ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписaният: .........................................................................................................., ЕГН: ....................................,
притежаващ л. карта № ....................................., адрес: ............................................................................................, издадена
на: .................................... от МВР- ........................................ в качеството си на Управителя на
фирма:........................................................................................................................., ЕИК: ........................................, адрес:
......................................................................................... .

УПЪЛНОМОЩАВАМ
„Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД”, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Симеоновско шосе 33,
ет. 1 с ЕИК 131334166, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, да ме представлява пред
Регистъра на домейни в областта .bg, .бг, подобластите - Register.bg и Имена.бг.
Адрес за кореспонденция:
Град: София
Пощенски код: 1700
Адрес: бул. Симеоновско шосе 33, ет.1, офис 1
Получател: Юлиян Бориславов
Тел: 070030070
При заявка от страна на упълномощителя, настоящото пълномощно дава право на Упълномощения да прави
регистрация от негово име и за негова сметка на домейн имена в областта .bg, както и да обслужва регистрацията им, в
това число да бъде вписан като DNSSEC администратор до момента на тяхното прекратяване или прехвърляне към друг
риселър или към Register.bg. В рамките на обслужването упълномощеният може да задава и променя имената на DNS
сървърите, информацията за административен, финансов и технически контакт.
Единствено и само след изрична заявка от страна на упълномощителя, упълномощеният има право да променя
името и информацията за регистранта, както и да създава и обслужва заявки за прехвърляне. За изрична заявка се
приема:
-

Лично депозирана от упълномощителя заявка;
Заявка, депозирана от приносител, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя;
заявка, изпратена по е-поща, подписана с електронен сертификат на официален представител на
упълномощителя.

Пълномощникът няма право да преупълномощава други лица за извършването на посочените действия.
Упълномощеният в лицето на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД” има право да закрива заявка за
регистрация на домейн направена от мое име или от името на фирмата, която представлявам.
Настоящото пълномощно не е ограничено със срок, като всички предоставени с него права следва да се
тълкуват в полза на упълномощения.

Дата: ...................................
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ........................................

ПОДПИС: ......................

