ПЪЛНОМОЩНО
ДОЛУПОДПИСАНИЯТ .........................................................................,
живущ в гр. .................................. ул. .............................................. № ......,
вх. ................, ет. ................, ап. ......................, ЕГН ..................................,
л.п. серия ..... № ............................., издаден на ......................................... г.
от ................................................... РУ на МВР, гр. ...................................
в качеството си на .......................................................................................
с настоящото :

УПЪЛНОМОЩАВАМ:
.............................................................................................................................,
живущ в гр. .................................. ул. ................................................ № .......,
вх. ................, ет. ................, ап. ......................, ЕГН ...................................,
л.п. серия ..... № ............................., издаден на .......................................... г.
от ................................................... РУ на МВР, гр. ......................................

да
извърши
от
следните действия:
1

мое

име

и

за

моя

сметка

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
2

..........................................................................................................................

............................................................................................................................
3. Да ме представлява пред трети лица, надлежните съдебни и административни органи във връзка с извършването на действията по повод настоящото
пълномощно.
Настоящото пълномощно е валидно до ............................................

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ...................

ЗАБЕЛЕЖКИ
Упълномощаването е едностранна сделка, чиято цел е пораждането на
представителна власт въз основа на която едно лице може да извършва от името и за
сметка на друго лице определени действия.
Упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена
форма, трябва да бъде дадено в същата форма. Например: ако става въпрос за
упълномощаване за купуване на автомобил, формата на пълномощното трябва да е
писмена с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
В пълномощното трябва да бъдат изброени точно действията, които формират
обхвата на представителната власт.
Упълномощаването може да бъде обвързано със срок, след които се погасява
представителната власт на пълномощника. То може да бъде еднократно и многократно, за
определен вид или за конкретно изброени действия.
Пълномощникът не може да договаря от името на своя упълномощител нито
лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако
представляваният е дал съгласието си за това.
Упълномощителят има право винаги да оттегли пълномощието, а пълномощникът
- да се откаже от него. Отказването от това право от страна на упълномощителя или
пълномощника е - недействително.

