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Стандартна идентификация

Нуждата от идентификация на стоките в търговията 
винаги е съществувала независимо от нивото на 
развитие на отношенията между производителите, 
търговците и крайните потребители. 

Първоначално е било достатъчно само едно 
елементарно описание. Впоследствие търговията 
става все по-усложнена. Асортиментът от стоки 
значително нараства. Това налага и описанието 
на стоките да бъде по-прецизно, същевременно и 
по-дълго, за да се избегнат всякакви неясноти. С 
навлизане на компютрите в дейността на фирмите 
става ясно, че дългите и сложни описания не са 
подходящи за идентификация на стоките. Това 
налага да се премине към използване на кодове 
за идентификация. Поради липса на стандартен 
метод за кодиране на стоките, различните фирми 

прилагат различни системи за кодиране на 
асортимента от стоки, с които работят. Развитието 
на международната търговия и средствата 
за телекомуникации поставят допълнителни 
изисквания за стандартна идентификация на 
всички елементи в търговския процес, в т. ч. стоки, 
суровини, детайли за монтаж, пратки, а по-късно 
и идентификация на фирмите, техни поделения 
(складове, отдели и др.), местоположения и т. н. 
Стандартното кодиране на артикулите позволява 
на всички участници по веригата “производител - 
потребител” да използват едни и същи кодове. 

Международният идентификационен номер е 
уникалният идентификатор, който еднозначно 
и недвусмислено ги идентифицира по цялата 
търговска верига в световен мащаб.

Възникване на UCC и EAN International

През 1970 г. Ад Хок комитет в САЩ за първи път 
създава The Uniform Grocery Product Code Coun-
cil (UGPC) – Съвет за унифициран код на стоките, 
който през 1974 г. се преименува на Uniform Code 
Council (UCC) - Съвет за универсален продуктов 
код, който администрира и започва внедряването 
на Universal Product Code (U.P.C.). Системата UPC 
се прилага в САЩ и Канада.

През 1974 г. по аналог на американския модел, 
производители и търговци от 12 европейски 
страни учредяват съвет, който да проучи 
възможността за изграждане на система за 
стандартно кодиране на артикулите за Европа. 
В резултат на това през 1977 г. в Белгия е 
създадена European Article Numbering Association 
(EAN) - Европейска Асоциация за Номериране/
кодиране/ на артикулите (ЕАН). Учредители 
на ЕАН са Австрия, Белгия, Дания, Финландия, 
Франция, Германия, Италия, Холандия, Норвегия, 
Швеция, Швейцария и Великобритания. Успехът на 

системата ЕАН позволява да излезе извън рамките 
на Европа, като навлиза и в Азия, и придобива 
международен статут, което води и до промяна на 
името ù на EAN International.
Основна цел на двете организации е изграждането 
на глобална, многоотраслова система за 
идентификация на стоки, услуги , физически 
и функционални структурни единици (фирми, 
отдели, цехове, складове и др.) и електронен 
обмен на данни (EDI),  базирани на международно 
признати и наложени в практиката стандарти, 
с което да се подобри ефективността на 
интегрираната логистика и да се създадат 
предимства за всички участници, включително и за 
крайните потребители.
През ноември 2002 г. UCC и EAN International се 
сливат и системата приема наименованието  
EAN.UCC, а с решение на Общото събрание 
през 2003 се преименува на GS1 (Global Stand-
ards, Global Solutions, Global Services), а 1 е за 
единствена по рода си в цял свят.
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Мигел Лопера
Президент и изп. директор  
GS1 AISBL

„....Като неутрална организация с нестопанска цел 
GS1 обединява заинтересовани страни от цялата 

верига за доставки от цял свят с цел разработване 
и внедряване на оперативно съвместими глобални 

