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Как да стигнем? 
   Планинско Българка се провежда в гр.Сливен край местността 
Абланово, северно от града. Отсечката, която се използва за 
състезанието е част от етапа Българка, който се кара на рали Сливен. 
Като ориентир при намирането на старта, може да се ползва 
Новоселски мост - Текстилен Техникум - местност Селището – местност 
Абланово или пътят до Карандила през връх Българка.  

Обща карта до старта 
За идващите от Петолъчката - https://goo.gl/maps/554Uz 

 
 

За идващите от магистрала Тракия - https://goo.gl/maps/bRzwy 
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Преход от Технически Преглед до Старт на Планинско 
Българка за зрителитe 

 
https://goo.gl/maps/MEL1K 

 

 
Часови график 
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Карта на Планинско Българка 

( 4,20 км.) 
 

 
 

Обща характеристика 
    
   Старт от разсадника „Абланово” и финал 4200 метра по-нагоре. 
Характеризира се с технична част, равен асфалт и множество обратни 
завои (над 15), един от които е легендарния за всички фенове наречен 
със собствено име – „Сеирджийския”. Денивелацията на етапа до 
финалната му точка  е около 350 метра, която се постига само за 4 км., 
което го прави един от най-стръмните етапи в планинския шампионат. 
 

   Зоната на старта на 
Планинско Българка е 
обособена край местността 
Абланово. Тук се провежда и 
награждаването след края на 
неделния ден. Край чешмата е 
позициониран закрития парк, а 
малко преди това се намират 
и боксовете на екипажите. 
Възможност за паркиране 
вляво от старта. 

GPS координати: 42.708925, 26.289729 
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  Може би най-известният завой,       
събиращ най-  много 
привърженици. Завоят си има 
собствено име, наречен oт 
феновете – Сеирджийския. 
Възможност за паркиране на 
автомобилите във вътрешността 
на самия завой или на няколко 
места след него. 

GPS координати: 42.718406,26.294112 
 

   Веднага след гореописания 
завой следва този ляв обратен 
тесен. Идеално място за 
наблюдаване от вътрешната 
страна на завоя, а за 
автомобилите има паркинг зад 
мантинелата. 

 GPS координати: 42.71943,26.296011 
 

 
   След кратка бърза част, малко над средата на трасето, обратен ляв. 
Състезателите идват от двоен десен с права 50 метра. Възможност за 
паркиране на автомобилите около 150 метра преди този завой.  
GPS координати: 42.724735, 26.294056 
 

   След поредица от технични 
обратни завои, финален завой 
на състезанието. Добра 
видимост за феновете от 
високо над завоя. Удобен за 
идващите от връх Българка, 
които могат да оставят колите 
си на разрешено място след 
финала. 

GPS координати: 42.729241, 26.290095    
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