
  

 

  

Искане за издаване на пълномощно за чужбина 
 

 

По договор за финансов лизинг: …………………………………………/……………………. 

 

Информация за лизингополучател:  

Име на лизингополучател*: 

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

ЕИК – за юридически лица: 

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

Телефон за контакт: 

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

Електронен адрес за контакт:    

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

 

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ПОЛЗВАНИЯ ОТ МЕН НА ОСНОВАНИЕ 

ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛ: 

Информация за превозното средство: 

Марка: …………………………………………………………………  

Модел: …………………………………………………………………   

ДКН /рег.номер/*:………………………………………… 

ДА БЪДЕ УПРАВЛЯВАН ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА: 

o България 

o EU 

o SR/TR 

o Други държави: ………………………………………………………………………………………………….. 

Забележка: Ако желаете да бъде издадено пълномощно за управляване на актива на 

територията на държави (Албания; Афганистан; Армения; Босна и Херцеговина; Черна Гора; 
Косово; Русия; Грузия; Беларус; Молдова; Украйна; Ирак и други), за които полиците 

Гражданска отговорност и Каско нямат застрахователно покритие е необходимо 
разрешение за добавък към застраховките, който да заплатите преди издаване на 
пълномощното. Срокът на пълномощното ще бъде с валидността на издаденото разрешение 
от застрахователя. 



  

 

 

АВТОМОБИЛЪТ ЩЕ БЪДЕ УПРАВЛЯВАН:  

o Лично от мен 

o Упълномощено от мен лице* 

o От мен и от упълномощено от мен лице* 

 

*Давам своето съгласие/ от името на представляваното от мен дружество (ЮЛ)/описаният 
по-горе автомобил да бъде управляван и стопанисван от упълномощено от мен лице. 

 

Информация за лицето, което ще управлява автомобила в чужбина 

/упълномощено лице/: 

Трите имена: * 

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

Трите имена на латиница: * 

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

ЕГН:* ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Лична карта номер: *……………………………………………………………………………………………………………  

Изд на: *……………………………………….……… от МВР - ………………………………………………………………… 

свидетелство за правоуправление:* …………………………………………………………………………. 

Изд на: *……………………………………….……… от МВР - …………………………………………………………………… 

 

НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ: 

o ОФИС НА UPLEASE ……………………………………………………………………………………….. 

o Доставка с куриер на Еконт ………………………………………………………………………………….. 

* Моля, имайте предвид, че куриерската услуга е за сметка на получателя. 

 

ВИД НА УСЛУГАТА: 

o Стандартна /изпълнява се в рамките на 3 работни дни/ 

o Експресна /изпълнява се в рамките на 24 часа/ 

 



  

 

Във връзка с осъществяване на предмета си на дейност, „Финасити“ ЕАД, ЕИК 
204695366 обработва и съхранява лични данни на физически лица в 
качеството си на администратор на лични данни по смисъла и в съответствие 
с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД) и Закона за защита на 
личните данни. В изпълнение на принципа за законосъобразност, 
добросъвестност и прозрачност при обработване на лични данни 
Дружеството оповестява информацията по член 13 и 14 от ОРЗД в Уведомление 
за поверителност и Политика за защита на личните данни, с чието 
съдържание заявителят по настоящото искане декларира, че е запознат и 
разбира. Достъп до актуалното съдържание на Уведомлението е осигурен в 
офисите на лизингодателя, на официалния уебсайт: www.uplease.bg, както и 
посредством подаване на искане до администратора или на електронен 
адрес:dpo@euroleasegroup.com, или по друг начин, когато такъв е предвиден 
в приложимата правна уредба. 

Лизингодателят може да изиска и съхрани копие от свидетелство за 
правоуправление на лицата, които са посочени от лизингополучателя като 
упълномощени водачи на автомобила, с оглед разпоредбите на чл. 187 а, ал. 4 
и чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 179, ал.3 от Закона за движение по 
пътищата(ЗДвП), както и с оглед изпълнение на разпореждания на 
компетентните органи за контрол на правилата за движение в държавите, за 
които е издадено съответното пълномощно, и/или в които е осъществено 
нарушение на правилата за движение и управление на МПС. 
 
Правното основание за изискване, съхраняване и разкриване на лични 
данни, съдържащи се в свидетелството за правоуправление е чл. 6, пар.1, 
буква В от Общия регламент за защита на данните – спазване на задължение, 
което се прилага спрямо администратора, и чл. 49, пар. 1, буква Д от Общия 
регламент относно защита на данните – предаването е необходимо за 
установяване, упражняване и защита на правни претенции, когато данните се 
предават във връзка с производства за установяване и санкциониране на 
нарушения на правилата за движение, извършени на територията на трета 
държава. 
Копието от свидетелството за правоуправление се съхранява не по-дълго от 
необходимото за целта, за която е било представено, съобразно 
нормативноопределените срокове за установяване и наказване на 
административни нарушения или за по-дълъг срок в случай на правни 
спорове и претенции. Предоставяне на копие от документ за 
правоуправление на водача на автомобила може да бъде условие за 
изпълнение на настоящото искане. 

* 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. 

* 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. 



  

 

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

издаване на пълномощно, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна.  

* Моля, уверете се, че свободните полета в искането са попълнени изцяло и 

предоставената от Вас информация е вярна и точна. Това е важно за нас и 
ще ни помогне да разгледаме Вашето искане. 


