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І. ПРОГРАМА 

 

ОТКРИВАНЕ НА ЗАПИСВАНИЯТА: 

Вторник 25 Май 2021 

ЗАКРИВАНЕ НА ЗАПИСВАНИЯТА: 

Понеделник  31 Май 2021 – 20 часа 

Четвъртък 03 Юни 2021 – публикуване на заявените участници 

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА:  

Събота 05 Юни 2021 от 08.00 до 11.30 часа – в зала Май, община Сливен 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВЕНИТЕ АВТОМОБИЛИ:  

Събота 05 Юни 2021 от 08:00 до 11.30 часа – центъра пл. Хаджи Димитър 

по график който ще бъде публикуван с бюлетин сряда 02.06.2021г. на 

сайта на състезанието www.bulsimbg.com  . 
РАЗРЕШАВА СЕ ВЛИЗАНЕТО НА СЕРВИЗНИТЕ АВТОМОБИЛИ В 

СЕРВИЗНИЯ ПАРК  СЛЕД АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРЕГЛЕД: 

По пътя за връх „Българка” ( по схема от организатора ) 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 

Събота 05 Юни 2021 – 12.00 часа центъра на площада (задължително за 

всички пилоти с екипи) 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СПОРТНИТЕ КОМИСАРИ: 

Събота 05 Юни 2021 – 12:45 часа м. Абланово - чешмата 

ПУБЛИКУВАНЕ СПИСЪКА НА ДОПУСНАТИТЕ АВТОМОБИЛИ – РЕД 

НА СТАРТИРАНЕ: (тренировка) 

Събота 05 Юни 2021 – 13:15 часа                                                  

БРИФИНГ – 13:30ч. м. Абланово (чешмата) 

НАЧАЛО НА ОФИЦИАЛНАТА ТРЕНИРОВКА - 3 МАНША: 

Събота 05 Юни 2021 – 14:00 часа 

ПУБЛИКУВАНЕ НА СПИСЪКА И РЕДА НА СТАРТИРАНЕ: (състезание) 

Събота 05 Юни 2021 - 19.00 часа 

СТАРТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО – 3 манша 

Неделя 06 Юни 2021 – 10.30 часа 

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НАГРАЖДАВАНЕ: 

Неделя 06 Юни 2021 - около 14:00 часа – м. Абланово (на чешмата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bulsimbg.com/
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І І. ВАЛИДНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

АСК „Булсим”, Община Сливен и АФБ организират трети кръг от 

националния планински шампионат „Българка 2021” в съответствие с 

МСК, годишна наредба на АФБ, специален правилник за провеждане на 

състезания по Планинско изкачване и допълнителния правилник на 

състезанието. 

Адрес на организатора: 

www.bulsimbg.com        

e-mail. bulsim@abv.bg                

Гр.Сливен 

моб. 0888 242 811 

 

2.1.ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Радев                    Кмет на Община Сливен 

            Членове: комисар Димитър Величков             Директор ОД Полиция      

                             комисар В. Демирев                              началник  ОД ПБЗH 

                                            Силвия Никова          Експерт по спортна дейност        

                                            Стефан Хаджилуков    Директор на състезанието                                                      

                                  инж. Димитър Чолаков       Председател АСК “Булсим“  

  

2.2.ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА НА СЪСТЕЗАНИЕТО:                       лиценз № 

Председател на спортните комисари: Валентин Иванов  AFB-STW-020-014   

Спортни комисари:                                        Стоян Радев  AFB-STW-020-003                                                                                 

                                                                   Стефан Чолаков  AFB-STW-020-009    

Наблюдател на АФБ:                                      Стоян Радев AFB-STW-020-003                                                                                  

Директор:                                           Стефан Хаджилуков AFB-STW-020-012     

Спортен Директор                                     Пламен Иванов  AFB-COC-020-001 

