
 
 

Във връзка с началото на Рали сезон 2017, 

Техническата комисия към Българската Федерация по Автомобилен спорт, Ви напомня за основни 

правила и задължения на водачите на отбори, състезателите и механиците при представяне на 

автомобила на задължителен първоначален технически преглед. 

 

ДОПУСТИМИ АВТОМОБИЛИ ЗА БНРШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

група автомобили 
Правилник 

Ж FIA 
Минимално 

тегло(кг.) 
Макс. диаметър(мм) 
(рестриктор/дросел) 

RC1 Автомобили категория WRC/А8 Чл.255A 1200 33/34 

 

RC2 

R5(VR5) Чл.261 1230 32 

S2000 Rally Чл.254A 1200 64±0.25 

R4(VR4) Чл.260 1300 33 

Група NR4 до 2000  см3     
(сегашна N4) 

 

Чл.254 
хомологация 33 

RGT Автомобили категория RGT Чл.256 хомологация - 

 

 

 

 
RC3 

Гр.А от1600см3. до 2000см3. Чл.255 Чл.255-4.1 хомологация 

Автомобили категория S1600 Чл.255 1000 60±0.25 

Гр. атмосферни турбо  

Чл. 260 
 

1080 
 

- R2 
VR2C 

от 1600см3. 
до 2000см3. 

от 1067см3. 
до 1333см3. 

R3 
VR3C 

от 1600см3. 
до 2000см3. 

от 1067см3. 
до 1333см3. 

Чл.260 1080 - 

R3 VR3T до 1620 см3. Чл.260 1080 29 

R3 VR3D дизел до 2000см3. Чл. 260D 1150 32 

 

 

RC4 

Гр.А до1600см3. Чл.255 Чл.255-4.1 - 

Гр. атмосферни турбо  
Чл.260 

 
1030 

 
- R2 

VR2B 

от 1390см3. 
до 1600см3. 

от 927см3. 
до 1067см3. 

Кит Кар до 1600см3. Чл.255 Чл.255-6.2 - 

Гр. N от1600см3. до 2000см3. Чл.254 хомологация - 

 

 

RC5 

Гр. N до 1600см3. Чл.254 хомологация - 

Гр. А до 1400 см3 Чл.255 хомологация - 

R1 атмосферни турбо 
 

   Чл.260 

980  

- 

VR1A до 1390см3. До 927см3. 
 

VR1B 
от 1390см3. 
до 1600см3

 

от 627см3. 
до 1067см3

 
1030 

E1 
Автомобили отговарящи на техн. 
изисквания за рали Бюлетин 1 

Чл.277 Таблица 1 фиг.1 

NH 
Автомобили хомологирани за 

национални шампионати 
 

хомологация хомологация 

 



 

 

Фиг. 1 

За автомобилите от група Е се контролира диаметъра на компресорното витло. 
Максималният му диаметър не трябва да е повече от 77мм. 

 

      таблица 1 

 

 

 

 

 

  * При турбо двигателите номиналният обем да двигателя се умножава по следните коефициенти –бензин х 1.7,   

дизел х 1.5 

**Минималното тегло се измерва с едно резервно колело и без екипаж. 

 

РАЗРЕШЕНИ ГУМИ 

 За състезания от националният шампионат които са част от международни състезания(купи и 

трофей), допустими са единствено гуми с валидна хомологация и ясно четящ се бар-код за всички 

участващи екипажи. Това правило не важи единствено за автомобилите от група Е. 

 За състезания валидни само за национален шампионат са разрешени гуми с изтекла 

хомологация. 

 

Пожелаваме успех, безаварийни и успешни състезания 

 на всички участници през сезон 2017. 

 

11.05.2017г.                                                       Председател на техническа комисия: Никола Попов 

обем на двигателя* (см3.) минимално тегло** (кг.) 

