
гр. София, ул. „Николай Хайтов” 34, тел: 868 35 70, e-mail: info@tonico.eu 

 

 

                                            До Управителя 

на „ТОНИ КОНСУЛТ” ООД  

 

 

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПЪТУВАНЕ В 

ЧУЖБИНА 
 

 
От............................................................................................., ЕГН ............................., адрес  

........................................................................................ притежаващ/а л.к. №  ................................ , 

изд. на .......................г. от МВР-…….........................., моб. телефон на лицето за контакт 

…………………, E-mail: ……………………... 

 

В качеството си на управител/изп.директор 

  

на …………………………………………………………………………., ЕИК …..………………, 
/наименование на юридическото лице или ЕТ/ 

седалище и адрес за кореспонденция ............................................................................................... 

Лизингополучател по Договор за финансов лизинг №............................................................  

 

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ПОЛЗВАНИЯ ОТ МЕН НА 

ОСНОВАНИЕ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛ 

 

вид: …………….., марка: ………………………, модел: …………………………, цвят: 

………………….., рама № ………………………………, двигател: …………………………….. с 

рег. № ……………………. 

 

ДА БЪДЕ УПРАВЛЯВАН ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА 

в следните държави:  

...………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

за период от ……………………………до ………………………………… 

 

АВТОМОБИЛЪТ  ЩЕ БЪДЕ УПРАВЛЯВАН: лично от мен / от упълномощено от мен 

лице 

                                                                                                   /ненужното се зачертава/ 

 

 * Давам своето съгласие /от името на представляваното от мен дружество (ЮЛ)/ описаният 

по-горе автомобил да бъде управляван и стопанисван в чужбина за посочения период от 

упълномощеното от мен лице. 



 Информация за лицето, което ще управлява автомобила в чужбина /упълномощено 

лице/: 

 

Трите имена: ……………………………………………………………………, ЕГН ......................, 

адрес ............................................................................................................................., притежаващ/а  

л.к. № .........................................., изд. на .......................г. от МВР-…….................. , с валидност 

до ………………… моб. телефон на лицето за контакт ………………………….., E-mail: 

………………………………… 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Двустранно копие от лична карта 

2. Двустранно копие от шофьорска книжка 

3. Копие от задграничен паспорт (в случай, че е необходим за осъществяване на пътуването) 

 

ВИД НА УСЛУГАТА: стандартна /експресна   

                                                       /ненужното се зачертава/ 

 

 
*Експресно пълномощно се издава в рамките на деня, ако молбата за издаването му е подадена до 11 

ч. Таксата е съгл. действащата Тарифа. 

* Стандартно пълномощно се издава в рамките на 3 (три) работни дни. Таксата е съгл. действащата 

Тарифа. 

* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за издаване на пълномощно, 

вкл. и приложенията към него, е вярна и точна. Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося 

отговорност. 

* Декларирам, че посоченото от мен упълномощено лице, което ще управлява автомобила в чужбина, 

е запознато с правата си по ЗЗЛД, предоставило е доброволно своите лични данни и е дало 

безусловното си съгласие личните му данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от „ТОНИ 

КОНСУЛТ“ ООД за целите на издаването на пълномощно за управление на автомобила в чужбина. 

* Декларирам, че аз/упълномощеното от мен лице притежавам/притежава съответното валидно 

свидетелство за управление на МПС, същото не е с изтекъл срок и/или не е отнето от компетентните 

органи. 

* При непопълнени и/или неточни данни, и/или непредоставени необходими документи „ТОНИ 

КОНСУЛТ“ ООД може да откаже да разгледа искането. 

 

 

Дата:                                                                      Подпис на лизингополучателя: 

                                                                              

                                                                          (печат за ЮЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


