към спортните занимания е ефективен инструмент за борба 

с агресивното поведение, вредните навици и последиците от намалената двигателна 

активност. 

 

Чрез участието в организирани спортни дейности се създават значими ценности, които 

подпомагат развитието на знaнията, мотивaцията, умениятa и готовноcтта за полагaне на 
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лични уcилия. В този процес е необходимо отчитането на здравния статус на посочените 

групи учащи и влиянието на спортните занимания върху него, както и на предпочитанията 

към съответните видове спорт. 

 

Един от подходите за повишаване на мотивацията на изявените млади спортисти, е 

реализирането на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта. 

Откриването, насочването и задържането на талантите в спорта са водещи фактори за 

формиране на позитивни примери за децата и младежите. Изявените спортисти от всички 

възрасти са модели на толерантно поведение, примери за подражание, които способстват за 

изграждане на ценностната система на подрастващите. 

 

Създаване на условия за развитие на спорта за всички в България, в т.ч. спорта за хора с 

увреждания и спортно-туристическата дейност и реализиране на програми за неговото 

развитие; 

 

Изграждане на нови спортни съоръжения, зали, бази, велоалеи и други, обновяване на 

съществуващите;  

 

Изработване на мерки за ефективно повишаване на спортната култура и физическата 

активност на българите;  

 

Подобряване степента на обучение на децата на спортни навици; развитие на възможностите 

за детско-юношески спорт;  

 

Организиране на спортни прояви,  популяризиране  на проявите и разработване на адекватни 

мерки за информираност относно възможностите за практикуване на спорта за всички; 

 

Повишаване на информираността на населението във всички слоеве за ползите от 

физическата активност; 

 

Приоритетите в развитието на спорта за високи постижения са насочени към осигуряване на 

ефективен тренировъчен процес за постигане на спортни резултати на международно ниво и 

развитие на потенциала на младите талантливи спортисти чрез реализирането на програми 

за спорт за високи постижения, разработване и внедряване на нови методики за 

оптимизиране на методите за контрол и оценка на ефективността на тренировъчните 

въздействия, постигане на силен социален ефект чрез отразяване на постиженията на 

елитните спортисти и увеличена популярност на спорта сред подрастващите. 

 

В системата на спорта за високи постижения водещо място имат спортните клубове, като 

подготовката в спортните клубове е основата на системата за високо спортно майсторство. 

Тя създава необходимите условия за обхващане на по-широк контингент от   състезатели с 

потенциал, както и състезатели,, които се подготвят в спортните клубове. 
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Насърчаване на физическата активност и практикуването на спорт и спортно-туристически 

дейности от гражданите като фактор за постигане на значителен социален ефект и имаща за 

цел да подкрепи развитието на спорта за високи постижения за издигане спортния престиж 

на нацията. 

 

Обединяване на усилията на всички държавни, обществени, неправителствени и частни 

организации за утвърждаване на физическата активност, физическото възпитание, спорта и 

спортната дейност като средство за подобряване на здравето и физическата дееспособност 

на населението, максимално разширяване дела на обхванатите в организирания спорт за 

всички от разнообразни социални групи и издигане на спортния престиж на нацията на 

световно ниво чрез усъвършенстване на националната система за физическо възпитание и 

спорт в съответствие с водещите европейски практики с оглед насърчаване на физическото 

възпитание на гражданите и стимулиране на спорта за високи постижения и модернизация 

на спортната инфраструктура, която да задоволява потребностите на населението от 

системни занимания с физически упражнения и спорт. 

 

В доклада на Европейския съюз “Развитие и перспективи на действията на общността в  

областта  на  спорта”  спортът  се  определя  като  уникална  дейност,  която  изпълнява  

едновременно различни функции:  

 

- Образователна - активното занимание със спорт развива хората като личности; 

-  Здраве опазваща  –  физическата  активност  води  до  подобряване  здравословното  

състояние на хората, тя е начин да се победят определени болести и да се подобри качеството  

на живот сред по-възрастните; 

- Социална  –  спортът  е  начин  да  се  превъзмогне  нетолерантността,  расизма,  

насилието, злоупотребата с наркотици и алкохол и подпомага интеграцията на хората извън  

пазара на труда; 

- Културна – спортът дава на хората допълнителна възможност да опознаят местата  

около тях и да станат по-чувствителни към опазването на околната среда; 

-  Възстановителна  –  спортът  като  занимание  през  почивното  време  осигурява  

индивидуално и колективно развлечение.  

 

Развитието  на  спорта  се  основава  преди  всичко  на  публичните  власти,  на  

неправителствени  спортни  организации  и  доброволно  ангажирали  се  лица.   

 

Възмoжностите за двигaтелна активноcт на учeниците и участиетo им в споpтни дeйноcти са 

прякo обвързaни cъс здравoсловното им съcтояние. Cъвременната и aтрактивна cпортна бaза 

трябвa да се pазглежда и катo възможноcт за прeвенция срeщу увеличаванeто на 

тютюнопушенeто, употребатa на алкохoл и наркoтици, и катo уcловие за преoдоляване на 

неблагoприятните тендeнции в здравословнотo съcтояние на пoдрастващите, поcледица от 

недоcтатъчната двигателнa активноcт. 
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Tова налaга предпpиемането на мeрки, кoито да дoведат до разширявaне и модернизирaне на 

спортнaта бaза на училищaта и до cъздаване на уcловия за пълноценнoто й използване за 

физичeско възпитaние и cпорт от учeниците. 

 

Мотивирането за участие в спортни дейности и създаване на позитивна нагласа към 

спортните занимания е ефективен инструмент за борба с агресивното поведение, вредните 

навици и последиците от намалената двигателна активност.  

 

Чрез участието в организирани спортни дейности се създават значими ценности, които 

подпомагат рaзвитието на знaнията, мотивaцията, умениятa и готовноcтта за полагaне на 

лични уcилия. В този процес е необходимо отчитането на здравния статус на посочените 

групи учащи и влиянието на спортните занимания върху него, както и на предпочитанията 

към съответните видове спорт. 

 

Изявените спортисти от всички възрасти са модели на толерантно поведение, примери за 

подражание, които способстват за изграждане на ценностната система на подрастващите. 

 

Укрепващата здравето физическа активност и масовото практикуване на спорта  в 

свободното време е една дългосрочна инвестиция в здравето на гражданите. 

 

За подобряване  на здравния статус и преустановяване на част от негативните  тенденции  в  

начина  на  живот  на  населението е  необходимо да  се  осигури  възможност  за  избор  и  

достъп  на  всеки  човек  да  практикува  физически  упражнения  и  спорт, с  оглед  промяна  

на  съществуващата  ниска  двигателна  активност на гражданите.  

 

От  основно  значение  е  обстоятелството,  че  развитието  на  спорта  през  свободното време 

изисква сериозни  ресурси и координирани усилия, търсените  ефекти са дългосрочни, а 

реалните резултати са трудни за измерване. 

 

Необходимо е възраждане на традициите в спорта за деца. 

 

Възраждането на старите традиции от близкото минало, свързани с детския спорт следва да 

е сред приоритетите на местната общност на територията на МИГ. 

