


 

 
 

Победители  Рали Сливен 
 

 
1976 Stoyan Kolev/Nikolay Kamburov BULGARIA VAZ 2103 

1977 Ilia Tchoubrikov/Kolyo Tchoubrikov BULGARIA VAZ 21011 

1982 Bontcho Dunev/George Marinov BULGARIA Skoda 130 RS 

1983 Radoslav Petkov/Nikolay Momtchev BULGARIA VAZ 21011 

1984 Valeri Velikov/Zlatan Iliev BULGARIA VAZ 21011 

1985 Radoslav Petkov/Nikolay Momtchev BULGARIA Nissan 240 

1986 Valeri Velikov/Zlatan Iliev BULGARIA Nissan 240 

1987 Stoyan Kolev/Boyko Ignatov BULGARIA Renault 11 Turbo 

1988 Stoyan Kolev/Boyko Ignatov BULGARIA Audi 90 Quattro 

1989 Stoyan Kolev/Boyko Ignatov BULGARIA Audi 90 Quattro 

1990 Atakan Iskender/Avimelek Ussoug TURKEY Lancia Integrale 4 

1991 Pavel Jekov/Hristo Popov BULGARIA Audi 90 Quattro 

1992 George Petrov/Ivan Tonev BULGARIA VW Golf 

1993 Nikolay Nikolov/Krassimir Petrov BULGARIA Mitsubishi 

1994 George Petrov/Ivan Tonev BULGARIA Ford Escort Cosworth 

1995 George Petrov/Ivan Tonev BULGARIA Ford Escort Cosworth 

1996 George Petrov/Ivan Tonev BULGARIA Ford Escort Cosworth 

1997 Isik Volkan/Erkan Bodur TURKEY Ford Escort Cosworth 

1998 Stoyan Kolev/Rumen Manolov BULGARIA Ford Escort Cosworth 

1999 Jasen Popov/Dilian Popov BULGARIA Toyota Corolla 

2000 Erkan Kazas/Cem Bakancocuklari TURKEY Subaru Impreza WRC 

2001 Dimitar Iliev/Petar Sivov BULGARIA Peugeot 306 

2002 Krum Donchev/Rumen Manolov BULGARIA Peugeot 306 

2003 Ilia Tzarski/Lazar Tevekelov BULGARIA Ford Escort WRC 

2004 Dimitar Iliev/Petar Sivov BULGARIA Mitsubishi Lancer EVO 

2005 Krum Donchev/Stojko Valchev BULGARIA Subaru Impreza WRX 

2006 Dimitar Iliev/Yanaki Yanakiev BULGARIA Mitsubishi Lancer EVO IX 

2007 Dimitar Iliev/Yanaki Yanakiev BULGARIA Mitsubishi Lancer EVO IX 

2008 Krum Donchev/Stojko Valchev BULGARIA Peugeot 207 S2000 

2010 Krum Donchev/Petar Yordanov BULGARIA Peugeot 207 S2000 

2011 Dimitar Iliev/Yanaki Yanakiev BULGARIA Skoda Fabia S2000 

2012 Dimitar Iliev/Yanaki Yanakiev BULGARIA Skoda Fabia S2000 

2013 Krum Donchev/Petar Yordanov BULGARIA Ford Fiesta R5 

2014 Plamen Staykov/Rafi Kadir BULGARIA Mistubishi Lancer EVO IX - BGNRC 

2014 Krum Donchev/Petar Yordanov BULGARIA Ford Fiesta R5 - ERT 

2015 Georgi Vasilev/Stefan Dobrev BULGARIA Mitsubishi Lancer Evo 9 – BGNRC 

2015 Murat Bostanci/Onur Vatansever TURKEY Ford Fiesta S2000 - ERT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Забележителности в град Сливен 
 

Старият Бряст – Европейско дърво за 2014 година 
   Наименованието му е полски бряст. 
Природен феномен на възраст над 1000 
години. Той е остатък от Великата 
Българска гора /Магна силва Булгарика/, 
която се простирала от Родопите до Черно 
море. Около 20 такива бряста са останали 
в село Самуилово, на 7 км. от Сливен. 
Всички са обявени за защитени обекти и се 
полагат грижи за тяхното опазване. 
Старият бряст е свързан  и с историята на 
Сливен, особено от времето на турското 
владичество. 

