Попълва се от Патентното ведомство

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Бул. "Д-р Г.М. Димитров" N 52, вх. Б
София 1040
Тел. 9701 324 , Факс 87 35 258
БНБ-ЦУ в лева
Банкова сметка № 300 017 090 7
Банков код № 661 966 11
БИН № 730 201 000 1

ЗАЯВКА ЗА ВПИСВАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД

ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ

1. Моля да бъда вписан като ползвател на регистрирано
наименование за произход
географското указание
2. Заявител
Име, презиме и фамилия; наименование и вид на ЮЛ; адрес и
пощ.код

Гражданство:
Местожителство:
БУЛСТАТ:

Държавата, по законодателството на която е регистрирано ЮЛ

ЕГН:

Име, презиме и фамилия; наименование и адрес нa кирилица на
чуждестранните заявители:

Код на страната:
Телефон:
Факс:

3. Представител:
по индустриална собственост: име, презиме, фамилия; адрес и
пощ.код

№ в регистъра:
Телефон:
Факс:

патентен специалист на заявителя: име, презиме, фамилия; адрес
и пощ.код:

4. Адрес за кореспонденция:
5. Наименование:
рег.N
6. Стока
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№ и дата на тр. дог: :
Телефон:

Телефон:

7. Описание на границите на географското място (местност, район, страна)

8. Описание на стоката:
1. Данни за физични, химични, микробиологични и/или органолептични характеристики:

2. Описание на традиционния местен метод за производство

3. Характеристики на стоката, указващи връзката им с географската среда или географския произход:

4. Влияние на природни и човешки фактори върху свойствата или особеностите на стоката

Приложения
пълномощно

превод

копие от документ за регистрация в страната на произход

превод

документ за платени такси за вписване на ползувател

N

дата

удостоверение, че заявителят упражнява производствена дейност в определеното географско място
удостоверение, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географското означение
качества или особености
Карта

скица на географското място

други (да се изброят)

Подпис:

Подписва се от заявителя (заявителите) или от представителя по индустриална собственост, като в близост до подписите се посочват името и фамилията, както и длъжността, в качеството на която се подписва, когато заявителят е юридическо лице. Когато заявителят е ЕТ или ЮЛ се поставя и печат.
Когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост, той носи отговорност за достоверността на всички преводи.
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