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обмен на данни и ефективно управление на логистични вериги 
 

 

 

 

 

 

Моля, попълнете всички реквизити в регистрационната форма и добавете заверени копия от описаните документи 
преди да я подадете за обработване. Регистрационната форма се подписва, подпечатва и изпраща/подава на 
адрес: БТПП, Съвет GS1 България, ул. Искър, 9, 1058 София, заедно със заплащане на съответната сума за 
встъпителен членски внос или цената за получаване на GTIN-8 или GLN номера. 

 
 

Идентификация на фирмата 
 

1. EИК по БУЛСТАТ:_______________________________________ 
(прилага се заверено копие на карта за ЕИК) 

 
2. Име и вид на фирмата: __________________________________________________________________  
(ЕТ, ООД, ЕООД, АД, СД, Холдинг, КООП, други. Прилага се заверено копие от съдебно решение за регистрация и/или актуално 
състояние, само в случаите, когато фирмата не е вписана в ТР на Агенцията по вписванията.) 

__________________________________________________________________ 
(Име на фирмата на латиница) 

Регистрация по ДДС   да �  не � 
 

3. Производствена / търговска номенклатура на фирмата - основни групи  
(напр. производство на плодови и зеленчукови консерви; търговия с текстилни изделия ) 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

ЖЕЛАЕМ ДА ПОЛУЧИМ: 
Забележка:  Несъвместима комбинация е А и С. Фирмите които кандидатстват за фирмен префикс 

автоматично получават и GLN номера 

 

A. Фирмен префикс с капацитет идентификационни номера 
�  1000  �  10 000  �  100 000 

 

B. GTIN8 ( предимно за малки по размер артикули ). Попълнете в т. 10 точното 
наименование на търговските единици. 

� ____броя GTIN-8  
 

C. GLN - Глобални номера на локации 
� Серия от 10 броя GLN  

 
Данни за фирмата 
 

4. Седалище и адрес на управление: 
Адрес (ул. №;ж.к. бл. вх. ап.) 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
Пощенски код _______  
 
Населено място______________________________ 
 

5. Адрес за кореспонденция: 
Адрес (ул. №;ж.к. бл. вх. ап.) 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
Пощенски код _______ (задължително се посочва) 
 
Населено място______________________________ 
 

 
6. Телефони: _________________________________ 7. Факс: ___________________________________ 
 

8. e-mail: _____________________________________ 9. website: _________________________________ 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

10. Точно описание на търговски единици при заявени номера GTIN-8: 
(попълва се само в случаите когато е маркирана опция В по-горе) 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Приложен списък  � 

 
 

 

 
 

11. Данни за контакти във фирмата 
 
Данните на лицата по-долу ще се използват от GS1 България за допълнителна комуникация. Основни 
документи като фактури, уведомителни писма, покани за общо събрание и др. ще се изпращат на управляващия 
фирмата (МОЛ). 

 

Име и фамилия на управляващия Длъжност телефон мобилен e-mail 

 
  

   

Име и фамилия на лице за контакти Длъжност телефон мобилен e-mail 

 
  

   

 

12. Тарифа за встъпителен и годишен членски внос. 
Встъпителният членски внос се заплаща само в годината на кандидатстване. Годишният членски внос се заплаща от 
следващата календарна година. Всички суми са крайни и не се облагат с ДДС. След получаване на сумата ще получите 
опростена фактура-оригинал на посочения адрес за кореспонденция. 

 
Общо приходи от всички видове дейности в хил. лева __________________ 
(на база на приложен отчет за приходи и разходи (ОПР) за предходната календарна година; при попълване на регистрационна 
карта след м. септември, се прилага ОПР на фирмата за деветмесечието на настоящата година) 

Забележка: Попълва се само при кандидатстване за получаване на фирмен префикс. 
Встъпителният членски внос при кандидатстване за фирмен префикс се определя на база 
оборота на фирмата. 

 

Годишен оборот 
(в хил. лева) 

Такса 
(цена)в лева 

Годишен членски внос 
(в лева) 

от             0     до          10 800 
от           10     до        100 1 000 
от         100     до      1000 1 400 
от       1000     до      2000 1 800 
от       2000     до      3000 2 400 
от       3000     до      5000 3 000 
от       5000     до   10 000 3 800 
от    10 000     до   15 000 4 800 

над  15 000 6 000 

 

В  зависимост от капацитета на 
фирмения префикс 

 

1 000 номера  - 200 

10 000 номера - 300 

100 000 номера - 350 

GTIN-8 (за един брой) 200 50 

GLN (глобални номера 
на локации) – 10 бр. 