до 1400см3
 800 

от 1400см3. до 1600см3
 850 

от 1600см3. до 2000см3
 950 

от 2000см3. до 3000см3
 1000 

3000см3. + 1200 



 
 

Приложения: 

1. Ново за 2017г. 

2. Бюлетин № 5 от 27.03.2015г. – важи за БНРШ!; 

3. Бюлетин №2 от 19.02.2014г.; 

4. Бюлетин №1 от 09.03.2016г. - важи за БНРШ!; 

5. Бюлетин №2 от 06.01.2014г. 

 

Приложение №1 

 

НОВО за 2017г. 

 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ЗАЩИТНА КЛЕТКА ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ КАТЕГОРИ  

Всички възможни елементи от предпазната клетка, които могат да имат контакт с водача и 

навигатора трябва да са покрити с буферни подложки одобрени според Техн. лист № 23. 

Всички тръби на клетката, показани на Фиг. 253-68 и оцветени с червен цвят трябва да бъдат 

снабдени с подложки в съответствие с FIA стандарт 8857-2001 тип A (Техн. лист № 23). 

Всяка подложка трябва да се фиксира по такъв начин, че да не може  да се движи по и около 

ос-та тръбата !!! 

 

Фиг. 253-68



 
Приложение №2 

Бюлетин № 5 

 от 27.03.2015 

 

Хомологацията на личната предпазна екипировка и седалки се удължава до 2017 год. 

включително, за следните стандарти публикувани преди 2013 год. въпреки 

изтичането на времето за ползването им, но  не отменя забранените от ФИА в 

годините поради съображения за сигурност. 

 КАСКИ стандарт FIA[1] 

o Snell SA 2000 

o Snell M 2000 без използване на HANS системи 

o BS6558-85 type A/FR 

 КОЛАНИ стандарт FIA8853/98 FIA 8854/98[2] 

o 8853/98 

o 8854/98 

 СЕДАЛКИ стандарт FIA8855-1999[3] 

o 8855-1999 

 ЕКИПИ стандарт FIA8856-2000[4] 

o 8856-2000 

 

Същите не трябва да са претърпяли инцедент и да отговарят на нормите на 

ФИА  за  добър   вид,  тази  екипировка  трябва  да  е  подбрана  с      

подходящият размер според  състезателите които я ползват. 

 

Всеки състезател е отговорен за запазване на цялоста и възможноста за 

идентификация  на стандартите. 

При всякъкъв вид манипулация върху стикери и етикети. които удостоверяват 

стандартите и производителя, екипировката ще се счита за несъответсваща 

на по горе посочените стандарти. 

 

 
За справка: 

1. http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/L25_standards_for_helmets_3.pdf 

2. http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/L24_Approved_harnesses_19.pdf 

3. http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/L12_Approved_seats_27.pdf 
4. http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/L27_Approved_clothing_materials_

41.pdf       
 
 
 

http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/L25_standards_for_helmets_3.pdf
http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/L24_Approved_harnesses_19.pdf
http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/L12_Approved_seats_27.pdf
http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/L27_Approved_clothing_materials_41.pdf
http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/L27_Approved_clothing_materials_41.pdf


 
 

Приложение №3 

 
 

 
 

Бюлетин № 2 
 

от 19.02.2014 

 

Техническа комисия 

 

Важи за всички автомобилни състезания 

 

Автомобилите явяващи се на технически преглед трябва задължително да 

отговарят на следните изисквания : 

•   Автомобила да се представи в добър външен вид(почистен отвън и 

отвътре,без омасляване и течове и т.н.). 

 

•   Автомобила се представя със свалени предпазни кори на 

двигател,скорости и деференциали. 

 

•   Агрегатите които е необходимо да се пломбират ,да са с прекарана 

пломбажна тел по начин възпрепядстващ тяхното частично или пълно 

разглобяване. 

 

•   Турбокомпресорите с монтиран рестриктор трябва да са с прекарана 

пломбажна тел по начин описан на фиг. 3 . 

