
Конни надбягвания на Тодоровден в квартал Дебър 

  С много  емоции и състезателен дух протекоха  конните надбягвания в кв. 
Дебър на 16 март – Тодоровден. Слънчевото  и приятно време събра на 
стадиона десетки желаещи да се състезават и многобройна публика. Както 
всяка година организатори на събитието са  Община Първомай, Кметство  - 
кв. Дебър и НЧ ,,Пробуда”, кв. Дебър. 

   Празникът започна с водосвет, отслужен от отец  Александър, след което се 
изявиха  Детска певческа група ,,Дебърче”, с ръководител  Ангел Ангелов. 
Кметът на общината  - г-н Ангел Папазов приветства присъстващите,  
отправяйки  пожелания за здраве и сполука през цялата година, а на 
участниците пожела успех и достойно представяне. 

  Тази година надбягванията бяха в четири категории: езда на коне, 
надбягвания на коне с двуколки,   надбягвания на коне с каруци  и  на 
магарета с каруци. Имаше конкурс за най-красив кон и най-красиво магаре, 
спортни игри и футболен мач. 

  След оспорвана надпревара,  с  няколко   награди си тръгна Стефан Илиев 
от с. Милево. Неговите коне заеха първо и трето място при ездата и първо и 
второ място при надбягванията на коне с двуколки. Второ място при ездата 
завоюва Асен Ангелов от с.Милево, а трети при коне с двуколки стана Тодор 
Павлов от кв. Дебър. 

  В категорията надбягвания на коне с каруци победата спечели Георги 
Ангелов от с. Милево, следван от Васил Колев – с. Градина, трети остана 
Ангел Ангелов от кв. Дебър.  

   При състезанието с каруци, теглени от магарета  първи се класира Йордан 
Ангелов от кв. Дебър. 

   В конкурса най-красив кон, победител  стана конят на Стоян Колев от кв. 
Дебър, най-бързото  магаре спечели приза за най-красиво магаре. 

    На финала на празника се състоя традиционната футболна среща между 
отборите на ,,Ботев” – кв. Дебър, водени от Пламен Стайков и ,,Борислав” – 
гр. Първомай, начело с Иван Рашев.  Срещата завърши с резултат 1:0 в полза 
на  домакините от кв. Дебър.  
    Всички награди за победителите бяха осигурени от Община Първомай и 
Христо Бардуков от кв. Дебър. 


