ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписан(ата/ият)

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

ЕГН ............................................................. притежаващ(а) л.к. ..............................................................
издадена на .................................... от МВР ..................................... в качеството си на управител
на ............................................................................................... ЕИК по БУЛСТАТ.................................
адрес на управление гр. ........................... ул."........................................................................." № ....... ,
пощенски код ............................

УПЪЛНОМОЩАВАМ
МОРФЕЙ ЛОДЖИСТИКС ЕООД с адрес на управление, България, област Варна, община
Варна гр. Варна 9000, район Одесос, ул."Парижка комуна" No18, ЕИК по БУЛСТАТ 201059740,
Разрешение за митнически агент 531-1/21.07.2010г. представлявано от Димо Горанчев Горанов –
управител, ЕГН 7103161047, лична карта № 641382789, издадена на 03.12.2010г. от МВР гр. Варна
и чрез служителя на Морфей Лоджистикс ЕООД Зорница Панайотова Янева на длъжност –
Митническо агентиране и посредничество, ЕГН 7908191172, лична карта № 112481976, издадена
на 27.11.2002г. от МВР Варна
Да осъществява ПРЯКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО по смисъла на чл. 5 от Митническия
кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и
другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за
извършване на действия и процедури за получаване на поисканото митническо направление на
стоки:
1. Манифестиране и поставяне на стоки под митнически режими: внос (свободно обръщение,
крайно потребление), транзит, митническо складиране, активно усъвършенстване,
обработка под митнически контрол, временен внос, пасивно усъвършенстване, износ.
2. Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад.
3. Реекспортиране.
4. Искане на разрешение 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 митнически склад, допускане на безмитен
внос и подписване на всички документи във връзка с упражняване на дадените права по
това пълномощно.
5. Да подава искане за възстановяване или връщане на платени или неправилно внесени суми,
както и искане за прехвърляне на суми от некоректно използван код за вид на плащане в
коректен, прехвърляне на неправилно внесени суми от сметките на едно МУ в друго.
6. Унищожаване на стоки под контрола на митническите органи.
7. Изоставяне на стоки в полза на държавата със знанието и разрешението на митническите
органи.
8. Подписване, подаване и получаване на документи и информация относно доказване статут
на стоките като стоки от Общността.
9. По смисъла на общностното законодателство, ЗАДС и ППЗАДС с генерален обем на
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представителната власт, за извършване на действия и процедури във връзка с: движение на
акцизни стоки, при режим отложено плащане на акциз, подаване на акцизни декларации,
заплащане на дължим акциз, подаване искания, уведомления, заявления, получаване
информация и удостоверения, заявяване и получаване на бандероли, издаване и подписване
на всички документи във връзка с упражняване на дадените права по това пълномощно.
10. Получаване на карнети ТИР.
11. Да извършва регистрация на фирмата за електронно деклариране.
12. Да подава митнически декларации по електронен път.
13. Да подписва и подпечатва декларации за стойността (D.V.1).
14. Пълномощното ще важи пред: ТМУ Аерогара София, ТМУ Столична,ТМУ Югозападна,
ТМУ Варна, ТМУ Бургас, ТМУ Русе, ТМУ Пловдив, ТМУ Свиленград, ТМУ Лом, ТМУ
Свищов, митническите бюра и митнически пунктове към тях.
15. Упълномощителят носи пълна и неограничена отговорност пред закона и институциите при
умишлено или неумишлено невярно деклариране на стоките, укрита информация или други
обстоятелства, които биха довели до налагане на митническа или друга санкция към
Морфей Лоджистикс ЕООД до размера на понесените от Морфей Лоджистикс ЕООД
санкции, загуби, глоби и други.
16. Упълномощителят се задължава да възстанови на Морфей Лоджистикс ЕООД всички,
платени от тях държавни вземания, директни и индиректни разходи, които Морфей
Лоджистикс ЕООД е понесло в следствие на незакрит в установените от закона срокове
режим “транзит”.
17. Упълномощителят приема безусловно Общите условията за ползване на услугите на
Морфей Лоджистикс ЕООД находящи се на http://morfey-logistics.com
18. Упълномощеният се задължава да се съобразява с нормативната уредба на Република
България и да пази в продължение на пет години документите, свързани с митническите
операции, извършени съгласно настоящото пълномощно и да ги представя на служителите
от българската митническа администрация при първо поискване.
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
от Митническия кодекс на Общността и важи безсрочно.
Всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на преставителя ще бъде
съобщена незабавно в митническото учреждение, което води регистъра на представителите за да
бъде вписано в него.
Всички спорни въпроси ще се решат по споразумение между страните, а в случай, че това е
невъзможно, същите ще бъдат отнесени към компетентния български съд. Приложено ще бъде
българското законодателство.

Дата: ................................. г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ......................................

гр. ........................................
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