стандарти ...“

Стандартите GS1 в дигиталния свят

От името на Глобалния офис на GS1 бих искал да 
поздравя GS1 България за 30 годишния юбилей. 
Отлично постижение!
Дигитализацията на търговията и бизнеса получи 
силен тласък в резултат на трудностите, пред 
които бяха изправени икономиките, във връзка с 
пандемията през последните години.
В GS1 осъзнахме, колко актуално и важно е 
осигуряването на уникална идентичност и 
прозрачност по веригите за доставки. Повече от 
45 години нашата цел, отговорност и ангажимент 
са да предлагаме решения на индустрията, 
които да служат на потребителите и пациентите. 
Независимо дали става дума за действия при 
бедствени ситуации или се касае за поддържането 
на постоянно заредени рафтове в магазините, 
обезпечаването на онлайн покупки и доставки, 
и осигуряването на ефективни, непрекъснати 
доставки на жизненоважни лекарства, продуктите 
трябва да бъдат идентифицирани уникално, 
за да достигнат своите крайни дестинации и 
информация за тях да може да бъде споделяна 
открито и ефективно. Стандартите GS1 помагат 
това да се случва. Като неутрална организация с 
нестопанска цел GS1 обединява заинтересовани 
страни от цялата верига за доставки от цял свят 
с цел разработване и внедряване на оперативно 
съвместими глобални стандарти. Всеки ден 
ние ставаме свидетели, как представители на 
индустрията, правителства и различни организации 
си сътрудничат, за да създадат и използват 
глобалния език на бизнеса.
Наскоро GS1 обяви своята нова стратегия, 
която има за цел да насърчи внедряването 
на стандартите GS1 в дигиталния свят, за да 
подпомогне трансформацията на индустрията в 
полза за потребителите и пациентите. Ясно се 
вижда, че един от опорните ни, стратегически 
стълбове отговаря на увеличената нужда от 
идентификация, проследимост, организация 
на веригата за доставки, онлайн продажби и 
платформи за електронна търговия.
Във фокуса на GS1 са пет основни секторa: 
здравеопазване, търговия на дребно и 
потребителски стоки, платформите за електронна 

търговия, транспорт и логистика, и техническа 
индустрия. Новата стратегия се основава на 
добавянето на стойност за индустрията, свързване 
на физическия и дигиталния свят и съвкупността 
от доверие и иновации.
Радваме се да отбележим 30-годишния юбилей  
на GS1 България. Активната ангажираност на  
115-те национални организации GS1 по света,  
в т.ч. GS1 България, е от фундаментално значение 
за прилагането на нашата стратегия и постигането 
на целите ни. Ползите от федерацията са се 
доказали във времето, както по отношение на 
глобалния обхват, така също и заради експертизата 
на локално ниво.
От началото на своята дейност през 1991 г. 
GS1 България става отправна точка за бизнес 
общността в България във връзка с прилагането 
на стандартите. През 1992 г. за пръв път баркод 
(тогава EAN) се сканира на каса в търговски обект 
в страната. З0 години по-късно GS1 България 
чества друго важно събитие – осигуряването на 
достъп на българските фирми до най-голямата 
в света мрежа за продуктови данни (Global 
Data Synchronization Network). За изминалите 
години могат да бъдат изброени и много други 
постижения, сред които системен контрол върху 
правилното прилагане на стандартите, борба 
срещу незаконната търговия, осигуряване на 
високо качество на данните, които се подават 
към Глобален регистър на GS1 и в рамките на 
Националния каталог, активно консултиране на 
българската здравна общност за маркировката  
на лекарства с GS1 Data Matrix съгласно 
изискванията на европейските регулации и др.
В Глобалния офис на GS1 сме уверени,  
че най-доброто предстои и очакваме с нетърпение 
да продължим нашето сътрудничество с 
GS1 България в бъдеще. Международната 
организация GS1 се опира на знанието, усилията, 
ангажираността и най-важното, на страстта на  
115-те национални организации, които участват 
във федерацията. Вярваме в силата на Seeing One 
Vision, Speaking with One Voice and Acting as One 
Organisation.
Ще се справим с предизвикателствата занапред, 
ако продължим да си сътрудничим, следим 
непрекъснато за новите тенденции и останем 
фокусирани върху работата си. 
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Цветан Симеонов
Председател на УС на GS1 България

