
POWER OF ATTORNEY 

 

The undersigned …………, a citizen of the 

……….; p.c. (personal card) …………., issued 

on …………. by the ……………, the city of 

…………….Personal No ……………, in the 

capacity of the Director of the company 

……………….. the city of 

……………registered under Corp. Reg. File No 

………………, tax No ……………., CIDNo 

………………, with principal place of business 

in the ............................, tel.: …………….., 

email: …………………… 

 

I DO AUTHORIZE 

 

“FLAMINGO” LTD 

with headquarters at 32, Gen. Gurko str, city of 

Burgas, BULSTAT 102073311, tel.: 056/ 

840652; fax: 056/ 843819, represented by 

George Dimchev Ivanov in his capacity of a 

Manager; Personal No (SPRN) 7101160545; 

personal ID card № 

641211360/0511201/Burgas, to carry out 

DIRECT REPRESENTATION in accordance 

with the CC (Customs Code) of the Community 

/Regulation (EEC) 3260/96 of the Council/ with 

a general volume of the representative powers, 

and the power to give customs direction of 

goods and placing under customs regime: 

1. Manifesting and placing of goods under 

customs regime - transit, import, and customs 

storing, active perfection, processing under 

customs control, temporary importation, and 

passive perfection, export. 

 

2. Free zone or free warehouse import of goods. 

 

3. Re-export. 

 

4. Requesting licenses to use simplified 

procedures of declaring, prolongation of terms, 

more favorable tariff treatment, moving of 

goods to another place under customs 

supervision, opening and management of a 

temporary warehouse, customs warehouse, 

admission of duty free importation, and signing 

of all documents in connection with the 

exercised powers as per the present power of 

attorney. 

5. To pay and secure import and export customs 

collections and other receivables due to the 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О 

 

Долуподписаният ………………, гражданин 

на …………..; л.к. ……………, издадена  на 

…………….., г. …………………………, 

ЕГН: ……………….., в качеството си на 

управител на фирма 

……………………….рег. по фирмено дело 

№ ………………, ДАН.№ …………….., 

БУЛСТАТ ……………….. с адрес на 

управление: ……………………………….                     

тел: ………………., e-

mail:…………………… 

 

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

 

“ФЛАМИНГО” ООД 

Със седалище гр. Бургас ул.”Ген. Гурко” 

№32, ЕИК: 102073311, телефон: 056/ 840652 

; факс: 056/ 843819, представлявано от 

Георги Димчев Иванов – в качеството си на 

управител; ЕГН 7101160545; л.к.№ 

641211360/05112010/ Бургас, да осъществява 

ПРЯКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО съгласно 

МК на Общността/ Регламент (ЕИО) 3260/ 

96 г. на Съвета/ с генерален обем 

представителна и власт за даване на 

митническо направление на стоки и 

поставяне под митнически режим: 

 

1. Манифестиране и поставяне на стоки под 

митнически режими – Транзит, Внос, 

Митническо складиране, Активно 

усъвършенстване, Обработка под 

митнически контрол, Временен внос, 

Пасивно усъвършенстване, Износ. 

2. Внасяне на стоки в свободна зона или 

свободен склад. 

3. Реекспортиране. 

 

4. Искане на разрешения за използване на 

опростени процедури за деклариране, 

удължаване на срокове, по-благоприятно 

тарифно третиране, преместване на стоки на 

друго място под митнически надзор, 

откриване и управление на временен склад, 

митнически склад, допускане на безмитен 

внос и подписване на всички документи във 

връзка с упражняваните права по това 

пълномощно. 

5. Да заплаща и обезпечава вносни  и митни 



state, fees and warehousing charges on behalf 

of ……………… and for the account of 

………………. 

6. To represent me before Bulgarian State 

Railways (BDZ) and other institutions in the 

country whenever necessary and with regard to 

the requirements and measures of the 

commercial and customs politics.  

7. To perform the electronic registration of the 

Company for the electronic declaration. 

8. To represent ……………... before the 

Customs Authorities. 

 

9. To submit the customs declaration via 

electronic means.  

10. To make changes in the registration form. 

11. To reauthorize third persons in regard to the 

above-mentioned rights. 

 

 

The present Power of Attorney shall be valid 

and shall serve before all customs institutions, 

customs offices and bureaus.  

 

The present power of attorney is general in the 

above-mentioned sense, and it should be subject 

to extended interpretation to the advantage of 

the authorized person. It is issued in connection 

with the specifications of the meaning of art. 5, 

section 2, of the CC of the Community, and 

shall be valid for an indefinite period of time 

until a notification in writing is made that it has 

been withdrawn. 

Any changes in the legal status of the 

represented person or of the representative shall 

be also communicated to the customs office 

which keeps the Register of the representatives 

in order to be filled in. 

 

 

Date: ………… 

 

Authorizer:   /…………………/ 

                                                ………………. 

сборове и други дължими държавни 

вземания, такси и магазинажи от името на 

………………. и за сметка на 

…………………….. 

6. Да ме представлява пред БДЖ служби и 

други учреждения в страната, когато това е 

необходимо и свързано с изискванията и 

мерките на търговската и митническа 

политика. 

7. Да извършва регистрация на фирмата за 

електронно деклариране. 

8. Да представлява ……………. пред 

Митническите власти. 

9. Да подава митническа декларация по 

електронен път. 

10. Да извършва промени в 

регистрационната форма. 

11. Да преупълномощава трети лица с 

изброените по-горе права 

 

 

Пълномощното ще важи пред всички 

митнически учреждения, митнически 

пунктове и бюра на територията на 

Република България. 

Настоящето пълномощно е генерално в 

горепосочения смисъл и следва да се 

тълкува разширително в полза на 

упълномощения. Издава се във връзка с 

уточненията по смисъла на чл.5, ал.2 от МК 

на Общността и важи за неопределен срок до 

писменото уведомяване за оттеглянето му. 

 

Всяка промяна в правния статут на 

представляваното лице или на представителя 

ще бъде съобщена в 7 /седем/ дневен срок от 

настъпването и в митническото учреждение, 

което води регистъра на представителите, за 

да бъде вписан в него. 

 

Дата: …………… 

 

Упълномощител:   /…………………/ 

                                                  …………….. 

 


