
Изисквания и ред за лицензиране на 
пилоти в приложно първенство 
Bulgaria Trophy Challenge 2023 

За състезанията в приложните първенства се издава годишен лиценз P.
Само лицензирани състезатели могат да получават точки за годишно 
класиране и да участват в офроуд първенството „Bulgaria Trophy 
Challenge 2023“ ! 

1. Всеки кандидат за лиценз трябва да е предложен от клуб член на АФБ. За
това е необходимо да се подаде заявление (формуляр), публикувано на 
сайта (www.afbbg.com) на АФБ, като се посочат необходимите данни.  

2. Копие на валидно Свидетелство за управление на МПС минимум
категория В.

3. Внесена такса за заявения тип лиценз.

4. Годишен медицински преглед.
5. Снимка JPG формат
6. Декларация от клуба за наличието на договорни взаимоотношения между

АСК и Пилота, без да се упоменават финасовите параметри на договора.
7. Такса за лиценз приложни дисциплини -  Тип P: 100лв. с включена 

здравна застраховка!
8. Тип 1P (Еднократен): 50 лв +30 лева МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА за 

всяко състезание.
При кандадатстване за временен лиценз е необходимо да представите 
същите документи, както за годишния лиценз, без снимката и договора с 
клуба.  

9. При издаването на лиценз Р за първи път се въвежда период (1 година и
3 състезания) за наблюдение на пилота и да е преминал периода за
наблюдение без нарушения. При констатиране на нарушения на
правилата през този период АФБ има право да отнеме лиценза на пилота
без предизвестие.



Изисквания и ред за лицензиране на 
пилоти в Национален Шампионат  

Cross Country Rally 2023 

      За състезанията в националния Cross Country Rally шампионат се издава 
годишен лиценз тип R с включена медицинска застраховка.            
Само лицензирани състезатели могат да получават точки за годишно 
класиране и да участват в националния Cross Country Rally шампионат ! 

1. Всеки кандидат за лиценз трябва да е предложен от клуб член на АФБ. За
това е необходимо да се подаде заявление (формуляр), публикувано на 
сайта (www.afbbg.com) на АФБ, като се посочат необходимите данни.  

2. Копие на валидно Свидетелство за управление на МПС минимум
категория В.

3. Внесена такса за заявения тип лиценз, включваща таксата за лична
медицинска застраховка.

4. Медицински преглед извършен в спортен диспансер.
5. Снимка JPG формат
6. Декларация от клуба за наличието на договорни взаимоотношения между

АСК и Пилота, без да се упоменават финасовите параметри на договора.
7. Такса за лиценз Тип R:  230 лв. с включена годишна медицинска 

застраховка .
8. Тип 1R (Еднократен): 150 лв . с включена медицинска застраховка .

При кандадатстване за временен лиценз е необходимо да представите 
същите документи, както за годишния лиценз, без снимката и договора с 
клуба.  

8. При издаването на лиценз R за първи път се въвежда период (1 година и
3 състезания) за наблюдение на пилота и да е преминал периода за
наблюдение без нарушения. При констатиране на нарушения на
правилата през този период АФБ има право да отнеме лиценза на пилота
без предизвестие.
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