„GS1 България осигурява на българските фирми достъп до 
глобалната система за идентификация и маркиране с баркод 
на продукти, услуги, логистични единици, локации и други,  
и консултации относно прилагането на останалите стандарти 
в рамките на системата. Днес стандартите GS1 включват много 
повече от само маркиране с баркод и успешно се прилагат 
за реализирането на ефективни системи за проследимост, 
независимо от сектора ...“

От администриране към предлагане на 
иновативни услуги

Международната система за идентификация и 
маркиране с баркод на стоките се администрира 
от GS1 (преди EAN International). Централата 
на организацията се намира в Брюксел и е 
представена в отделните страни чрез свои членове, 
наричани Национални организации GS1. Условието 
за членство и получаване на статут на Национална 
организация е кандидатът да е неправителствена 
асоциация с нестопанска цел, която представлява 
интересите на производители и търговци. 

При подготовката за членство на България през 
1989 г. такъв статут има Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) , която по това 
време е в структурата на Министерството на 
външната търговия. Към Палата се учредява 
Съвет за подготовка на членството с председател 
Христо Содев, директор на Главна дирекция 
„Информационно-изчислителен център“ към 
Министерство на вътрешната търговия и услугите 
и секретар Ани Петкова, експерт в БТПП. 
Председател на БТПП към този момент е Владимир 
Ламбрев, а зам. председател Божидар Божинов. 

Въвеждането на баркод маркировките в онзи 
период трябва да подпомогне главно експортно 
ориентираните предприятия. В състава на Съвета 
са включени представители на Булгарплодекспорт, 
Винимпекс, Булгартабак, а също и Център 
НИЕРА (Центърът за научноизследователска и 
експериментална работа по амбалажа), Българска 
полиграфия и някои от по-големите печатници, 
както и други заинтересовани страни.

България беше приета за член на EAN International 
през м. декември 1991 г. По това време Генерален 
секретар на EAN International е Етиен Боне, Белгия. 
Функциите на национална организация бяха 
възложени на Бюро ЕАН България към БТПП, което 
се състоеше от един експерт, Ани Петкова. 

Първата фирма, регистрирана през м. март 1992 г., 
като член на ЕАН България, е “Ел Би Булгарикум” 
ЕАД.
Със статута на Бюро към БТПП, ЕАН България 
функционира до края на 2004 г. От 2005 тя 
получава специален статут на Съвет към БТПП, а от 
2016 се трансформира в самостоятелно сдружение 
с нестопанска цел GS1 България, с над 3503 
членове. В 2021 г. техният брой възлиза на 4354.
През всичките тези години дейността на GS1 
България е насочена към администриране и 
популяризиране на стандартите в страната. 
Организацията осигурява на българските 
фирми достъп до глобалната система за 
идентификация и маркиране с баркод на 
продукти, услуги, логистични единици, локации 
и други, и консултации относно прилагането на 
всички стандарти в рамките на системата. Днес 
стандартите GS1 включват много повече от само 
маркиране с баркод и успешно се прилагат 
за реализирането на ефективни системи за 
проследимост, независимо от сектора, електронен 
обмен на данни, синхронизация на основни данни и 
подобряване на потребителското преживяване.

Във фокуса на организацията и в съответствие 
със световните тенденции са продуктовите данни 
и тяхното качество. Разработени са конкретни 
глобални решения, които да подкрепят качеството 
на данните, в т.ч. Глобална мрежа за синхронизация 
на данни, Глобален модел на данните, Глобална 
класификация на продуктите, Глобална платформа 
от регистри с услуги като Activate и Verified 
by GS1 за активиране на идентификационните 
номера и проверка на принадлежността на даден 
номер към съответната фирма. Световни лидери 
в конвенционалната и електронната търговия 
са членове на GS1 и използват стандартите и 
решенията, за да запазят лидерските си позиции. 
Присъединяват се и нови активни компании, 
които искат да постигнат по-бързо по-висока 
конкурентоспособност и да разширят пазарния си 
дял, заради улеснения достъп до техните продукти.
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Грегор Херцог
Председател на GS1 в Европа 2021-текущо 

Изп. директор на GS1 Австрия

„...Сдружението извървя път от 
организация заета преди всичко с 
администриране на международните 
стандарти GS1, до такава, която 
предоставя модерни и инновативни 
услуги....“

Тридесет динамични години!