 

Докато израстват през юношеството, младите хора развиват своята идентичност и стават 

автономни хора. Младите хора не споделят опита и спомените на възрастните около тях. Те 

развиват свои собствени начини за възприемане, оценяване, класифициране и 

разграничаване на нещата и кодовете, символите и езика, на който се изразяват.  

 

Реакциите на младите хора към променящия се свят и техните уникални начини да обяснят 

и съобщят своето преживяване, може да помогне за трансформирането на техните култури и 

да подготви техните общества да се изправят пред нови предизвикателства. Тяхната 
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динамичност може да промени някои от архаичните и вредни аспекти на техните култури, 

които по-старите поколения считат за неизменни 

 

Спортът е универсален елемент във всички култури. 

 

Спортът е особено популярен сред младите хора.  Той дава на младите хора възможности за 

социални контакти, чрез които те могат да придобият знания, умения и нагласи, необходими 

за тяхното пълноценно участие в гражданското общество. 

 

Не съществуват права на човека по отношение на културата и спорта като такива – по същия 

начин, както правата по отношение на живота и правото на работа. Въпреки това, ние 

наистина имаме право да се радваме на културен живот, а правата по отношение на спорта 

са свързани с правата на образование и здраве. 

 

Спортът, и особено отборните игри, са важна част от нашия живот, независимо дали сме 

зрители или активни страни. За много хора футболът е неизчерпаема тема на разговор, 

запалянковците чувстват дълбока привързаност към своя отбор, а звездните играчи 

получават статут на звезди.  

 

В момента модата хората да искат да изглеждат добре, млади, атлетични и здрави, обяснява 

броя на съществуващите фитнес клубове и количеството на публикуваните списания за 

отслабване, а парковете са пълни с хора, които тичат. Други упражненията, които изискват 

повече умствени отколкото физически усилия, например шаха, също се считат за спорт. 

Съществуват спортове, които отговарят на всички вкусове и темпераменти и поради това 

спортът наистина може да бъде тясно свързан с нашата идентичност и култура в даден 

момент от живота ни. 

 

Ако разгледаме по-задълбочено основната ценност и цел на спорта и характеристиките, а 

това включва играта с малките деца, става ясно, че всички спортове, независимо дали футбол, 

хвърляне на копие или йога, са се развили като средство за преподаване на необходими за 

живота умения, поради което спортът се счита за важна част от учебната програма, както във 

формалното, така и в неформалното образование. 

 

Игрите и спортът следва да се разпознават като ефективен метод за работата с младежта и 

инструментите за взаимно разбиране на хората, посредничество между културите и 

разпространение на универсалните ценности като честна игра, толерантност, уважение и 

социално приобщаване. 

 

Да се осигури на младежките работници и доброволците знания, умения и компетенции за 

използване на спорта и игрите за младежка работа и да развие нови форми на работа с 

младежта за социално приобщаване чрез спорта. 
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Необходимо е да се стартират и тестват нови методи чрез осведомителни кампания относно 

социалното приобщаване на млади хора от уязвими групи чрез спорт и игри. 

 

Младите участници следва да се обучат как да популяризират универсалните правила на 

спорта в местната общност и да се борят с нетолерантността, дискриминацията и социалното 

изключване на местно и международно ниво. 

 

Защо е важно спорта да се запази в малките населени места и селските райони: 

 

Доказано е, че спортът подобрява настроението и намалява чувството на тревожност и стрес. 

Спорът оказва позитивно влияние в частите на мозъка, които регулират стреса и 

тревожността. Той повишава чувствителността на мозъка към хормоните серотонин и 

норепинефрин, които облекчават чувството на депресия. Освен това, физическите 

упражнения увеличават производството на ендорфини, за които е известно, че допринасят за 

положителни чувства и намаляват усещането за болка. 

 

Спортът може да помогне със загуба на тегло: проучванията показват, че липсата на 

физическа активност често води до покачване на телесната маса. Тялото харчи енергия по 

три начина: докато усвоява храна, за поддържане на телесните фунцкии (напр. дишане) и 

чрез физическо натоварване. Когато се спортува, се изразходват калории, което помага да се 

свали тегло, ако тялото има калориен дефицит. 

 

Спортът е полезен за мускулите и костите: спортът играе жизненоважна роля в изграждането 

и поддържането на силни мускули и кости. Физическата активност (като вдигане на тежести) 

стимулира изграждането на мускули, особено когато се комбинира с адекватен прием на 

протеини. Упражненията подпомагат освобождаването на хормони, които стимулират 

способността на мускулите да абсорбират аминокиселини. Това им помага да растат. 

 

Спортът помага за мозъчното здраве и памет: спортът може да подобри мозъчната функция 

и да защити паметта и уменията за мислене. Физическите упражнения увеличават сърдечната 

честота, което насърчава притока на кръв и кислород към мозъка. Спортът също стимулира 

производството на хормони, които подпомагат развитието на нервни клетки. 

 

Спортът подпомага релаксацията и съня: спортът може да ви помогне да разпуснете по-лесно 

и да подобри качеството на съня. По отношение на качеството на съня, изразходването на 

енергия по време на тренировка стимулира възстановителните процеси по време на сън. 

Освен това се предполага, че повишаването на телесната температура, което се проявява по 

време на тренировка, подобрява качеството на съня докато се нормализира през нощта. 

 

Физическото  възпитание  в  училище  не  само  допринася  за  доброто здравословно 

състояние на децата, но също така помага на младите хора да  извършват  и  да  разбират  

физическите  дейности  по-добре  с  положителни  последици за цял живот. Освен това 

физическото възпитание в училище дава  знания  и  умения  които  могат  да  се  прехвърлят  
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в  други  сфери,  например  работата в екип и честната игра, изгражда уважението, както и 

знания за  тялото и социалната среда и предлага едно общо разбиране за „правилата на  

играта”,  с  които  учениците  да  си  служат  в  други  училищни  предмети  или  ситуации в 

живота.  

 

Поради  големия  брой  положителни  ефекти,  насърчаването  на  физическата  дейност 

получава повече внимание на европейско ниво. 

 

Извънкласните  физически  дейности  като  състезанията  или дейностите, свързани със 

здравето, са разработени така,  че  да  правят  физическите  упражнения  още  по-достъпни  и  

привлекателни  за  младите  хора. 

 

 Европейска идентичност посредством спорт: 

 

Да се организира ежегодно „Европейски ден на спорта“, който насърчава социалната и  

културната роля на любителския и професионалния спорт и ползите от спорта за  

общественото здраве. 

 

Да се подкрепят местните, традиционни спортове, които са част от богатото културно и  

историческо многообразие на ЕС, залегнало в мотото „Единство в  многообразието“, чрез 

повишаване на информираността относно тези игри,  наред с другото, чрез насърчаване на 

европейска карта и европейски фестивали. 

 

Да се създаде и въведе програма за мобилност, придружена от съответните мерки, за  млади 

спортисти любители и за треньори, чиято цел е да даде възможност на  спортистите да се 

запознаят с нови методи на обучение, да установят най-добри  практики, да развиват 

европейските ценности чрез спорта, например честна  игра, уважение и социално 

приобщаване, и да се насърчи между културният  диалог. 

 

 Защо спортът е от значение за местната общност на територията на МИГ: 

 

Спортът сам по себе си представлява важно социално явление и обществено благо.  

