
ПЪЛНОМОЩНО 

Долуподписаният 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

IP Consulitng -  СПИС 
(трите имена на представителя по индустриална 
собственост) 
гр.София 1164,  
ул.”М. Кирил Видински” 6-8, вх.8, 
офис 2 “ IP CONSULTING” 
(адрес за водене на кореспонденцията)  

да ни представляват относно  

като извършва от мое име и за моя 
сметка всички необходими действия 
п р ед Пате н т н ото вед омс т во и 
съдебните власти на Р. България, 
международното бюро,защитавайки 
моите права и законни интереси, 
относно посочения/те тук обект/и на 
индустриална собственост, както и да 
прехвърля изцяло или частично 
предоставените му тук правомощия на 
трето лице, което има законовото право 
да ги упражнява. 

Настоящето пълномощно отменя 
всички предходни упълномощавания 
и пълномощни, дадени на трети 
лица. 

Дата: 
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.) 
Важи за упълномощаване само на представители 
по ИС, вписани в регистъра на Патентното 
ведомство. БЕЗ НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА 

POWER OF ATTORNEY 

The undersigned 

AUTHORIZE 

IP Consulitng 
 (full name of the industrial property representative) 
Sofia 1164 
M. Kiril Vidinski Str. 6-8, en.8, floor 2, 
office 2 “IP CONSULTING”  
(correspondence address) 

to represent us in connection with:  

- taking on my behalf and at my expense 
all necessary steps before the Patent 
Office and the legal authorities of the 
Republic of Bulgaria, International Bu-
reau, protecting my rights and lawful in-
terests, concerning the industrial property 
object/s mentioned herein, as well as to 
assign completely or partially the legal 
rights given to him hereby to a third per-
son, the latter having the legal right to 
exercise them. 

The present POA revokes all and any 
POAs given before its date of signing. 

Date: 

Authoriser*:    
……………………………………………… 

/The name of the authorizer shall be given under his signa-
ture. 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/. 
Applies to authorization only of industrial property 
representatives entered in the Register of the patent 
Office.NO LEGALIZATION REQUIRED