Уважаеми членове на GS1 България, приятели  
и колеги,

през последните десет години вие постигнахте 
много, развивайки Сдружението от организация, 
заета преди всичко с администриране  
на международните стандарти GS1, до такава, 
която предоставя модерни и иновативни услуги 
и решения. Особено по отношение на основните 
данни (Master data) GS1 може да допринесе много 
за своите членове. Европейското законодателство 
въведе  изискване за дигитализация на данните  
за хранителните стоки, които се предлагат онлайн. 
Потребителят трябва да има достъп до пълната  
и точна  информация от етикета на даден продукт, 
когато пазарува онлайн. По тази причина се налага 
дигитализиране на продуктовите данни. GS1 
България помага на доставчиците и търговците  
на дребно в България да структурират данните  
за своите продукти и предоставя услуга за  мастър 
данни, чрез която продуктовите данни могат  
да бъдат споделени между различните партньори 
по веригата за доставки. Експортно ориентираните 
фирми получават възможност да използват 
тези данни не само за вътрешния пазар, но и в 
международен план. Поради тази причина GS1 
България активно насърчава дигитализацията  
на компаниите.

Стартирането на новата услуга EComGrid/Atrify 
показва позитивната динамика на GS1 България. 
България отчита също значително развитие на 
електронния обмен на данни (EDI) по стандартите 
GS1, които улесняват и насърчават активно обмена 
на данни, свързани с отделни транзакции (поръчки, 
авизо, фактури и др.).

GS1 Австрия и GS1 България имат тясно 
сътрудничество. В продължение на много години 
ние обменяме добри практики и познания  
в рамките на Програма за менторство. За нас  
е голямо удоволствие да работим с колегите от GS1 
България и да провеждаме работни срещи,  както 
на територията на вашата прекрасна страна, така  
и в Австрия. Посещенията ми в България винаги  
са ме вдъхновявали и ме впечатляват вашия подход 
към клиентите и начина, по който внедрявате 
глобални проекти.

В световен план пред GS1 стоят много 
възможности, сега и в бъдеще. С настоящата ми 
роля на Председател на регионалната организация 
GS1 в Европа участвам активно в дейности  
с Европейския съюз (ЕС). GS1 може да помогне 
и да подкрепи изпълнението на Европейския 
зелен пакт, тъй като устойчивата икономика 
се нуждае както от идентификация, така и от 
информация. Организацията ни има дългогодишен 
опит в предоставянето на утвърдени стандарти 
за еднозначна идентификация на продукти и 
локации. Посредством нашата Глобална мрежа за 
синхронизация на данни (GDSN) ние осигуряваме 
инфраструктура за обмен на информация  
за продукти в международен план. GS1 България  
е готова да отговори на тези предизвикателства 
със своя млад и силно мотивиран екип  
от експерти.

Поздравявам българските ми колеги за това, 
което са постигнали през последните 30 години 
и гледам напред към дългогодишно ползотворно 
сътрудничество между GS1 Австрия и GS1 
България, и двете активно участващи в дейността 
на GS1 в Европа.
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Ани Петкова
Главен експерт 1991-2004

„.... През изминалите 30 години основната  
дейност и прерогативи на Националната  

организация GS1 в България е стандартите  
да станат лесно приложими във всекидневната  

дейност на българските фирми ...“

Баркодовете - част от ежедневието

За всички партньори от индустрията, търговията и 
всеки от нас – крайните потребители, баркодовете 
са част от всекидневието. Погледнете в гардероба, 
в хладилника, в кухнята, във всяка стая в дома 
Ви и на всеки предмет, почти всичко, което 
купувате, пристига до Вас маркирано с GS1 баркод. 
Съществуването на баркода улесни работата на 
производителите, доставчиците и дистрибуторите.