За  много хора той е една от най-значимите форми на развлечение, независимо дали самите  

те участват или са само зрители.  

 

Най-голямото предимство на спорта е, че обединява  хората независимо от техния произход, 

образование, религиозни убеждения или  икономически статус.  

 

Спортът насърчава активния принос на европейските граждани  за обществото и помага да 

се засили чувството за социално приобщаване. 

 

В съвременното общество физическата активност е един от най-важните определящи за  

здравето фактори. Липсата на физическа активност има неблагоприятно влияние върху  
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здравето. 

 

Спортът е голям и бързо разрастващ се сектор от икономиката с важен принос към  

икономическия растеж и създаването на работни места и с добавена стойност и  въздействие 

върху заетостта превишаващи средните нива на растеж. 

 

Територията на МИГ и младите хора следва да съхраняват местните, традиционни  спортове, 

тъй като те са част от културното им наследство и засилват чувството за  принадлежност. 

Това е истински символ на културното разнообразие в  нашите общества. 

 

Не е без значение факта, че  някои традиционни игри и спортове вече са изчезнали, а  тези, 

които все още продължават да съществуват, са застрашени от предстоящо  изчезване. 

 

Спортът продължава да  е важен инструмент за опазване на общественото здраве и  мощен 

фактор за намаляване на публичните разходи за здравеопазване. 

 

Един от ключовите начини за гарантиране на динамичен, здравословен  живот за 

европейските потребители и граждани е да се гарантира активното участие  на гражданите в 

спортни дейности и отдих, укрепващи здравето, в цяла Европа, по- специално по отношение 

на децата, като се има предвид, че затлъстяването и други  проблеми, свързани със здравето, 

се увеличават сред по-младите възрастови групи. 

 

 Основни цели на територията на МИГ, свързани със съхраняване и популяризиране 

на местните спортове: 

 

- Полагане на усилия за устойчиво развитие на физическото възпитание и спорта в 

общините Тутракан и Сливо поле; 

 

- Модернизация на съществуващата спортна инфраструктура, както и изграждане на 

нова; 

 

- Разработване, кандидатстване, реализиране и координиране на, общински, бюджетни, 

европейски, международни и други проекти и програми с цел развитие на спорта, спортната 

инфраструктура и физическата култура; 

 

- Подобряване на здравето, физическата дееспособност и спортната култура на нацията, 

като младежките проблеми имат приоритет; 

 

- Оптимизиране и мобилизиране на човешкия и материален потенциал в областта на 

спорта; 

 

- Създаване на благоприятна среда за устойчиво и ефективно управление на спорта; 
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-  Развитие на образованието във физическата култура и спорта и чрез спорта, 

продължаващо и неформално образование в областта на спорта, професионална реализация; 

 

-  Защита правата на спортисти, треньори, спортни деятели, и спортни организации 

 

- Усъвършенстване на системата за спортна подготовка и спортни занимания, масовия 

спорт, ученическия и детско-юношески спорт, подбор и подготовка на спортни таланти, 

спорта за високи постижения. 

 

- Създаване на условия за самостоятелни занимания с физически упражнения и спорт от 

населението, включително и набиране на средства за изграждане и подобряване на 

спортни бази. 

 

- Организиране на спортни състезания, дискусии, форуми, обсъждания, кръгли маси, 

обучителни семинари, фестивали, обучения за повишаване на информираността и 

квалификацията, конкурси и др. 
 

- Издаване и разпространение на информационни материали като бюлетини, листовки, 

брошури и др. с цел популяризиране на дейността. 
 

- Стимулиране развитието на общественото начало в спорта и хармонизирането му с 

дейността на общините и дейността на спортните организации. 
 

- Защитаване нравствените ценности и принципи на спорта(феърплей) и човешкото 

достойнство, както и здравето на участниците в спортната дейност. 
 

- Популяризиране на спортуването за здраве сред младите хора до 31 години, както и за 

повишаване на желанието им за здравословна физическа активност и спортната им 

култура. 

 

- Утвърждаване на физическата култура като способ за здравословен начин на живот и за 

подобряване на общественото здраве чрез спорт. 
 

- Модернизиране на съществуващата спортна инфраструктура и изграждане на нова 

такава. 
 

-  Развитие на научната дейност в физическото възпитание и спорта, развитие на 

управлението на спорта и спортния мениджмънт. 

 

- Привличането на инвестиции в областта на спорта. 
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-  Развитие на доброволчеството, като активен фактор в развитието на спорта и 

обществото. 
 

- Популяризиране ценностите на спорта и на демократичното гражданско общество чрез 

спорта. 
 

- Работа в сферата на равнопоставеността на половете в спорта. 
 

- Промотиране на социалното включване, интеграцията и равните възможности чрез спорт. 
 

- Промотиране на спорта като средство за активно опазване на околната среда; 

 

Необходимо е спешно да се предприемат мерки за развитие на  физическите способности на 

подрастващите в малките населени места чрез занимания в различни спортове.  

 

Да  се разработи иновативен мултиспортен комплекс, който ще позволи на децата от селските 

райони да бъдат активно включени в спортни дейности по време на ваканциите си и по този 

начин да бъдат вдъхновени да продължат да се занимават със спорт.  

 

В доклада на Европейския съюз „Развитие и перспективи на действията на общността в  

областта на спорта” спортът се определя като спортът се определя като уникална дейност, 

която  изпълнява едновременно различни функции:   

 - Образователна - активното занимание със спорт развива хората като личности;  

 - Здравеопазваща - физическата активност води до подобряване здравословното състояние 

на хората, тя е начин да се победят определени болести и да се подобри качеството  на живот 

сред по-възрастните;  

 - Социална - спортът е начин да се превъзмогне нетолерантността, расизма, насилието, 

злоупотребата с наркотици и алкохол и подпомага интеграцията на хората извън пазара на  

труда;  

 - Културна - спортът дава на хората допълнителна възможност да опознаят местата около 

тях и да станат по-чувствителни към опазването на околната среда;  

 - Възстановителна - спортът като занимание през почивното време осигурява индивидуално 

и колективно развлечение. 

 

Развитието  на  спорта  се  основава  преди  всичко  на  публичните  власти,  на  

неправителствени спортни организации и доброволно ангажирали се лица.  

 

Община Тутракан и Община Сливо поле поддържат правото на всеки жител да има 

възможност за двигателна активност и разтоварване, възможност  за  достъп  до  спортните  

бази  и  развитие  на  спортните  си  навици  и  физическа култура, както и възможност за 

развитие на спортните таланти. 
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На територията на МИГ следва да се реализира  устойчива и  ефективна  местна  политика  в  

областта  на  физическото  възпитание  и  спорта,  включване  на  всички  заинтересовани  

страни  в  осъществяването  й,  както  и  утвърждаване  на  физическото  възпитание, елитния 

спорт, спорта за всички и физическото възпитание и спорт за децата с  неспособност и 

специални образователни потребности, като един от основните приоритети на  общинската 

политика, в областта на спорта. 

