
 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 

 

1.НАИМЕНОВАНИЕ________________________________________________________________ 

 

(на латиница) 

2. EИК/БУЛСТАТ/ЕГН _____________________________ 

 

3. Регистрация по ДДС:  да   не  

 

4. Производствена/търговска дейностна фирмата:  

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Седалище и адрес на управление:  

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Данни за контакт: 

 

Телефон: _________________________________ 

Е-mail: ___________________________________ 

Website: __________________________________ 

7. Законен представител 8. Упълномощено лице за контакт с GS1 

България 

Име:  Име: 

Длъжност: Длъжност: 

Телефон: Телефон: 

Мобилен: Мобилен: 

E-mail: E-mail: 

 

9. Заявявам получаването от сдружение „GS1 България” (наричано по-нататък 

„Сдружение/то”) на: 

A. Фирмен префикс с капацитет идентификационни номера  

 100                1 000     10 000   100 000 

B. GTIN-8 (за малки по размер артикули) 

 ____ брой/я GTIN-8  
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С. GTIN-13 (единични номера за артикули) 

 ____ брой/я GTIN-13  

 

Кратко описание на търговски единици при заявени номера GTIN-8/GTIN-13: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

D. GLN - Глобални номера на локации 

 1 брой GLN  

 10 броя GLN  

 

10. Като подписвам настоящата регистрационна карта се задължавам да 

плащам встъпителен и годишен членски внос при следните условия: 

10.1. Встъпителният членски внос се заплаща само в годината на приемането за 

асоцииран член. Годишният членски внос се заплаща за всяка следваща календарна година до 

дата 30 юни на текущата година. 

10.2. Встъпителният и годишен членски внос не се облагат с ДДС. 

10.3. След плащане на встъпителния и годишен членски внос се издава фактура в 

електронен вид в профила на фирмата в информационната система на Сдружението и при 

поискване се изпраща на адреса за кореспонденция. 

10.4. За получаване и ползване на GS1 фирмен префикс встъпителният членски внос се 

определя на база приходите от годишния оборот на лицето съгласно последния приключен 

отчет за съответната финансова година и капацитета на префикса съгласно действаща тарифа, 

публикувана на официалната страница на Сдружението.  

10.5. С подписването на настоящата ДЕКЛАРИРАМ, че общите приходи от оперативната 

дейност, за които заявявам получаване на GS1 фирмен префикс, са ....................... хил. лв. 

(прилага се отчет за приходи и разходи (ОПР); при регистрация след м. септември може да се приложи 

ОПР за деветмесечието на текущата година) 

10.6. За получаване и ползване на единични номера и номера на локации GLN таксите и 

годишния членски внос се определят съгласно действаща тарифа, публикувана на официалната 

страница на Сдружението. 

10.7. Дължимите вноски се заплащат на каса или се превеждат по следната 

банкова сметка, като за основание се посочва номера на издадената проформа 

фактура: 

BIC: UNCRBGSF  

IBAN: BG05UNCR76301075735388  

УниКредит Булбанк 

Титуляр: ДЖИЕС 1 България  

10.8. Промени в тарифата за определяне на встъпителен и годишен членски внос се 

правят с решение на Общото събрание на Сдружение GS1 България. 

http://www.gs1.org/
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10.9. При промяна в тарифата приета от Общото събрание на Сдружението, се 

задължавам да заплащам съответните членски вноски по актуалната тарифата след писменото 

ми уведомяване. 

11. Като подписвам настоящата регистрационна карта, приемам да въвеждам 

информация за продуктите, за които използвам идентификационни номера, 

предоставени от Сдружението, в платформата БГ Баркод – www.bgbarcode.bg.  

(В платформата може да определите номерата, да генерирате баркод символите, да съхранявате и 
споделяте информация за продуктите с крайни потребители и търговски партньори). 

 

12. Като подписвам настоящата ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат и ще спазвам 

посочените по-долу условия за ползване на идентификационни номера и фирмени 

префикси (общо наричани по-нататък „номера/та”): 

 

12. 1. Всеки член може да ползва само предоставените му от Сдружението номера. 

Предоставените от Сдружението на определен член номера (вкл. и номера от капацитета на 

предоставен префикс) могат да се ползват от други лица само при условията и по реда, 

предвиден във Вътрешните правила за дейността на Сдружението. 