За потребителя баркодът е само видимата 
част от една цялостна система, обърната към 
информационните технологии, подчинени и 
насочени към усъвършенстване на предлагането 
и подобряване ефективността по веригата на 
снабдяване.

В зависимост от обекта, който трябва да бъде 
идентифициран – търговска единица, кашон, 
палет, амбалаж, локация и други, баркод символът 
може да бъде различен – EAN-13, ITF-14, GS1 128 
(EAN/UCC-128), DataMatrix, DataBar. GS1 (преди 
EAN International) стандартизира информацията, 
която се кодира в техническия символ в 
зависимост от нуждите на съответния сектор и 
препоръчва използването на подходящия баркод, 
така че данните да могат да бъдат разчетени и 
интерпретирани от всеки участник по веригата 
по цял свят. Използването на стандартната 
маркировка GS1 позволява по-бързо обслужване 
на клиентите на каса в търговските обекти, 
подобрен контрол и управление на наличностите, 
бързо и ефективно приемане на стоки на рампа, 
проследяване в реално време и редица други 
ползи.

Развитието и прилагането на глобалните
стандарти и препоръки за процесите, с цел 
подобряване на ефективността на глобалните 
вериги не е изолиран процес. Представители на 
индустрията са пряко ангажирани с работата, 
дефинират изискванията към процесите, 
съдържанието на данните и препоръките за 
преобразуване. За всеки сектор и в съответствие 
с нуждите му се сформират работни групи и се 
стартират проекти за разработване и инициативи 
за внедряване. Резултатите се представят в така 
наречените добри практики, които се предават в 
цял свят чрез местните национални организации и 
придобиват международен характер.

Освен с индустрията GS1 работи в тясно 
сътрудничество с международни организации и 
инициативи, между които ISO, CEN, Европейския 
институт за стандартизация в далекосъобщенията 
(ETSI), United Nations Centre for Trade Facilitation 
and Electronic Business UN/CEFACT, Работната 
група за интернет инженеринг (Internet Engineer-
ing Task Force, IETF), Консорциума на Световната 
мрежа (W3C), Световната митническа организация, 
Световната здравна организация и други.

През изминалите 30 години основната дейност и 
прерогативи на Националната организация GS1 в 
България е стандартите да станат лесно приложими 
във всекидневната дейност на българските фирми. 
Фирмите-членове са както големи компании, така 
и фирми с по-малък, по-лимитиран предмет на 
дейност, но всяка от тях получава необходимото  
ù внимание с оглед на правилното внедряване  
на стандартите и как да извлече най-големи ползи 
от това.
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Христо Содев
Изп. секретар GS1 България 2005-2014

„... На практика началото бе поставено  
през 1986 г. с първия пилотен проект  
за сканиране на баркодове при продажба  
в магазини на модна къща „Валентина“ ...“

Началото

Тридесет години са значителен период от 
възникването и дейността на една организация. 
ЕАН България/GS1 България мина през различни 
периоди на своето развитие, но успя и продължава 
да изпълнява своите функции на национална 
организация. Присъствието на големите търговски 
вериги на българския пазар в голяма степен беше 
улеснено благодарение на функционирането на 
ЕАН България/GS1 България.

Включването на българските производители в 
международната система от стандарти допринесе 
благоприятно за тяхното позициониране на 
международните пазари.

На практика началото бе поставено през 1986 
г. с първия пилотен проект за сканиране на 
баркодове при продажба в магазини на модна 
къща “Валентина”. Проектът бе реализиран от 
Главна дирекция “Информационно - изчислителен 
център” (ГД ИИЦ) към Министерство на 
вътрешната търговия и услугите. Използвани са 
български касови апарати “Елка”, произведени 
от предприятието Оргтехника – Силистра и 
български персонални компютри “Правец-16”. 
Стоките се маркират в склада, като се използват 
самозалепващи етикети с баркод. За целта са 
закупени два принтера Intermec. Фирмата Inter-
mec и до днес е една от водещите фирми, които 
предлагат решения за управление на веригите за 
снабдяване.