 

В тази връзка свободната борба като традиционен спорт чрез своите клубове на територията 

на МИГ може да осигури: 

 

- Задоволяване на потребностите на населението от всички възрастови групи, пол и етнос 

от занимания за физическа активност и спорт; 

- а  изгради  трайни  навици  за  водене  на  здравословен  начин  на  живот,  движение,  

туризъм и спорт;  

- Да утвърди спорта като необходимост, като елемент, нужен за социално включване на  

- всеки жител, форма на приобщаване към обществеността-възможност за социална 

активност на жителите на общината чрез здравословен начин на живот и двигателна 

култура; 

- Да  създава  условия  и  предлага  възможности  за  спортуване  и  туризъм,  с  оглед 

пълноценен отдих, развлечение и емоционално обогатяване на личността;  

-  Да развива и защитава нравствените ценности на спорта и човешкото достойнство, както 

и сигурността на всички участници в спортната дейност;  

-  Да  дава  възможност  за  изява  на  млади  таланти,  да  подкрепя  инициативността  и  

- идейността и да стимулира тяхното развитие;  

-  Подкрепа в развитието на професионално спортуващите, спортните клубове и/или в 

изграждането на спортни клубове;  

-  Утвърждаване на спорта като хоби и/или занимание в свободното време сред децата и 

младежите като форма на превенция от социално изключване, отпадане от училище и 

други; 

- Увеличаване  броя  на  хората, практикуващи  спорт  за  всички и физическа активност.   

- Взаимодействие и партньорство  със  спортни  клубове  и организации  при  реализиране  

на спортни  програми,  мероприятия, инициативи и дейности. 

- Осигуряване  на  свободен  достъп  до спортни  занимания  за  деца,  ученици, съответните  

категории  деца  с неспособност и специални образователни потребности и  хора с  

физически увреждания. 

- Възстановяване и поддържане на спортни  и  детски  площадки,  планиране  на  нови зони 

за спорт и възстановяване, създаване  на  цялостна  концепция  и  мрежа  при изграждане 

на велоалеи,  лекоатлетическа  писта,  тенис  кортове, реконструкция  на обекти публично 

общинска собственост. 

 

Има  доказателства,  че  всеки  човек,  който  увеличи  своето  ниво  на  физическа  активност, 

дори след  дълги периоди  на  неактивност, може  да  извлече  полза,  независимо от възрастта 

си. Никога не е твърде късно да се започне. 
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С оглед да се гарантира интегриране на политиките, които водят до увеличаване на  

физическата  активност  в  ежедневието,  следва  да  има  тясно  и  последователно  

сътрудничество между съответните участници от публичния и частния сектор при  

разработването на политики в областта на спорта, здравето, образованието,  транспорта,  

градското  планиране,  трудовата  среда,  отдиха  и  т.н.   

Ако  успешно  се интегрират политики, които насърчават физическата активност, най-

лесният  възможен вариант за гражданите ще бъде да изберат здравословен начин на живот. 

 

Свободната борба като спорт може да спомогне за създаването на автономни млади хора,   с  

устойчиви морално-етични ценности   и с добра образователна подготовка, професионални,  

социални и граждански умения,    способни да вземат важни решения за себе си,   общността 

и държавата и да поемат отговорността за тях. 

 

VIII.Резултати от проведено Анкетно проучване сред представители на местната 

общност и заинтересовани страни: 

 

Анкетните методи намират широко приложение. 

 

Това определя тяхната значимост и актуалност. Използват се при подготовка на 

изследването, за изясняване на проблеми и като основен и допълнителен метод към други 

методи. 

 

Чрез анкетните методи обикновено се предоставя бърза и целенасочена информация с 

гарантирана анонимност. 

 

Всички анкетни методи представляват структурно организирани системи от въпроси, 

непосредствено свързани с целта на изследването, които се дават за мнение, отношение, 

оценка. 

 

Структурната единица на анкетните методи е въпросът (айтемът). Въпросът е изказване, чрез 

което се получава информация, позволяваща да се определят признаците на интересуващото 

ни явление. 

 

В периода  м. октомври - м. ноември 2021г. се проведе обществено допитване до 

представители на местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле. 

 

За целта е извършена работа на терен ( пряко допитване) чрез: 

- Събиране на първични данни; 

- Подготовка и извършване на теренно проучване; 

- Обработка на данни и получена емпирична информация; 

- Обобщаване и анализиране на данни и информация; 

- Систематизиране на база с данни; 

- Формулиране на мнения и препоръки; 
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Попълнените анкетни карти/въпросници са мин.40 броя. 

Чрез анкетните  методи  обикновено  се  предоставя  бърза  и  целенасочена  информация. 

 

Във всяко изследване преобладава един основен метод, най-адекватно съотносим и 

съобразен с конкретните цели и задачи на изследването. От прилагането на най-подходящите 

методи зависят и качествените измерения на получените резултати. 

 

Анкетните  методи обхващат  група  методи,  основани   опосредствано  (анкета,  

въпросник).Информацията се обективизира в писмено съждение на респондента. 

 

Всички  анкетни  методи  представляват  структурно  организирани  системи  от  въпроси, 

непосредствено свързани с целта на изследването, които се дават за мнение, отношение, 

оценка.  

Самият процес се нарича  анкетиране  и се разглежда  като процес на комуникация. 

 

Структурната единица на нашата анкета е въпросът (айтемът). Въпросът е изказване,  

чрез  което  се  получава  информация,  позволяваща  да  се  операционализират  признаците  

на  интересуващото ни явление. 

 

Въпросите в анкетата са няколко вида:  

- по съдържание   

- за социалното положение и статус – като пол, възраст, образование, професия и др.  

- за степен на информираност по някаква тема;  

- проективни въпроси – отнасящи се към бъдеща или въображаема ситуация;  

- въпроси за установяване на мотиви, намерения, цели;  

-  въпроси за изясняване на отношения, ценностни ориентации –  за морални и правни  

норми, отношения към хора, социални институции и други. 

 

- По функции   

- основни (свързани с решаване на основни задачи);  

- филтриращи (разделят извадката на подгрупи за сравнение);  

-  контролни и въпроси – клопка  (за откриване на противоречия и проверка верността на  

отговора);  

- функционални (изразяват логичност и активност на респондента). 

 

- По форма   

- открити (не съдържат информация за формата и съдържанието на отговора);  

- закрити (съдържат списък на възможните отговори);   

- полузакрити (комбинация от закрити и полузакрити);  

- преки (за получаване на непосредствена информация);  

- косвени (те са безлични – когато не засягат пряко личността на респондента, проективни  
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–  когато има отговор от името на някого и информационни –  при тях знанието е критерий 

за интереса). 

 

Данни за анкетираните лица: 

 

Общият брой на Анкетираните лица на територията на МИГ е 45  участника, попълнили 

изчерпателно Въпросника. 

 

 Профил на анкетираните по пол: 

 

 
 

По –голяма част от анкетираните лица са от мъжки пол. Темата на изследването на 

територията на МИГ е свързана със спорта и това е една от причините по-голяма част от  

анкетните карти да са попълнени от респонденти мъже. 

 

 Профил на анкетираните по възраст: 
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Над 60% от респондентите са в активна възраст до 60 г. Малък е дела на младите хора, 

попълнили анкетния формуляр.  

 

 Профил на анкетираните по образование: 

 

 
Над 60% от участниците в анкетата за спорта са с различна степен на висше образование. 

Участието на интелигентни респонденти в проучването осигурява по-висока степен 

релевантни и мотивирани отговори. 

Около 30% са анкетираните лица със средно образование.  