Паметник Хаджи Димитър 
   Не можем да си представим Сливен без 
присъствието на легендарния войвода 
Хаджи Димитър на централния сливенски 
площад. Един от неотменните символи на 
града, паметникът е свидетелство за 
славния подвиг и родната признателност. 
Изграден е през периода 1931 – 1935 
година. Открит с тридневни тържества на 8 
ноември 1935 година. Автори на 
паметника са скулптурът Стефан Пейчев и 
архитект Йордан Йорданов. 
Паметникът има сложно архитектурно – 

пластично решение. Издигната на висок пиедестал /12 м./, фигурата на легендарния 
сливенски войвода Хаджи Димитър /3.60 м./ ярко се очертава на фона на “Сините 
камъни”. В основата на паметника са разположени бюстовете на сливенските 
възрожденци Панайот Хитов, Добри Чинтулов, д-р Иван Селимински, д-р Георги 
Миркович, Сава Доброплодни, Георги Икономов, Иван Добровски. 
През 1993 – 1994 година паметникът беше основно реставриран. 

 (из „Слово при откриване на паметника” през 1935г.) 

 

Природен парк Сини Камъни 
    “Сливен има много символи. Може би 
най-прочутият сред българите са Сините 
камъни. След пролетен дъжд, когато 
въздухът е бистър и слънчев, те сияят в 
теменуженото над града. Морско сини са в 
зноен летен ден. Сиви, смръщени и някак 
корави са наесен, когато прочутият вятър 
подгонва облаците над тях ...”  

(Дамян Дамянов) 

 



 

 

Интервю със Здравко Здравков, навигатор  
(АСК Стари Столици, Митсубиши Лансер ЕВО 9) 

 

 
 

 
1. Да се върнем на отминалия сезон, как го оценяваш от гледна точна на 
присъствието и представянето ви? 
 
- Участвахме само в две състезания, рали Сливен и рали Шумен. Представянето ни 
мисля, че беше на доста добро ниво. Въпреки, че на рали Сливен отпаднахме. И в 
двете състезания се борихме за победата и бяхме близко до нея. 
 
 2. Какво е чувството да си навигатор на Мартин Сурилов? 
 
- Хехе. Не знам какво е да си навигатор на друг, защото сме вече 14 години в спорта. 
Иначе по-отдавна като приятели. 
 
 
 3. Как се запали по рали спорта? И защо навигатор? 
 
- Бях съученик на малкия син на Валери Великов. Ходихме да гледаме баща му още в 
първи клас, още тогава се запалих. А защо навигатор? -защото се запознах с Мартин и 
много скоро след това разбрах, че е по-добре да съм му навигатор от колкото да се 
мъча да се боря с него, би било смешно. В същност никога не съм си и мислил, че ще 
ставам пилот.  
 
 
 4.  Какви спомени може да сподели от първото си качване на състезателен 
автомобил и има ли я все още любовта към най-масовия допреди четвърт век а и 
все още използван на трасетата автомобил Лада ? 
 
- Първото ми качване в състезателен автомобил и на състезание беше през 2002-ра. 
Мартин през тази година караше планинския шампионат с Лада 2105, в клас А5 и ако 
не се лъжа беше спечелил предсрочно титлата в класа си, побеждавайки убедително 
във всички състезания, в които беше взел участие. Заедно направихме дебюта си като 
екипаж в Рали Стари Столици, същата година и със същият автомобил, с който той 
караше в планинския шампионат, а именно въпросната Лада. А що отнася за любовта 
към ладите. Тръпка определено все още има към тези автомобили, особено ако са 
добре подготвени. Това са автомобили със задно предаване, които са доста 
атрактивни, но мисля че трябва да са отделени в собствен клас, тъй като все пак вече 
отстъпват доста в техническо отношение. 
 