 

•   Екипажите явяващи се на технически преглед трябва да представят 

хомологационен фиш за съответния автомобил,технически паспорт на 

автомобила,състезателни екипи и бельо,каски и ситеми HANS, и всички 

други необходими документи относно (ролбар,пожарна система и др.) . 

 

•   Автомобилите се представят на техничерския преглед с гуми и джанти 

които ще бъдат използвани по време на състезанието. 

•   Автомобилите да се представят на технически преглед, лично от водача 

или от упълномощено от него лице и 2-ма механици максимум. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Фиг.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 



 
 

Бюлетин №1 
 

09.032016г. 

 

Технически изисквания Приложение „Ж“ за безопасност Група Е 

 

 ПОЖАРОГАСИТЕЛИ (Чл. 253-7), Технически лист №16 и 52             

Пожарната  система  е задължителна, както и преносим пожарогасител  2.5кг. Те 

не трябва да са на повече от   2 години  след  датата  на  пълнене или последна 

проверка относно годността им от оторизиран сервиз. 

 ПРЕДПАЗНА КЛЕТКА(Чл. 253-8),  

Оригинал или копие   на хомологацията одобрена от FIA или БФАС подписана 

от техниците, поставили или представляващи производителя. Задължително да 

се представи на техническият преглед. 

 ЗАЩИТНИ ПОДЛОЖКИ (Чл. 253-8.3.5), Технически лист №23 

Задължително е използването им и сигурно закрепване за предпазната клетка с 

цел обезопасяване на пилота и навигатора в периметър 25 см. от каска им. 

(отпада, виж новото за 2017г.) 

 ПРОЗОРЦИ (Чл. 253-11) 

Предно стъкло трябва да е цял елемент от ламинирано стъкло (TRIPLEX©) със 

съотвените маркировки по него. 

Сребърни или оцветени фолиа с дебелина до 100 микрометра трябва да бъдат 

използвани за страничните и задните прозорци, ако се използват оригинални  

стъкла.   

В  случай,  че се използват различни от оригиналните те трябва да са с 

минимална дебелина 2.5 мм. Изработени от следните материали: 

MAKROLON©, ZELUX©, PLEXIGLAS©, LEXAN©,   TUFFAK©,   CALIBRE©   

или техен      еквивалент      отговарящ      на стандарт ISO180 и условието да са 

устойчиви на удар с сила 540J/m. 

Задължително е на техническите комисари да бъдат представени документите 

удостоверяващи вида и стандарта на използваните материали. 

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАЛАСТ  (Чл.252-2.2), 

Разрешено е използване на допълнителна   тежест с цел достигане на 

минималното тегло на автомобилите. Тя трябва да бъде от монолитни метални 

блокчета, разположени в задната част на кокпит-а (зад седалките на 

състезателите) и сигурно закрепена за пода на автомобила. Блокчетата трябва да 

са с добра видимост и с възможност за пломбиране, и проверка от техническите 

комисари. Общата тежест на баласта не трябва да надхвърля 40кг. 

 РЕЗЕРВОАРИ И ВРЪЗКИ ЗА ГОРИВО (Чл. 253-14), 

Разрешено е използването на оригинални резервоари, както и такива от серийни 

автомобили. Хомологирани резервоари стандарти FT3-1999, Технически лист 

14. 

 

 

 

 



 
Приложение №5 

БЮЛЕТИН 2 
 

от 06.01.2014г. 
 

на техническата комисия 
 

/важи за всички автомобилни състезания от националният шампионат/ 
 
 
 
 

В връзка с решение 7 на управителния съвет от 14.05.2013г. и влизащо  
в сила от 01.01.2014г. Ви напомняме, че всички автомобили участващи в 

националните шампионати задължително трябва да бъдат с монтирани конектори за 

взимане на проба от горивото по приложената схема. 

 

 

Препоръчителни хомологирани конектори: 

 