 Профил на анкетираните по сектор на представителство: 

 

Участниците в анкетното проучване са с разнообразни сектори на представителство. Това 

гарантира едно добро обхващане на широка група за изследване на мненията за спорта на 

територията на МИГ. Сред проучените лица има представители на сектор „Образование“, 

сектор „Дърводобив“, сектор „Строителство“, сектор „Транспорт“, сектор 

„Животновъдство“, Сектор „администрация“, сектор „Производство“, частен бизнес, сектор 

„Търговия и услуги“, сектор „Туризъм“ и разбира се сектор „Спорт“. 

 

 Въпрос: Запознати ли сте с историята на свободната и народната борба на 

територията на МИГ? 

 

Въпросът изяснява доколко анкетираните лица са запознати с историята на свободната и 

народната борба на територията на МИГ. 

Над 65% от респондентите споделят, че са запознати  с историята на свободната и 

народната борба на територията на МИГ. Близо 10% не са запознати и смятат да се 

запознаят. 24% от анкетираните лица само отчасти са запознати  с историята на 

свободната и народната борба на територията на МИГ. Високият процент на 

37,78%

31,11%

31,11%

Образование

средно бакалавър магистър
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познаваемост на историята на спорта и свободната борба на територията на Тутракан и 

Сливо поле показва, че местните хора смятат спорта за местна дейност, познават неговите 

корени, държат той да се развива, познават местните спортни деятели. 

 

 Въпрос: Според Вас, доколко народните борби са част от местните традиции? 

Въпросът следва да предостави информация до колко респондентите смятат, че 

народните борби са част от местните традиции. 

 

Над 80% от представителите на територията на МИГ, участвали в проучването споделят 

мнение, че народните борби са част от местните традиции. Проследявайки историята на 

народните борби в Сливо поле, данните за тяхното провеждане наистина датират от 

да не отчасти смятам да 
се 

запозная

нямам 
отговор

66,68%

4,44%
24,44%

4,44%

З А П О З Н А Т И  Л И  С Т Е  С  И С Т О Р И Я Т А  Н А  
С В О Б О Д Н А Т А  И  Н А Р О Д Н А  Б О Р Б А  Н А  

Т Е Р И Т О Р И Я Т А  Н А  М И Г ?

82,22%

15,55%

2,22%

В голяма степен В малка степен Само отчасти не са част Нямам отговор

Според Вас, доколко
народните борби са част от местните традиции?
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стотици години и са се превърнали в местен обичай. Малка част от анкетираните лица 

смятат, че в малка степен народните борби са част от местните традиции. 

На територията на МИГ, до днес продължават да са традиционни събития народните 

борби по време на религиозни празници и празници на населените места в община Сливо 

поле. 

 Въпрос: Познавате ли неписани и писани традиции за народните борби? 

Въпросът изяснява доколко представителите на местната общност са чували за 

неписани и писани традиции за народните борби. 

 

Над 70% от респондентите познават, или само отчасти познават неписани и писани 

традиции за народните борби. Чрез този спорт на територията на МИГ през вековете са 

се възпитавали стотици млади хора, семейства и родове. Този вид спорт се е слял с 

ежедневието и е станал част от местните традиции, обвързани с идентичността на района. 

Няма друга такава територия с толкова стари корени в атрактивните народни борби. 

 Въпрос: Според Вас, има ли разлика между свободни и народни борби? 

Въпросът предоставя информация доколко респондентите намират разлика между 

свободните и народните борби. 

 

 

55,56%

17,78%

22,22%

4,44%

да 

не

отчасти

Смятам …

Нямам отговор

Познавате ли неписани 
и писани традиции за народните борби?

68,89%

8,89%

20%

2,22%

да 

Не

Отчасти

Ще попитам

Нямам отговор

РАЗЛИКА МЕЖДУ СВОБОДНИ И НАРОДНИ БОРБИ
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Близо 70% от участниците в проучването са на мнение, че  има разлика между свободните и 

народните борби. Това е показател за добро познаване на видовете спортни борби. 

 

Повечето респонденти посочват следните обяснения и разлики: 

 

- Народните борби се провеждат на открито по събори;  

- Народните борби се  провеждат на "Алай"" /затревена площ/; 

- Народните борби се провеждат на открито по съборите и празниците; 

- Народни борби  се практикуват във всички села от община Тутракан; 

- Народни борби на стадион; 

- Народните борби са на открито; 

- Народната борба е  на трева/алай/, а свободната борба е на тепих в зала; 

- Има разлики във времетраенето, правилата; 

- Има разлика в правила, облекло, времетраене; 

- Народните борби са по-атрактивни; 

- В народните борби за разлика от свободните, няма зона, напускането на която да доведе 

до получаване на точка от противника; 

- Има разлика в правилата, времето на провеждане на схватките и други по особени стилове 

на народни борби от типа "мазни борби" ; 

-   В свободните борби , състезателите се борят върху тепих, а в народните борби върху 

трева""В правилата, при провеждане на състезанията"; 

- В правилата, в облеклото на спортистите, времетраенето, категориите, мястото на 

провеждане и др.; 

- В свободната борба, за разлика от народните борби състезателите се борят задължително 

на тепих и с трико;   

-  Народните борби започват след обяд – дотогава борците пристигат от околните места и се 

“сглобяват” като двойки. Схватките се провеждат на принципа на прякото елиминиране – 

т.е., който загуби – отпада.  

-  Обикновено се състезават в три теглови категории, като съществува и една допълнителна, 

и най-престижна – “баш”. Това  е “открита” категория, нещо като абсолютна категория, т.е 

без всякакви ограничения на теглото на участниците, подобно на категорията “open” в 

състезанията по бойни изкуства. 

 

 Въпрос: Според Вас, до колко са съхранени традициите в свободната борба на Вашата 

територия? 

 

Въпросът изследва мнението сред анкетираните лица доколко са съхранени традициите в 

свободната борба на територията на МИГ. 

 

За 60% от участниците в настоящото проучване за народните борби на територията на МИГ 

споделят мнение, че  традициите в свободната борба са съхранени само отчасти и има какво 

да се желае. За 30% традициите се съхраняват отлично чрез практикуван на спорта и 

предаване на история, знания и умения на младите поколения. 
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 Въпрос: Как  оценявате популяризирането на свободната/народната борба на 

територията на общините Тутракан и Сливо поле? 

 

Чрез въпроса анкетираните лица оценяват популяризирането на свободната/народната борба 

на територията на общините Тутракан и Сливо поле. 

 

 
 

80% от участниците в анкетата оценяват популяризирането на свободната/народната борба 

на територията на общините Тутракан и Сливо поле като добро, но в същото време има какво 

4,44%

60%

31,12%

4,44%

Според Вас доколко са съхранени традициите 
в сбодната борба на Вашата територия? 

Слабо Има какво да
се желае

Отлично Не знам Нямам мнение

4,44%

80%

13,34%

2,22%

Слабо Добро, но има 
какво

да се желае 

Отлично Не знам Нямам мнение

Популяризиране на свободната/
народната борба на територията
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да се желае. Една десета са на мнение, че популяризирането е отлично. Малка част от 

респондентите имат негативна нагласа. 