200 50 

 
17. Начин на плащане: 
 

В брой на касите на БТПП       � 

         По банков път        � 
 

BIC:UNCRBGSF  
IBAN:BG05UNCR76301075735388  
УниКредит Булбанк 
Титуляр: БТПП 
Моля впишете основанието:  
Встъпителен членски внос Съвет GS1 България 
(при кандидатстване за фирмен префикс) 

или такса за получаване на номер/а GTIN-8 
или такса за получаване на номера GLN 

 



УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОМЕРАТА GS1  

 
 
 
 
1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОМЕРАТА GS1 И ДРУГА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 
1.1 Използване на номерата GS1: Имате право да ползвате само номерата, които са ви определени 

от GS1 България или друга национална организация GS1. Нямате право да ползвате всякакви 
други номера, определени от Национална организация GS1 на друго лице. Нямате право да 
ползвате номера, имитиращи тези определени от системата за кодиране на GS1. Имате право да 
ползвате определените ви номера само за идентификация на вашите продукти при производство, 
търговия или дистрибуция.  

1.2 Без право на промяна на номерата: Нямате право по никакъв начин да поправяте, изменяте, 
преправяте или променяте определените ви номера GS1. 

1.3 Без право на разпореждане с номерата: Нямате право да преотстъпвате, търгувате или 
предоставяте за ползване на други физически и/или юридически лица под всякаква форма 
определените ви номера GS1. Нямате право да злоупотребявате с или да накърнявате под 
каквато и да е било форма името и правата на GS1 по отношение на номерата GS1 и свързаната 
с тях интелектуална собственост.  

1.4 Без право на оспорване или злоупотреба на номерата GS1: Нямате право по време на 
вашето членство или след прекратяване на членството пряко или косвено да: 
1.4.1 Оспорвате собствеността на номерата GS1: оспорване, поставяне под съмнение или 

повдигане на въпроси свързани с автентичността или собствеността на номерата GS1 
или свързаната с тях интелектуална собственост 
или 

1.4.2 Потърсите начини за регистрация на подобни номера: използване или търсене на 
начини за регистрация на всякаква интелектуална собственост, включително дизайн или 
отличителен белег, който обединява или включва, или е заблуждаващо еднакъв, 
идентичен или близък до номерата GS1, без предварителното писмено съгласие на GS1. 

 
2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 
2.1 Прекратяване от страна на GS1 България: GS1 България притежава правото, след изтичане 

на едномесечно писмено предизвестие, да прекрати членство, при следните случаи: 
 2.1.1 Не плащане на членски внос: Не сте заплатили дължимия членски внос до изтичане 

на срока за плащане. 
 2.1.2 Нарушение: Не сте спазвали настоящите правила и тези, съдържащи се в Правилника 

за устройството и дейността на Съвет GS1 България (Правилника). 
 2.1.3 Несъстоятелност: При откриване на производство по несъстоятелност.  
2.2 Прекратяване от едната или другата страна: Всяка страна, GS1 България и фирмата –член, 

по отделно, има правото да прекратят членство при всякакви други обстоятелства, с 
едномесечно писмено предизвестие, адресирано до другата страна. Задълженията съгласно 
чл. 19 (3) от Правилника остават. 

 
3. ПОСЛЕДСТВИЯ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 
 Фирмата-член губи всички права заложени по-горе и в Правилника. 
3.1 Прекратяване употребата на номерата GS1: Фирмата прекратява употребата на номерата 

GS1 под каквато и да е било форма Няма право да маркира стоки и услуги с номерата GS1, 
произведени или предоставяни от нея, след датата на прекратяване на членството.  

 
Съгласие за регистрация като член на Съвет GS1 България 
 
Долуподписаният,______________________________________________________________________________, представляващ 
 
(фирма)______________________________________________________________________________________________________ 
се съгласявам:  
1. да спазвам Правилника за устройството и дейността на Съвет GS1 България, гореизложените условия и статута на 
GS1, което включва да следвам техническите правила заложени в ръководството за потребителя и правилата за определяне на 
GTIN, GTIN-8 и GLN издадени от GS1 България; 
2. че ако не спазвам правилото за редовно плащане на членски внос или решенията на Общото събрание, Бюрото на 
GS1 България или Изпълнителния съвет на БТПП, ще прекрати членството; 
3. че правото ми да ползвам номерата GS1 се прекъсва с прекратяването на членство и отговарям за всички възникнали 
вреди и пропуснати ползи от GS1 България и неговите членове. Съгласявам се, че докато продуктите ни, маркирани по 
стандарти GS1 се движат по веригата за снабдяване ще спазвам всички финансови задължения към GS1 България; 
4. че посочените по-горе тарифи за членски внос подлежат на промяна, по решение на общо събрание на GS1 България, 
предварително одобрени от Бюрото на GS1 България  и Изпълнителния Съвет на БТПП. 
5. нося отговорност за всички вреди и загуби причинени от нарушаването на задълженията ми като член на GS1 
България 
 

Подпис_____________________ Длъжност_____________________ Дата_____/____/_________ 
 
Печат 