През м. октомври 1992 г. е открит първият 
универсален магазин, в който всички продажби се 
извършват със сканиране на баркод EAN. 

Първоначално магазинът е създаден като “joint ven-
ture” между българската фирма “Кореком” и гръцка 
фирма, с наименованието “Метроком” и се намира 
в квартал “Младост-4”, София. Магазинът разполага 
с четиринадесет секции за различни групи стоки 
като облекла, текстил, детски играчки, автомобилни 
принадлежности, електроуреди и др. Оборудван 
е изцяло с техника IBM, в т.ч. касови апарати с 
двустранен интерфейс, два сървъра работещи 
паралелно и поддържащи огледална база от данни 
с непрекъснато синхронизиране на транзакциите. 
Софтуерът, който се използва е Supermarket appli-
cation на IBM и е един от най-добрите софтуери за 
управление на магазини присъстващи на пазара по 
това време. След около година гръцката фирма се 
оттегля от сдружението и магазинът продължава 
своята дейност вече под фирмата “Кореком”.

При учредяването на ЕАН България и стартирането 
на процеса на регистрация на членове на 
организацията, данните за фирмите първоначално 
се записваха на хартиен носител. Необходимите 
документи за членство към тогавашния момент 
бяха регистрационна форма по образец, заверено 
копие от регистрацията на фирмата в търговския 
регистър и копие от отчета за  приходите и 
разходите за предходната година. Въз основа 
на тези документи се издаваха фирмен префикс 
или кратки номера ЕАN-8. С навлизането на 
персоналните компютри и акумулирането на 
средства започна използването на конвенционални 
инструменти, като таблици на Excel и другите офис 
софтуерни продукти.

30 години по-късно системите със сканиране 
на баркодовете при продажбите се прилагат 
и в най-малките търговски обекти. GS1 
идентификацията на стоките се налага и 
в динамично развиващата се електронна 
търговия. Стандартите GS1 са важен инструмент 
при реализирането на ефективни системи 
за проследимост както на стоки, така и на 
лекарства и медицински изделия, и други. 
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Основни проблеми на този етап бяха 
актуализацията на данните и комуникацията с 
фирмите. За актуализация на данните се ползваше 
формуляр, който заедно с проформа-фактурите 
за членския внос се изпращаха по пощата, което 
практически се извършваше веднъж годишно. 
В случай, че междувременно бяха настъпили 
промени в адресите за кореспонденция, тогава 
се налагаше допълнителна комуникация за 
уточнения, които се извършваха предимно по 
телефона. Тези проблеми и задачите, които стояха 
пред организацията наложиха да се пристъпи към 
проектирането и внедряването на автоматизирана 
информационна система и изготвяне на интернет 
страница, с което да се реализира присъствието в 
интернет пространството. 

През февруари 2006 г. бe сключен договор с 
фирма Уеб Системи ООД за проектиране, дизайн и 
програмиране на Автоматизирана информа-
ционна система (АИС) и корпоративен уеб сайт, 
като са включени и функционалности за членовете 
и връзка с информационната система на EAN 
International – GEPIR (Global EAN Party Information 
Registry). 

GEPIR позволява проверка за легитимност на 
номерата кодирани с баркод и достъп до данни за 
контакт с фирмите-членове.

Новата АИС влезе в експлоатация през 2007 г. 
След тази версия следва периодично технологично 
обновление и функционално разширение на 
информационната система. Създадени са профили 
с оторизиран достъп за фирмите-членове на GS1 
България. Автоматизиран е процесът за събиране 
на членски внос и е въведено електронно 
фактуриране. Във версия 2014г. е включено 
приложение за създаване и отпечатване на 
стандартен логистичен етикет. От същата година 
регистрацията на нови членове е изцяло по 
електронен път, но остава възможността 
представители на фирмите да посетят офиса и да 
получат необходимите им насоки и консултации на 
място.