Настоящото проучване и резултатите от него също ще спомогнат за популяризирането на 

народните и свободната борба, особено с издаването на книга и включването им в листата с 

местни атракции.  

 

 Въпрос: Какъв е потенциала за съхраняване на народната борба като спорт сред  

млади хора, семейства и родове ? 

 

 
 

Въпросът допринася с  информация относно потенциала за съхраняване на народната борба 

като спорт сред  млади хора, семейства и родове потенциала за съхраняване на народната 

борба като спорт сред  млади хора, семейства и родове. Те смятат, че потенциала е огромен. 

Но за останалата част той е по-скоро добър. 

 

Основна част от респондентите са оптимистично настроени относно потенциала за 

съхраняване на народната борба като спорт. Споделя се  убеждението, че и в живота, и в 

спорта приемствеността между поколенията е много важна ключова част за съхранение на 

местните територии. 

 

 Въпрос: Опишете вие с какво и как можете да спомогнете за опазване и 

популяризиране на свободната/народната борба като традиция ? 

 

На този въпрос мнозинството от проучените лица са на мнение, че могат да помагат лично, 

както и до сега и на-вече със: 

 

2,22%

51,11%
46,67%

Слаб Добър Огромен Не знам Нямам мнение

Понциал за съхраняване на
народната борба като спорт сред младите хора, семейства и 

родове?
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- С организация и провеждане на народни борби в община Тутракан; 

- Със съдействие за  провеждане на борби на община Тутракан;   

- Популяризиране на народните борби сред населението; 

- Помощ при провеждане на народни борби; 

- При провеждане на борби; 

- С труд; 

- С популяризиране; 

- Популяризиране сред младите хора;  

- Чрез разговори на тази тема с подрастващото поколение; 

 

Ето и споделеното от състезател по борба: 

„… Първо, като насоча синът ми към борбата. С каквото мога и знам за нея. Труд! Като бивш 

състезател с популяризирането им сред подрастващите. Синът ми и внуците ще се борят.  

С личен пример, като настоявам моят внук да тренира борба. По много състезания, 

финансиране на клубовете и запазване на традициите на народните борби. Ако зависи от мен, 

не бих пропуснал и един сезон, без да осъществя народни борби в областта. 

 

- С финансиране. 

- Чрез разпространение на видеоматериали, провеждане на беседи, свързани със 

свободната борба и народната борба"; 

- Финансиране и разпространение пред подрастващите; 

От проучените лица един респондент споделя: „….Като баща на 3 деца /2 момичета и 1 

момче/ и трите се занимават активно с този спорт". 

 

Ето и още споделени мнения в Анкетата: 

 

-  „…Като родител и бивш състезател, ще насърча децата си да тренират този спорт";  

- „…Като майка на две деца, бих ги насочила към този спорт";  

- „…Ежегодно посещавам  местните народни борби и следя изявите на състезателите от 

община Сливо поле" ; 

- „…Като помощник - треньор, организатор и мотиватор за подрастващите, да се занимават 

с този спорт“;  

- „…Като родител на две момчета, бих ги насърчила да се занимават с този спорт“;  

- „…Като популяризирам местният клуб по борба в гр. Сливо поле, както онлайн среда, 

така и на живо с беседи“.   

 

 Въпрос: Има ли обществено разбиране и съдействие за опазване на 

свободната/народната борба като мост  между поколенията? 

 

Въпрос за измерване на общественото разбиране и съдействие за опазване на 

свободната/народната борба като мост  между поколенията. 
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44% от участниците в анкетата са на мнение, че има добро обществено разбиране и 

съдействие за опазване на свободната/народната борба като мост  между поколенията, но все 

още има какво да се желае. За една трета от респондентите, проявеното обществено 

разбиране е отлично. Не липсват и песимистични отговори, според които е налично слабо 

обществено разбиране и съдействие за опазване на свободната/народната борба като мост  

между поколенията. Все пак преобладават оптимистичните нагласи сред местната общност 

и това вероятно се дължи на факта, че голяма част от анкетираните имат личното убеждение 

да се помага на спорта и те го правят под различни форми. 

 

 Въпрос: Според Вас, доколко е важна народната /свободната борба за сплотяване и 

физическо здраве на общността? 

 

Въпрос за оценка доколко е важна народната /свободната борба за сплотяване и физическо 

здраве на общността според респондентите. 

 

 

23%

44%

31%

2%

Обществено разбиране

Нямам мнение Не знам Отлично Добро, но има какво да се желае Слабо

95,56%

2,22% 2,22%

да Не Отчасти Не знам

Важна ли е свободната/народната 
борба за запазване на местната идентичност и специфика на 

територията на МИГ?
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Почти всички анкетирани представители на местната общност на територията на МИГ са на 

мнение, че народната /свободната борба е важна за сплотяване и физическо здраве на 

общността . Спортът е социален феномен, който обединява и сплотява хората. А това в 

рамките на една малка общност и територия е основно средство за сплотяване на хората и 

едновременно с това за възпитание и споделяне на ценности. 

 

 Въпрос: Важна ли е свободната/народната борба за запазване на местната 

автентичност и специфика на територията на МИГ? 

 

Въпросът ще осигури информация доколко е важна свободната/народната борба за запазване 

на местната автентичност и специфика на територията на МИГ. 

 

 
 

Според мненията на над 90% от участниците в проучването, свободната/народната борба е 

изключително важна за запазване на местната автентичност и специфика на територията на 

МИГ. Представителите на местната общност са на мнение, че този вид спорт, който е с богати 

традиции на тяхната територия е важен за запазване на местната автентичност. 

Състезанията и спортните събития, които се провеждат там датират стотици години, особено 

народните борби и именно те придават спецификата на територията и са част от бита  на 

местните общности. 

 

 Въпрос: Важно ли е свободната борба да бъде тясно обвързана с местния бит, с 

празниците на територията на МИГ ? 

 

С въпросът се изяснява доколко е важно свободната борба да бъде тясно обвързана с местния 

бит, с празниците на територията на МИГ. 

 

 

95,56%

2,22% 2,22%

да Не Отчасти Не знам

Важна ли е свободната/народната 
борба за запазване на местната идентичност и специфика 

на територията на МИГ?
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Близо половината от респондентите смятат, че свободната борба не бива да е тясно обвързана 

с местния бит и празници на територията на МИГ. Това е противоречиво мнение, тъй както 

именно практикуваните народни борби са по време на традиционни празници и ритуали през 

годината и са тясно обвързани с календара от събития на територията. Една трета са на 

мнение, че свободната борба трябва да бъде тясно обвързана с местния бит, с празниците на 

територията на МИГ. 

Това е начин за нейното практикуване, за нейното съхранение и предаване за следващите 

поколения. 

 

 Въпрос: Свързана ли е свободната/народната борба със възпитанието на младите 

хора, със здравословното хранене и живот, с ежедневието? 

 

Оценка доколко е свободната/народната борба е свързана с  възпитанието на младите хора, 

със здравословното хранене и живот, с ежедневието. 

 

 

33,33%

57,78%

6,67% 2,22%

Важно ли е свободната борба да бъде тясно обвързана с местния 
бит, с празниците на територията на МИГ?

