СЛУЖБА ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (OHIM)
(МАРКИ И ДИЗАЙНИ)

Заявка за вписване в списъка на професионалните представители по
въпросите на марката пред Службата за хармонизиране на вътрешния
пазар (марки и дизайни) съгласно член 93 на регламента за марките на
Общността
Раздел 1.

Дата на подаване на заявката (сивите полета са задължителни)

Малко име(на):
Фамилия(и):
Дата на раждане:
Националност:
Място на стопанска
дейност или
месторабота (пълен
адрес, с държава):
Телефон на мястото
на стопанска дейност:
Факс на мястото на
стопанска дейност:
Електронна поща:

Улица и номер
Пощенски код
Град
Държава

Улица и номер

Личен адрес:

Пощенски код
Град
Държава
Телефон

Име на организацията
(ако е приложимо):
Централна служба по
индустриална
собственост, която
заявителят е
упълномощен да
представлява:

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Испания
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
Internet: http://www.oami.europa.eu • e-mail: PRS.representatives@oami.europa.eu

Раздел 2.

Заявка и декларация за изпълнени условия

С настоящото кандидатствам за вписване в списъка на професионалните
представители пред Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (марки и
дизайни) съгласно член 93 на Регламента (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26
февруари 2009 г. относно марката на Общността.
Изпълнявам следните условия, предвидени в член 93, параграф 2 на
регламента за марките на Общността (отбележете с отметка, където е
приложимо):
Гражданин съм на държава-членка на Европейския съюз1
Мястото ми на стопанска дейност или месторабота са в Общността
Упълномощен съм да представлявам физически или юридически
лица по въпросите на марката пред централната служба по
индустриална собственост на държава-членка.
Съответната национална служба е удостоверила изпълнението на горните
изисквания чрез (отбележете с отметка, където е приложимо):
приложения индивидуален сертификат
група сертификати, изпратени на …………….. .
Правото ми на представителство произтича от (отбележете с отметка,
където е приложимо)
специална професионална квалификация
обичайно упражняване на дейност
продължение най-малко на пет години2

по

представителство

в

професионална квалификация, официално призната в съответствие
с правилата, установени в съответната държава-членка.

Раздел 3.

Подпис

Дата:
Подпис:
Име:

1

Съгласно член 93, параграф 4, буква б) на регламента за марките на Общността председателят на
Службата може да разреши освобождаване от изискването за националност. Ако искате подобно
освобождаване, приложете документ, посочваш мотивите, на които се основава искането.
2
Съгласно член 9, параграф 4, буква б) на регламента за марките на Общността председателят на
Службата може да разреши освобождаване от изискването за обичайна практика. Ако искате подобно
освобождаване, приложете документ, посочваш мотивите, на които се основава искането.