 

 

Обща карта на „Рали Сливен” 2016 
 

 



 

 

Часови график 
 

ССС 1/13 Сливен 02.09.2016 - 19.27 / 04.09.2016 - 13.08 

СЕ 2/6 Гавраилово 03.09.2016 - 10.48 / 15.30 

СЕ 3/7 Качулка 03.09.2016 - 11.21 / 16.03 

СЕ 4/8 Кипилово 03.09.2016 - 12.04 / 16.46 

СЕ 5/9 Ичера 03.09.2016 - 13.12 / 17.45 

СЕ 10 Бяла 04.09.2016 - 10.38 

СЕ 11 Агликина Поляна 04.09.2016 - 11.09 

СЕ 12 Българка 04.09.2016 - 11.30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Специален етап Сливен 
СЕ 1/13 

 
История 

    Въведен през 2011 г. местоположението е парк Юнак. През 2012 г. отново специалният етап е в парка, 
но вечерта на фарове. През 2013 година етапът е преместен в центъра на град Сливен, като маршрутът е 
през пл.Хаджи Димитър до Пазара и обратно. Поради ремонтни дейности през 2014 год. стартът на 
етапът е изместен от северната страна на паметника. През 2015 год. етапът запазва местополжението си, 
но се съкращава частта около „Маазите”, а кръговото се върти и при обратното минаване. През 2016 год. 
етапът намира своето ново място на бул. "Стефан Стамболов" със старт край хипермаркет Кауфланд до 
магазин Лидъл и обратно на север до кръстовището на бившата бензиностанция Дифоат и финал преди 
кръстовището край магазин Кауфланд. 

Обща характеристика 
    Намира се между кварталите "Българка", "Дружба" и "Сини Камъни". В петък вечер и неделя след 
обяд зрителите и гостите на град Сливен могат да се насладят на автомобилите, и уменията на пилотите 
из градските улици. 

GPS координати на ССЕ Сливен: 42.683731, 26.343167 
 

 
 

 
 
   Атрактивен обратен завой разположен в северната част на супер специалния етап. 

GPS координати: 42.687428, 26.341604 
 



 

 

 
СЕ 2/6 Гавраилово 

 
История 

   Използван и като шейкдаун на състезанието. 

Обща характеристика 
   Старт на разклона за село Гавраилово и финал преди разклона за село Бяла и Сливен (Перките). Eтап 
състоящ се от качване около 15 км. Пътя е с бързи и средни завои, сравнително тесен с растителност 
встрани и без възможност за "отсичане" на завоите.   

 

 
    
   Дълъг, бърз десен на качване с възможност за паркиране на различни отбивки в гората. Удобен за 
публика. 

GPS координати: 42.692844, 26.172874 

 

 
    
   В средата на етапа. Идвайки от сравнително дълга права, пилотите правят обратен десен с фракция, 
който затваря в края си. Възможност за паркиране във вътрешността на завоя и наблюдание от 
зрителите и на следващата права. 

GPS координати: 42.671584, 26.189787 



 

 

 
СЕ 3/7 Качулка 

 
История 

   Почитан от местните фенове и истинско предизвикателство за чуждестранните екипажи с право е 
наричан най-опасния и атрактивен етап от Рали Сливен и Рали Златни Пясъци. Известен и като СЕ 
Кантона. Етапът е каран от село Стара Река към разклона за Агликина Поляна през кантона и финал 
преди разклона за язовира. В частта си от село Стара Река до разклона за Агликина Поляна се е 
използвала дълги години на изчакване, но и в обратна посока на спускане (по- атрактивна и опасна). 
През 1992 г. етапът се кара именно от м.Агликина Поляна към Стара Река (10.06 км.), като това се 
повтаря след 20 години през 2012 г., когато стартът е на разклона за с.Раково, но пак към Стара Река. 
През 1999 г. етапът не е част от маршрута на ралито поради лошата настилка на Кипилово. Използвана е 
само втората част – тази от Раково до м.Агликина Поляна, като на разклона състезателите правят 
обратен завой за да поемат към с.Бяла, вместо за с.Стара Река. Именно там историята помни едни от 
най-интересните моменти от историята на автомобилния спорт край Сливен. През 2014 год. етапът е 
скъсен като стартира от село Стара Река и финишира на на няколко км. преди разклона за язовира. През 
2015 год. етапът се кара до разклона за язовира. През 2016 година този етап е променен като стартът му 
е след Качулка, а при спускането след м.Агликина Поляна минава през селата Божевци и Средорек за да 
финишира преди село Стара Река. 

