
ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS 
LAW OFFICE 

INTELLECTUAL PROPERTY ADVISERS 

Established 1939 

BULGARIA 
 

ПЪЛНОМОЩНО 

 

Долуподписаните 

 

 

дружество, регистрирано и с адрес в 

 

 

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

 

Цветомира Димова Василева, ПИС № 337,  

и 

Георги Димитров Калинов, ПИС № 243,  

 

и двамата с адрес в гр. София 1606,  

ул. „Даме Груев” № 5, ет. 1, ап. 1, 

тел./факс + 359 2 9434045 

 

всеки един от тях поотделно да ме представлява 

относно марки  

 

Като извършва от наше име и за наша сметка всички 

необходими действия пред Патентното ведомство и 

съдилищата на Р. България, защитавайки моите 

права и законни интереси, относно посоченият/ите 

тук обект/и на индустриална собственост, вкл. да 

подава жалби и да преупълномощава 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.  

 

Дата:  

 

Упълномощител:  

/подпис/ 

 
(под подписа на упълномощителя 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 

индустриална собственост, вписани в регистъра на 

Патентното ведомство. 

 

БЕЗ НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА 

 

 

 

 

 

 

 

POWER OF ATTORNEY 

 

The undersigned  

 

 

with registered seat and address at  

 

 

 

AUTHORIZES  

 

Tsvetomira Dimova Vasileva, Att. lic. No. 337,  

and 

Georgi Dimitrov Kalinov, Att. lic. No. 243,  

 

both with address at 5 Dame Gruev Str., Fl. 1 - 1,  

Sofia 1606, Bulgaria 

tel./fax + 359 2 9434045 

 

each of them separately to represent me with regard to  

 

 

Taking on our behalf and at our expense all necessary 

steps before the Patent Office and the courts of the 

Republic of Bulgaria, protecting my rights and lawful 

interests, concerning the industrial property object(s) 

mentioned above, incl. to file appeals and 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:  

 

Authorizer:  

/signature/ 

 
(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) 

 

Applies to authorization only for industrial property 

representatives entered in the Register of the Patent Office. 
 

 

NO LEGALIZATION REQUIRED  

 