Да Не Отчасти Не знам Нямам мнение

40%

60%

Да Не отчасти Не знам Нямам мнение

Свързана ли е свободната/
народна борба със възпитанието на младите хора, със здравословното 

хранене и живот, с ежедневието?
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Двуполюсни мнения на този основен въпрос доколко е свободната/народната борба е 

свързана с  възпитанието на младите хора, със здравословното хранене и живот, с 

ежедневието. Почти половината респонденти са отговорили, че е свързана, но по-голямата 

част смятат, че не виждат такава свързаност. 

Участието на децата в структурирани спортни дейности насърчава развитието на личностни 

качества като организираност, самостоятелност, самоконтрол, търпеливост, решителност, 

настойчивост, инициативност, които помагат на децата да се справят успешно с житейските 

си задачи и да преодоляват по конструктивен начин трудностите и личните проблеми в 

ежедневието. Спортът изгражда личности с качества.  

Предаването на спортните ценности през поколенията - родителите са един от примерите 

към, които децата се стремят. Родителите влияят пряко за това дали децата ще се запалят към 

спорта и дали ще се хранят здравословно. 

Децата и младите хора участват в различни видове физическа активност, например като 

играят игри и участват в различни спортове. При все това техните ежедневни навици се 

промениха поради новите модели на отдих (телевизия, интернет, видеоигри) и тази промяна 

съвпадна с нарастването на дяла на случаите на наднормено тегло и затлъстяване у деца. В 

резултат от това има сериозни опасения, че през последните години физическата активност 

сред децата и младите хора е била заменена от дейности, които в по-голяма степен са 

свързани със заседяване. 

 

 История за пехливани: 

 

ПОДВИЗИТЕ НА ВЪНДЮ ПЕХЛИВАН 

 

През османското робство отбрани турци със своята сила, ловкост и хитрост, с цялостното си 

борческо изкуство, станали синоним на непобедимостта и мощта на империята. Било 

истинска дързост българин да се възправи срещу тях ,у това се възприемало като бунт. 

Подобен Херакъл се ражда през 19. век в Алфатар, за да се прочуе по-късно като Въндю 

Пехливан. Най-големите си успехи той постигнал по времето на големия поклонник на 

борбите Абдул Азис. 

 

Според легендата малкият Въндю бозал от майка си цели 5 години, а в „свободното време” 

лапал до насита козе мляко и винена попара. Затова първата му работа, след като излязъл от 

люлката, било не да се учи да върви,… а да се бори. С течение на времето неговите „спаринг-

партньори” станали почти всички домашни животни, сред които най му допадал като 

„противник” 120 –килограмовия коч. И може с право да се каже, че той на училище не ходел, 

но и да беше ходил щеше редовно да качардисва. Защото неговото училище и учител станали 

именно те рогата на коча. Честите му срещи с тях завършвали с ежедневни „кървави сцени”, 

все едно че бил гладиатор с диви зверове. 

 

Първата си победа Въндю удържал още на 6 години. „Лошото” било, че в яростта си едва не 

удушил батко си, с две години по голям от него дете на чичо му. В аналите за българските 

борци по времето на турското робство се преплита и друго име на бележит наш земляк - това 
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на кърджалийския главатар и народен закрилник Кара Колю. Впрочем, прадполага се, че 

когато Кара Колю умира Въндю Пехливанин бил на около десет години. На два пъти 

остъпвал да „ учи занаят” в турско теке /школо за пелеванлък/, най-напред в Шумен и после 

във Филипопол. Така усвоил до съвършенство изкуството да язди кон с главата надолу, да 

вдига тежести до 120 килограма, усвоил също умрючния бой, да бяга, да скача, да хвърля… 

За ония години е и народната песен: „Борба са бореха/бял камък мятаха…” 

Най-добре Въндю се „срастнал” с тайните на сухата и мократа борба, или казано другояче, с 

пехливанлъка във всичките му разновидности и форми. Веднъж с един удар на дясната си 

ръка счупил черепа на младо биче, а друг път с няколко саблени удара за малко да 

„разпарчети” и двутонен бивол. 

 

И понеже алфатарският бей бил също пехливанин, между тях се е зародило непринудено, 

най-искрено, да го наречем „Борческо приятелство”. И друго : беят, русоляв, набит млад 

човек, сякаш бил по-силен от Въндю Пехливан.Но далеч му отстъпвал, казано на съвременен 

език, в тактиката и стратегиятя и най-вече в атракцията и скоростната техника, тоест в 

„чалъмите”.Те сякаш били дадени на Въндю като дар от Бога и Сулейман бей не можал да ги 

усвои никога. Иначе „борческото им приятелство” продължило около 30 години, почти 

колкото неразделното кържалийство на Индже войвода и Кара Колю. Но при Сулейман бей 

и Въндю Пехливан взел връх още един момент: понеже били като сиамски близнаци, те не 

можели един без друг нито час. И затова след зрялата си възраст, „горгорбашията” на 

Алфатар напуснал бейската къща в центъра на селището и се установил в къщата на Въндю 

Пехливан. Там, в добре уредената одая, заедно с бейката и с цялото домочадие на първия си 

приятел, той изкарал на десетина зими и лета. 

 

Като млад Въндю Пехливан бил малко по-едър от Сюлейман бей, черносок красавец с бяло 

лице и сини очи, с врат, два-три сантиметра по дебел от главата му. Нивите му, за удобство, 

били комшийски с тези на бея-срещу заплащане ги обработвали малоимотни селяни. За 

сватби, обрязвания, сборове и за други важни мюсюлмански и християнски празници в 

Добруджа, когато се налагало присъствието на Вюндю, Сулейман бей намерил „цаката”. Той 

поръчал и закупил от Хаджиоглу Базарджик приказен Файтон, а от Аккадънлар наел кочияш-

теллалин. По време на всеки празник, когато се оформял алаяг за народни борби, 

аккадънларецът влизал в още едно амплоа, това на „мениджър”, викач и „букмейкър”, 

записваш и събиращ облозите на публиката. 

 

На фона на пъстрия файтон, застанал в средата между двамата бележити гости, с подчертано 

аристократичен глас той високо обявил: - А сега на вашето внимание, домакини драги, 

човекът, влизал в клетката на бенгалски лъв, безстрашният, най-силният, единственият 

българин в империята бейски борец, алфатарецът Въндю Пехливан. 

 

Тозчас до възбог еквали зурлите. А гол до кръста със запретнати крачоли в алая вече се 

разхождал бавно и величествено Въндю Пехливан. На гърба му мускулите танцували като 

змийски камшици, гръдният му кош, подобен на духало, се опвал до пръсване, а ръцете му 

сякаш не могат да се сгънат от големите „железни топки” на бицепсите. И така около минута 
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две, най-много пет. Публиката крещяла и изпадала в транс- та тялото на Въндю не било тяло, 

а канара от играещо живо месо, възел до възел, буца до буца. 

Веднъж, преди да се чуе поканата към публиката за желаещи да премерят сили, оттам 

изхвръкнал дългуч, черен арапин, енгьозест, на име Кьор Мюмюн. Всички веднага 

заскандирали името на своя любимец: 

 

- Мюмют! Мюмют! Мюмют!... 