Обща характеристика 
   Етапът свързва Качулка със село Стара Река през местността Агликина Поляна. Съставен от две части. 
Първа част по-широка, по-бърза част до м.Агликина Поляна и втора тясна, неравна, изпъстрена с 
множество завои, по-атрактивна част през селата Божевци и Средорек. Изхвърлянето на фракция на 
този етап прави пилотирането трудно и изискващо много внимание.  

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 
    
   Атрактивен завой, места за автомобили, чешма. На качване се пада ляв завой, който отваря към края. 

GPS координати:  42.814890, 26.175750 

    

 
   
   Разклонът на „Агликина Поляна”. Намира се на 40 км. от град Сливен в посока към Велико Търново, 
през село Бяла. При различни конфигурации на минаванията на този участък историята помни 
незабравими моменти свързани с Димитър Илиев, Ясен Попов, Лешек Кужай и много, много други 
известни пилоти от близкото минало. Тогава, както и сега тук се събират най-много зрители след 
„Дървото” и „Сеирджийски”. От години тук е разположен атрактивен шикан. Мястото е удобно за 
паркиране на разклона село Раково и е удобно за достъп на почитателите на автомобилния спорт от 
Велико Търново, Ловеч, Плевен и околността. 
 

GPS координати:  42.820336, 26.167823 

    

 
   
   Завоят се намира на 1.5 км от с. Стара Река. Ляв завой след около 100 метрова права. Възможност за 
паркиране по поляни около завоя. 

GPS координати:  42.872039, 26.167234 



 

 

СЕ 4/8 Кипилово 

 
История 

   Неотменна част от историята на рали Сливен. Познат и като СЕ Котел този етап е класически в графика 
на състезанието. През 2014 и 2015-та година не се включва в маршрута на надпреварата. През 2016 
година отново е част от обновеното рали Сливен. 

Обща характеристика  
   Етапът Кипилово е най-отдалечен в сравнение с останалите. Практически съвързва село село Кипилово 
с град Котел. Много удобен за наблюдаване от гостите на състезанието от град Шумен и околоността. 12 
км. етап с предимно бърза част и не дълга по-бавна и технична част (на картата 3-те снимки). Зрителите 
могат да паркират своите автомобили на определени места, които не липсват на този етап. 
 

 

Обратен атрактивен завой. Възможността за паркиране отново е налична на най-високата точка от 
етапа. 
 

 
GPS координати: 42.905268,26.307608                                                                                                                                                 

    
В средата на техничната част. Възможност за паркиране, но силно ограничено.  

 

GPS координати: 42.910046,26.299699 

 



 

 

 
СЕ 5/9 Ичера 

 
История 

   Класически етап за рали Сливен. В различни години се е карал до м.Чуката или състезателите са 
правили завой надясно към м.Карандила за да финишират малко по-нагоре по пътя. Най-често етапът се 
кара от с.Ичера до град Сливен. 

Обща характеристика  
   Тазгодишната конфигурация е напълно нова за състезанието. Заради пропадналия път и 
невъзможността му да се използва към град Сливен, етапът Ичера стартира от село Ичера, но на 
м.Чуката прави десен завой за да мине през м.Меча Поляна , през Дървото и да финишира 1 км. по 
надолу в посока към град Сливен.  В началото 6 км. сравнително широк етап с бавни и обратни завои. 2 
км. леко и бързо спускане към м.Чуката. След нея следва широк бърз път около 5 км. С приближаването 
към Дървото последните около 10 км се характеризират с тесен накъсан от завои горски път с 
множество неравности и без възможност за грешки от пилотите. 

 

   Един от най-атрактивните завои на СЕ Ичера. Точно на 4 км. от старта  на етапа. Идващи от десен завой, 
състезателите се приготвят за обратен завой затварящ се в края си, което е изненадвало редица 
неопитни пилоти. Възможност за паркиране във вътрешната и външната част на завоя.  
 

GPS координати: 42.750457,26.419107 

   

 
Тесен с фракция и неравности ляв завой. Възможност за паркиране навътре в гората. 

GPS координати: 42.751650, 26.346183 

                                                        



 

 

 
СЕ 10 Бяла 

 
История 

   Един от легендарните етапи включван многократно и в маршрута на рали Албена. Водещи топ пилоти в 
Европа и света са усещали минаванието по моста край язовир Асеновец и живописните обратни завои 
преди село Бяла. 