Председател на техническа комисия:       Д. Керменлиев  AFB-SCR-020-003  

Секретари на състезанието:                   Стефка Христова AFB-STW-020-073     

                                                                   Полина Павлова AFB-STW-020-018 

Отговорник по сигурността:               Христо Христанов      

Отговорник по охраната:                           Венелин Гецов      

                                                 н-к сектор ОП РПУ Сливен 

Отговорник пожарна безопасност:   комисар В. Демирев 

                                                                началник  ОД ПБЗ  

Отговорник за връзка със състезателите: Васко Христов AFB-STW-020-063 

Главен лекар:                              Д-р Василеса Симеонова 

Отговорник трасе:                         инж. Димитър Чолаков AFB-STW-020-105  

Отговорник по времеизмерването и  

обработка на резултатите:                          Стойко Нейчев 

Отговорник радиовръзки:                               Таньо Танев       

Отговорник на съдиите по факти:                Данчо Данчев      

Отговорник за връзка с медиите:                      TBA  

 

http://www.bulsimbg.com/
mailto:bulsim@abv.bg
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2.3. ОФИЦИАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА: 

05 Юни 2021 - табло в щаба, на административния и техническия преглед  

05 / 06 Юни 2021 - табло за информация и резултати от тренировките и 

състезанието – началото на сервизния парк и старта 

- табло на финала. 

 

І І І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

3.1. ОПИСАНИЕ НА ТРАСЕТО: 

- дължина на трасето – 3360 м. 

- денивелация – 6.4 %  

Изкачване три манша (официално състезание) - 10080 м. 

На местата където е възможно състезателите да скъсяват трасето (да секат) 

ще бъдат поставени железни колчета с лента. 

За повишаване на безопасността ( след последния инцидент и 

възникналото напрежение ) ще бъде поставен двуредов шикан на 300м. 

след старта, преди първия завой. 

За обезопасяване на трасето ще бъдат разположени 19 броя сигналисти с 

необходимото оборудване.  

Организатора е осигурил автомобил с екип за почистване на трасето с 

необходимите материали и оборудване.  

 

 

3.2. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: 

Всеки водач, желаещ да участва в състезанието, трябва да представи заявка 

до 20 часа на 31.05.2021г., надлежно попълнена според изискванията на 

наредбата за 2021 г. 

Организаторът запазва правото си да откаже участие на даден състезател 

или водач, за което състезателя ще бъде уведомен писменно 3 дни преди 

проявата. 

 

 

Такса за участие – 200лв. трябва да се преведе по сметка на организатора: 

АСК”БУЛСИМ”     - УниКредит Булбанк 

IBAN: BG48UNCR70001519806264            BIC код: UNCRBGSF 

Заявки без такса за участие се считат за неподадени в срок. 

За подадена заявка след определения срок – понеделник 31 Май 2021г. 

след 20ч. до сряда 02 Юни 2021г., се налага глоба от 100лв. 

След сряда 02 Юни 2021г. 20ч. заявки не се приемат съгласно специалния 

правилник. 

Тези които нямат номера по автомобилите според чл.26 от специалния 

правилник – да го посочат в заявката. 

 

 



 5 

3.3. ЗАСТРАХОВКИ: 

Съгласно наредбата за провеждане на автомобилни състезания на АФБ за 

2021г. Организатора прави обща застраховка на състезанието Гражданска 

отговорност – 300 000лв. Организатора не носи отговорност за щети 

причинени от участниците и на участниците. 

 

3.4. РЕКЛАМА 

   а. задължителна реклама (на вратите 38/17 до състезателния номер) 

   б. допълнителна реклама (40/15) ( под номера на вратите или на предния 

или заден калник ). Който откаже допълнителната реклама заплаща в двоен 

размер таксата за участие. 

 

3.5. КЕТЪРИНГ 

Забранена е продажбата на храни и напитки в зоната на старта, по трасето 

и сервизния парк с изключение на фирмата с която организатора има 

сключен договор. 

