PATENT AND TRADEM ARK ATTORNEYS – BULGARIA , EUROPEAN UNION
OFFICE : DIANABAD 31B, B-1/14, 1172 SOFIA , BULGARIA , EU
E - M A I L : O F F I C E @ Z L A TA R E V I . C O M ; W E B : Z L A TA R E V I . C O M
TEL.:

+359 (2) 862 48 78;

FAX :

+359 (2) 968 18 31

ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният/ните
..................................................................

(трите имена на физическите лица или наименование на фирмата)

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

POWER OF ATTORNEY
The undersigned
..................................................................
(full name of the natural person or the name of the Firm)

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

(местожителство и постоянен адрес или седалище и адрес)

(place of residence and permanent address or main office and address)

УПЪЛНОМОЩАВАМ
всеки от:

AUTHORIZE
each of:

1. Инж. Мария Н. Янакиева-Златарева

1. Dipl. Eng. Maria N. Yanakieva-Zlatareva

№ 87 в регистъра на ПВ

No. 87 registered before the BPO

2. Момчил Йорданов Златарев

2. Momchil Yordanov Zlatarev

№ 461 в регистъра на ПВ

3. Инж. Румен Георгиев Караджов
№ 177 в регистъра на ПВ

No. 461 registered before the BPO

3. Dipl. Eng. Roumen Georgiev Karadzhov
No. 177 registered before the BPO

Агенция ЗЛАТАРЕВИ
П. К. 17, Патентно ведомство на РБ
Тел.: (02) 862 48 78; Факс: (02) 968 18 31
e-mail: office@zlatarevi.com

ZLATAREVI Patent & Trademark Agency
BOX 17, Bulgarian Patent Office
Phone: + 359 (2) 862 48 78; Fax: + 359 (2) 968 18 31
e-mail: office@zlatarevi.com

да ме представлява относно:

to represent me with regard to:

като извършва от мое име и за моя сметка всички
необходими действия пред Патентното ведомство
на Р. България, защитавайки моите права и
законни интереси, относно посоченият/те тук
обект/и
на
индустриална
собственост,
да
упълномощава трето лице за процесуално
представителство, както и да прехвърля изцяло
или частично предоставените му тук правомощия
на трето лице.

taking on my behalf and at my expense all
necessary steps before the Patent Office of the
Republic of Bulgaria, protecting my rights and lawful
interests,
concerning
the
industrial
property
object(s) mentioned herein, to empower third
parties to procedure representation, as well as to
assign completely or partially the legal rights given
to him hereby to a third person, the latter having
the legal right to exercise them.

Настоящето
пълномощно
отменя
всички
предходни упълномощавания на трети лица.

The present Power of Attorney revokes all and
any earlier authorizations.

Дата:

Date:

Упълномощител:............................
/подпис и печат/
Име и длъжност:
.................................................................
(собственоръчно изписани)

Authoriser:.....................................
/signature and company seal/
Name and position:
.................................................................
(handwritten)

(Под подписа на упълномощителя да се посочва
името му. Когато упълномощаването е от фирма, да
се посочва и длъжността на подписалия, като се
полага печата на фирмата.)

(The name of the authoriser shall be given under his
signature. Where the authoriser is a Firm, the position
of the person who has signed shall be given, and the
seal of the Firm shall be put thereto)

Важи за упълномощаване само на представители по
индустриална собственост, вписани в регистъра на
Патентното ведомство.

Applies to authorisation only of industrial property
representatives entered in the Register of the
Patent Office.

БЕЗ НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА

NO LEGALISATION REQUIRED