Обща характеристика 
   Старт малко след разклона за язовир Асеновец и финал преди село Бяла. Бърз и широк етап състоящ се 
от качване около 7 км. и спускане около 4 км. Пътя е достатъчно широк в първата си част със възможност 
за „отсичане” на някои завои и внимание на мантинелите. На разклона за Гавраилово следва стръмно, 
но относително широко спускане към село Бяла, където водеща роля ще имат запазените спирачни 
системи на автомобилите. 

 

 
   Естествен шикан със прекрасна гледка към „Перките” над село Бяла. Паркирането се осъществява на 
разклона за село Гавраилово, бившия шейкдаун на състезанието.  

GPS координати: 42.712348, 26.205409 

 
Идващи от права, пилотите влизат в обратен ляв на спускане, където най-важната част от играта са 
спирачките, защото само няколко метра след това следва отново тежко спиране и финал на етапа. 

GPS координати: 42.729992, 26.202898 
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   Тук е разклона за язовир Асеновец и етапът „Язовира” от миналото на Рали Сливен. Възможност за 
паркиране по пътя за язовира. 

GPS координати: 42.792267, 26.253842 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕ 11 Агликина Поляна 

 
История 

   Трасето се е използвало като част от СЕ Стара Река, СЕ Качулка, СЕ Кантона. Пътят води до легендарния 
навремето етап от Рали Сливен - Язовира, който се е карал на макадам.  

Обща характеристика 
   Старт от м.Агликина Поляна и финал 5 км. преди разклона за село Раково. Тесен, бърз етап. Изцяло 
равнинен.  



 

 

 

СЕ 12 Българка 

 
История 

   Българка е един от двата етапа част от Рали Сливен, оставили името си със златни букви в историята на 
българския и международен автомобилен спорт. С наименования като Българка, Абланово, Карандила в 
зависимост в каква посока и от къде минава. Най-известната му част между град Сливен и разклона за 
Даулите си остава класика, особено частта на спускане. Етапът е приемал през годините различни 
конфигурации. Старт от Сливен на разклона за бившо военно поделение през разклона за Даулите 
организаторите са имали възможност за избор към Меча Поляна, където е финиширал няколко 
километра след нея или към Даулите с финал 300 метра преди село Раково. И в обратна посока също. По 
препоръка на ФИА да се промени начина на минаване точно през частта от разклона за Даулите надолу 
към град Сливен (поради множеството минавания в един ден), маршрутът на ралито е променен и 
етапът се кара предимно нагоре към върха. 10 години това не се променя, когато през 2012 година, като 
кръг от IRC етапът отново е в класическата си посока “надолу”. През 2015 година етапът се връща към 
старата си конфигурация, като прави десен завой на „Дървото” за да продължи през т.нар. „Парче” и 
финишира на м. „Меча Поляна”. През 2016 год. етапът финишира на м.Абланово, като старта е запазен 
от предходната година.  

Обща характеристика  
    Стартира от разклона за село Раково, през местността „Даулите”, минава през „Дървото” и финишира 
на м.Абланово. Разделя се на две части. Тясна и технична 5 км. на изкачване първа част с възможност за 
„отсичане” на множество завои, и изхвърляне на фракция. И втора 10 км. по широка с множество 

обратни завои, но на спускане.  

 

   Мястото наречено от феновете „Дървото”. Тук се събират най-много фенове, поради отличните условия 
за разполагане на палатки и паркиране на автомобилите практически из цялата местност. Тук е връх 
Българка, най- високия връх край град Сливен със своите 1181 метра надморска височина. И през тази 
година ще бъдат разположени атрактивни шикани.  

GPS координати: 42.748462, 26.324657 

                                                                                                                                                                                        



 

 

 
    Особено атрактивен на спускане. Идващи от бърз ляв с обратен вираж, кратка стръмна права и този 
ляв обратен е може би най-интересната част от етапа. Възможност за паркиране на автмобилите във  
вътрешността на самия завой и на няколко места след него. 

GPS координати: 42.718406, 26.294112 

 

 
  
 Мотоспортът е опасен. Не стойте на забранените места означени на тази снимка и изпълнявайте 
инструкциите на полицията и маршалите. Пазете се най-вече сами и осигурете безопасни условия за 
провеждането на състезанието. Оставете гората чиста. Направете Рали Сливен свой собствен празник, 
както и на участниците! 
 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