12.2. Предоставените от Сдружението номера не могат да се наподобяват 

(включително и като дизайн и/или в частта на отличителния им елемент), не могат да се 

поправят, изменят или имитират, с тях не може да се злоупотребява.  

12.3. При констатирано нарушение на т.т. 12.1 и 12.2 Сдружението има право да отнеме 

предоставените на члена номера, както и едностранно да прекрати членствените 

правоотношения, чрез изключване.  

      12.4. Всеки член писмено уведомява Сдружението в срок от седем дни от извършена 

регистрация на промяна, свързана с преобразуване, прекратяване на дейността, промяна на 

законния/ите представител/и, на формата на дружеството, както и обявяването му в 

несъстоятелност и прилага решението на съда, ако регистрацията на този член е в съдебния 

регистър. 

12.5. Всеки член писмено уведомява Сдружението в срок от седем дни от извършена 

регистрация на промяна, свързана с неговото седалище  и/или адреса му на управление (респ. 

– на постоянния и настоящ адрес на почетния член), както и при промяна на данните му за 

контакт (телефон, имейл, уебсайт) и прилага решението на съда, ако регистрацията на този 

член е в съдебния регистър. При неспазване на това изискване Сдружението изпраща 

кореспонденцията на адреса, отразен в базата данни на Сдружението и писмата се считат за 

получени. 

12.6. След прекратяване на членството в Сдружението и независимо от основанието за 

това прекратяване, се прекратяват всякакви права върху предоставените номера. В този 

случай Сдружението отнема ползването на номерата. 

12.7. При отнемане на ползването на номера, направено по реда на правилата на 

Сдружението, последното заличава члена в каталога и в публичната база данни на 

Сдружението,  и уведомява международната организация GS1 AISBL. 

12.7.1. Отнетите номера остават на разположение на Сдружението. 

12.7.2. Сдружението уведомява писмено лицето за отнемане на ползването.  

12.8. Член, който след уведомлението, направено по т. 12.7. продължи ползването на 

номера носи отговорност за санкция в размер на двукратния размер на дължимия членски внос 

за съответната година, за всеки отделен случай. Сдружението има право да прихване 

дължимата санкция, посочена в предходното изречение от всяко плащане към Сдружението, 

извършено от неизправния член. 

 
13. Като подписвам настоящата ДЕКЛАРИРАМ, че ще спазвам всички актове на 

Сдружението (устав/правилници/условия (в т.ч. и Общи условия)/решения на органите на 
управление), както и всички  технически правила за определяне на GTIN и GLN, издадени от 

http://www.gs1.org/
http://www.bgbarcode.bg/
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GS1 България, както и че съм съгласен/на за прилагането на всички последици, предвидени в 
горепосочените актове, ако не ги съблюдавам. 

 

14. Като подписвам настоящата ЗАЯВЯВАМ съгласие споровете между членове на 
Сдружението, възникнали по повод неправомерното ползване на номера, вкл. и в случаите, 
посочени по-горе в т. 12.2. да се решават от Арбитражния съд при Българската търговско-
промишлена палата по реда на неговия Правилник за дела, основани на арбитражно 
споразумение. 

 
15. Декларирам, че предоставените данни за лице за контакт, което да изпълнява 

функциите на оторизиран потребител в информационните системи на GS1 България, са 

получени и се обработват от представляваното от мен юридическо/физическо лице на легално 
правно основание. 

 
16. Декларирам, че съм запознат/-а с информацията, предоставена от GS1 България 

(„Сдружението“), във връзка с изискванията на Общия Регламент относно защитата на данните 
(ЕС) 2016/679. Запознах се с информацията по следния начин (попълва се): 

 
 
  Декларация за поверителност, качена на интернет сайта на Сдружението  
 
 

 
 Декларация за поверителност на хартиен носител, предоставена ми в офиса на 

Сдружението 
 
 

 

Подпис_____________________ Длъжност_____________________ Дата_____/____/_________ 

 

Печат 

 

Забележка: Регистрационната карта се подписва от законния представител, подпечатва и се 
изпраща/подава на адрес: ул. Искър, 9, 1058 София, сдружение GS1 България, заедно със заплащане на 
съответната сума за встъпителен членски внос или цената за получаване на GTIN-8, GTIN-13 или GLN 
номера. 

http://www.gs1.org/