 

 

IV. ПРЕГЛЕДИ 

 

4.1. АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА 

Събота 05 Юни 2021г. от 08.00 до 11.30 часа 

Място – Сградата на община Сливен (зала Май)   

Водачите са длъжни лично да се представят на административната 

проверка със следните документи: 

- лиценз на водача  

- шофьорска книжка, талон или акт  

- оригинална заявка   

 

 

4.2. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД  

Събота 05 Юни 2021г. от 08.00 до 11.30 часа 

Място – Центъра – площада 

Всеки участник ще получи индивидуално време за явяване на технически 

преглед, което ще бъде публикувано след края на заявките с бюлетин. 

Водачите задължително представят автомобилите си по график                                                         

на технически преглед лично и представят технически паспорт на 

автомобила и хомологационен фиш (за гр.R, N и А). 
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V. ПРОТИЧАНЕ НА ТРЕНИРОВКИ И СЪСТЕЗАНИЕ    

                                                                                                                                

Стартирането на тренировките и състезанието се извършват съгласно 

утвърден от спортните комисари график, изготвен от организатора в три 

манша.                                                                                                                       

СТАРТЪТ е на чешмата на местноста „Абланово”. 

ФИНАЛЪТ се намира на 3360 метра от СТАРТА. 

Организатора ще използва откриващ автомобил (форлойфер) – 3 броя.                                                                                                                            

Организатора репатрира за своя сметка спрели (аварирали) автомобили по 

трасето до сервизния парк. 

 

VI. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

Генерално класиране – купи - I, II и III място  

По класове – купи - I, II и III място  

Отборно – купи - I, II и III място 

Купа - Дебют 

Купа – Най – бърз Сливенски пилот 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

7.1. Организаторът на планинско изкачване „Българка 2021„ си запазва 

правото при възникване на непредвидени обстоятелства да отложи 

състезанието. 

Организаторът не поема никаква отговорност към водачите или 

трети лица за щетите и загубите, пречинени пряко или непряко от водачите 

или техните автомобили. 

Всяка промяна в допълнителния правилник след 24 Май ( откриване 

на записванията )  публикуван на сайта на организатора www.bulsimbg.com  

ще става с номерирани бюлетини издадени от директора, спортния 

директор или спортните комисари.   

 

7.2. COVID – 19 Ограничения и правила: 

Поради извънредната епидемиологична обстановка, причинена от вируса 

COVID – 19 и мерките, определени от правителството на България и 

регионалните здравни служби, организаторът не може да гарантира, че 

състезанието ще се проведе по график, както е планирано. В никакъв 

случай обаче организаторът няма да застраши живота и здравето на 

участниците и официалните лица и ще се съобрази с наложените мерки 

към момента на състезанието и приканваме състезателите и официалните 

лица да направят същото. Може да се наложи някои дейности да бъдат 

изменени в последния момент.  

Спазвайте физическа дистанция от най – малко 1,5 м. разстояние между 

лица, които не са от едно семейство / домакинство, както и всички лица, 

които се намират на открити и обществени места. 

http://www.bulsimbg.com/
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Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които 

има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция 

от 1,5м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна 

или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките на 

здравните служби. 

На открито не се допуска събирането на групи на повече от 15 човека. 

Ако не е възможно запазването на безопасна дистанция, моля носете 

маска. 

Всички участници трябва да се грижат за личната си хигиена както и да 

осигурят на видно място в боксовете си средства за дезинфекция. 

Използвайте маски в щаба на състезанието и други затворени 

пространства. 

В секретариата на състезанието е забранено влизането на повече от двама 

души едновременно. 

В сервизния бокс при работа над 6 човека е задължително носенето на 

предпазни маски. 
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Отговорник за връзка със състезателите 

 
 

 
 

 

Васко Христов 

Тел.: 0888 818 123 

 

 

Основните задължения на Отговорниците за връзка със състезателите е да 

предоставят на пилотите / отборите информация и пояснения по 

правилника на състезанието и протичането му. 

 