 

Дерели въздуха и тюмбелеците. Не било за сефте обаче на Въндю Пехливан, в дотогавашните 

над 500 срещи той имал точно толкова победи. И веднага след това си удрят ръцете, без да 

се мае, се хвърля в алая: хванал с десния си ръка големия пръст на дестния му крак, 

„ахилесовата пета” при подобна мазна борба и започнал да го върти така, че с него въртял и 

цялото тяло. И понеже противникът бил жив човек, заревал от болка. А с него за мъст 

заревала и публиката. За това се наложило „усмиряване на духовете” от двадесетина гавази 

и мухтари. Въндю Пехливан верен на себе си, бил непреклонен; при хватката „вълчи капан” 

обаче неволно изпуснал ръката си и с прийомите от кеча притиснал Кьор Мюмюн на земята, 

и то така, сякаш му „бръкнал в зрението”, без малко да му извади и другото око. Това наляло 

допълнително масло в огъня. Но било и „бойният дразнител” за Въндю Пехливан, защото с 

едно исполинско вдигане той задължал високо горе Мюмюн като перушина, след което го 

пльоснал там, където му е мястото…- на земята по гръб. Спрели зурлите , спрели и 

скандиранията. И без малко да се стигне до гърмежи от шишанета и ръкопашен бой. За такива 

случай народът е създал и песен: „ Де се е чуло, видяло,/ българин горен да бъде…”. А на 

връщане отзад на файтона била „вързана” и наградата за победителя – черно 700 килограмово 

даначе. 

 

Въндю Пехливан бил истински професионален борец, преживявал само с това, което 

изкарвал от борбите. Същевременно постоянно учел бея на чалъмите си – на лъжливо 

гмуркане, на черека, на куката с крака, на „вретеното”, с което победител Кьор Мюмюн, и 

най-вече, на залатната си „вътрешна сърма”. По-късно го запознал с екзотични бойни 

изкуства, а също и с кеча. 

 

Веднъж се разиграла интересна случка в близкото до Алфатар село Акбунар. По повод голям 

мюсюлмански празник Сулейман бей и Въндю Пехливан гостували на акбунарския бей. Там 

също провеждали борби, но домакинът скроил голям „чакмак” на алфатарския си „колега”. 

Докато си „връчвали акредитивните писма”, и под предтекст, че отиват да пият „бейското си 

кафе”, те оставили сами пехливаните си. Двамат, от спортна злоба, не можели нито да се 

гледат, нито да се понасят след няколко заядливи реплики впримчили ръце. За акбунарският 

пехливан врещели хиляди души, а за Въндю Пехливан – нито един. И понеже у дома и 

стените помагат, акбунарецът без малко не само да го обърне по гръп, но и да го убие. Добре, 

че бейовете допили кафето си и навреме се появили в алаята. И от далеч виждайки лошата 

„предсмъртна” позиция на Въндю Пехливан, Сулейман бей изкрещял: 

 

- Дръж бе! Аз съм тука!...Дръж! … 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел.0887080277 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg     
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални 

местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

56 

 

В оня момент тези думи изиграли ролята на допинг. Защото с едно фантастично хвърляне, 

подобно на Херакъл, той сграбчил акбунареца с всички сили, бавно го издигнал нагоре, 

изопнал ръцете си и го задържал като перце десетина секунди. А след това с все сила го забил 

в земята. Гавазите и мухтарите отново били безсилни, а публиката била настроена за 

саморазправа, за линч. В това време Сулейман бей намерил пролука и си хвърлил абата 

/капламата/ върху телата им. И понеже имало обичай, че бейската каплама не се „бие”, всичко 

постепенно поутихнало. 

 

IX.Заключение: 

 

Народната и свободната борба безспорно имат традиции на територията на общините 

Тутракан и Сливо поле. Там до ден днешен по врем на празници с практикуват зрелищните 

народни борби, а в двата града функционират и подготвят успешни състезатели клубовете по 

свободна борба. 

 

Спортуването на свободна борба от подрастващото поколение на територията на МИГ има 

безброй предимства и получава широка обществена и финансова подкрепа през последните 

години. 

 

Има доказателства, че всеки човек, който увеличи своето ниво на физическа активност, дори 

след дълги периоди на не активност, може да извлече полза, независимо от възрастта си.  

 

Необходимо е на територията на МИГ да продължават активно да действат наличните 

спортни клубове, реализиращи своите спортни програми, инициативи и дейности. 

Да се полагат усилия за  повишаване качеството на предлаганите спортни услуги, дейности 

и социални възможности. 

Следва да се полагат усилия за 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. 

Местните общности трябва да продължават да оказват подкрепа за  формиране на спортна 

култура за занимания през целия жизнен цикъл в т.ч. иновативни социални маркетингови 

кампании с дългосрочно действие за промотиране на ползите от спортните занимания и 

постигане на устойчиво развитие. 

 

Хората се научават да живеят заедно. В добро и зло, те са орисани винаги да бъдат врата до 

врата. Както и да тече времето, каквито и промени да довява вятърът, дворовете им остават 

разделени само от един малък зид. 

 

В заключение, независимо, че народната борба не е била самостойно бойно изкуство и по тая 

причина е била изучавана като “допълнителна дисциплина”,  подир стрелбата на нишан, 

сеченето с нож и т.н. в хайдушките чети и гимнастическите дружества след Освобождението, 
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то тя, като средство за запазване на българския дух във времето е повлияла значително за 

поддържането и възраждането на самочувствието на нацията от ония славни дни, до ден 

днешен. И без значение, че старите народни пехливани не са основавали школи по източен 

образец, а са предавали своите познания и опитност инцидентно и неорганизирано, без 

значение, че навлезлите в края на 19 и началото на 20 в. “западни” спортно-състезателни 

борби поизместили “традицията”, независимо от всичко, или по-точно въпреки всичко, тя ще 

е жива, докато има българи! 

 

 

X.Използвани източници на информация: 

 

- Препоръчителни действия в  помощ на физическа активност за укрепване  на здравето,  

Утвърдени от министрите на спорта на държавите-членки на ЕС на заседанието им в 

Biarritz; 

- Програма за развитие на спорта на Община Тутракан; 

- Програма за развитие на спорта на Община Сливо поле; 

- https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-

2008_bg.pdf; 

- Видрица – спомени, записки 

- https://www.bulsport.bg/  

- Документи на Спортен клуб по борба „Дунав“, град Сливо поле; 

- Летописна книга ОДК-ОЦИД, град Тутракан; 

- СК ИСТЪР- Тутракан; 

- Насоки и препоръки за физическа активност; 

- Световната здравна организация (СЗО) 

- Интервюта със състезател и треньор  Сашко Змеев и Ангел Ройбов; 

- Проект  от Програма „Спорт за децата в свободното време"; 

- Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране 

на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г.; 

- Електронното краеведско издание е реализирано по проект „Достойно минало – 

европейско бъдеще: 150 години библиотечно дело в Силистренския край”; 

- https://www.bul-wrestling.org/; 

- Споделено минало, оспорвани наследства. София, Издателство на Нов български 

университет, 2015. 

- National Geographic България, брой 11 (73) от ноември 2011 г.; Статия „Мазни борби“, 

подготвена от Петя Узунова. 

- Пехливанските борби - граница на две цивилизации. 

- https://mma.bg/pages/mission; 

- https://delphipages.live/bg/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8;  
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XI.Снимков материал: 

 

Традиционен курбан и народни борби в Сливо поле 
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