POWER OF ATTORNEY

ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният:

Настоящето отменя всички предишни
пълномощни и упълномощава
ИВАНКА СЛАВЧЕВА ПАКИДАНСКА
Представител по индустриална собственост
София 1000, ул. Трапезица №6, ет. 1, ап.4
Tel: + 359 2 988 53 11, fax: + 359 2 986 51 46
e-mail: eurotone@otel.net

да ме представлява относно:

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, което има
законовото право да ги упражнява.

The undersigned

hereby revokes any and all previous powers of
attorneys and appoints

IVANKA SLAVCHEVA PAKIDANSKA
PATENT & TRADEMARK ATTORNEY

6 Trapezica str., Floor 1, Sofia 1000, Bulgaria
Tel: + 359 2 988 53 11, fax: + 359 2 986 51 46
e-mail: eurotone@otel.net

to represent me with regard to
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.
Date:

Дата:
Authorizer: …………………..
Упълномощител: …………………..

(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 authorizer shall be given
under his signature. Where the authorizer 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 Applies to authorization only of industrial
по индустриална собственост, вписани в
property representatives entered in the
регистъра на Патентното ведомство.
Register of the Patent Office.
БЕЗ НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА

Образец N 004/95

NO LEGALIZATION REQUIRED

