
ЛИЦЕНЗИ ТИП Изисквания Разрешени дисциплини Цена

А
Изисква се за пилоти с автомобили със съотношение 

Тегло/Мощност по-малко или равно на 1кг/к.с.
Всички дисциплини 450 лв.

B

Изисква се за пилоти с автомобили със съотношение 

Тегло/Мощност в диапазона от 1 до 2 кг/к.с. както и 

за автомобилите от НС1(над 3500 куб.) в серия 

Макси дисциплината Затворен маршрут

Всички дисциплини 220 лв.

С

Изисква се за пилоти с автомобили със 

съотношение Тегло/Мощност в диапазона 

2-3 кг/кс. За пилотите от серия Макси и 

Туринг в дисциплината Затворен маршрут 

без автомобилите от НС1(над 3500 куб.). 

За водачите от дивизия 1 от дисциплината 

Раликрос и дивизия Супербъги от 

дисциплината Автокрос. 

Всички дисциплини, без 

Автомобили НС1(над 3500 

куб.)в серия Макси- Затворен 

маршрут. 

170 лв.

R

Валиден е за всички дисциплини на пътя 

(Рали, Рали-спринт, Крос-кънтри ралита, 

Планинско изкачване и всички други 

състезания при които старта на 

състезателите е по един) от календара на 

БФАС.

Рали, Рали-спринт, Крос-кънтри 

ралита, Планинско изкачванe, 

Раликрос Див. 2 и 3,  Автокрос 

Див. Бъги и Туринг и всички 

приложни дисциплини.

170 лв.

D

Изисква се за пилоти с автомобили със 

съотношение Тегло/Мощност по-голямо от 

3 кг/к.с. За водачите от серия Спорт в 

дисциплината Затворен маршрут. За 

пилотите от дивизия 2 и 3 от 

дисциплината Раликрос и дивизия Бъги и 

Туринг от дисциплината Автокрос.

Раликрос Див. 2 и 3 и Автокрос 

Див. Бъги и Туринг и всички 

приложни дисциплини.

150 лв.

D1 и R1
Лиценз от Тип D и R – валиден само за 

едно състезание.

Валидно само за едно 

състезание
120 лв.
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Junior 

На водачи от 16 години в дисциплината 

Затворен маршрут серия Спорт и само на 

лицензирани от БФАС за това писти, Рали 

и Планинско изкачване.

Рали, Планинско изкачване, 

Затворен маршрут/Само Серия 

Спорт/

90 лв.

Junior 

Autocross.

На водачи между 13 и 16 години в 

дисциплината Автокрос дивизия Джуниър 

бъги.
Автокрос /Джуниър бъги/ 90 лв.

Junior 

Rallycross

На водачи между 14 и 17 години в дисциплината

Раликрос дивизия3 и автомобили със съотношение

Тегло/Мощност от и над 5кг/к.с.

Раликрос Див. 3 90 лв.

H..

За да се структурират и отделят водачите 

участващи в състезания с исторически 

автомобили ще се издават лицензи тип С, 

R и D с префикс Н и допълнителен надпис 

„използва се само в състезания с 

исторически автомобили“. 

Състезания с исторически 

автомобили.
150 лв.

P
Всички Приложни дисциплини.

50 лв.

P1
Всички Приложни дисциплини 

за едно състезание.
30 лв.

HReg 

За състезанията с исторически, електро и 

алтернативни горива  автомобили, които 

се провеждат за точно време и със средна 

скорост до 50 км/ч. се издават лицензи 

HReg и допълнителен надпис „използва се 

само в състезания за средна скорост с 

исторически автомобили“.

Всички състезания за средна 

скорост с  Исторически, Електро 

и Алтернативни горива 

автомобили. 

40 лв.

За състезанията в приложните дисциплини се издава 

годишен лиценз P както и P1 за еднократно участие