Перспективите за развитието на стандартите 
GS1 и областите на приложение са огромни и ще 
продължават да са в полза на всички участници 
във веригите на снабдяване, от производители и 
търговци до крайните потребители.

Среща с делегирана от EAN International 
работна група – 28. 10. 2004 г.
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Ел Би Булгарикум ЕАД
Първа компания член

Производителят на млечни продукти „Ел Би 
Булгарикум” ЕАД е първата българска компания 
регистрирана в международната общност GS1 
(тогава EAN International) чрез представителството 
в България през 1991 г.

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД е единствената 
държавна фирма на българския пазар, която 
освен две производствени предприятия в София 
и Видин, разполага и със съвременен Център 
за научноизследователска дейност. Научните 
изследвания на компанията са свързани с 
индустриалното производство на закваски за 
традиционни млечни продукти, разработване на 
технологии и имплементиране на нови продукти, 
съобразени със съвременните тенденции и 
хранителните навици на обществото.

Предизвикателство

Нашата цел остава непроменена в годините. 
Непрестанното ни желание да поддържаме и 
разширяваме стратегическите си партньорства 
в страната и чужбина и стремежът ни към 
разработване и предлагане на млечни продукти, 
които в най-голяма степен отговарят на 
изискванията на потребителите и същевременно 
улесняват процеса на работа с нашите партньори, 
ни мотивира още преди 30 години да станем член 
на международната общност GS1 (тогава EAN Inter-
national).

Решение

„Ел Би Булгарикум” ЕАД е не само първенец 
в грижата за съхранение на българския вкус 
на млечните продукти, но и първата компания 
приложила международните стандарти GS1 

в страната преди три десетилетия. Широкото 
потребление и високият интерес към нашата 
продукция от международините пазари, наложиха 
необходимостта от въвеждане на единна система от 
въвеждане на стандартния баркод, с който да бъдат 
маркирани всички наши млечни и лиофилизирани 
продукти.

Ползи

Благодарение на изградените стандарти на 
системата GS1, „Ел Би Булгарикум“ успява да 
предостави повече и по-точна информация на 
своите партньори и осигури по-голяма безопасност 
за потребителите. 

Чрез GS1 успяхме не само да съкратим времето 
в процеса на опаковане и маркиране на стоката, 
но улеснихме товаро-разтоварващите дейности. 
Подобрихме комуникацията с нашите партньори. 
Вече е възможен бърз и лесен достъп до цялото 
портфолио на компанията от където търговците 
на едро и дребно могат да почерпят пълна 
информация за предимствата на продуктите ни, 
техния грамаж, срок на годност.
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Международната  
организация GS1

GS1 е международна организация с нестопанска 
цел, която координира разработването и 
поддържането на най-широко използваните 
стандарти за веригите на доставка в различните 
сектори в цял свят. Създаването на нови и 
обновяването на съществуващите стандарти се 
инициира от самите компании и се осъществява 
в рамките на дефиниран процес по разработване 
на стандарти. Най-разпознаваем от стандартите 
е GS1 баркодът, който е определен от Би Би Си 
като „едно от 50-те неща, изградили световната 
икономика“. 

В днешно време стандартите GS1 подобряват 
ефикасността, безопасността и прозрачността 
по веригите за доставки в повече от 25 
сектора, включително омни-канална търговия, 
здравеопазване, транспорт и логистика, 
обществено хранене, техническа индустрия и др.
Организацията е представена в отделните страни 
чрез местни национални организации, базирани 
в 115 държави. Над 2 милиона фирми, използват 
стандартите GS1 в своята ежедневна работа.  
Дневно в цял свят се сканират над 6 милиарда 
баркода. Националните организации консултират 
фирмите относно прилагането на стандартите и 
как те могат да подобрят техните бизнес процеси. 
Същите са допълнително обединени по региони: 
Северна Америка; Латинска Америка и Мексико; 
Европа (преди Западна, Централна и Източна); 
МЕМА (Близък изток и Средиземноморие); Азия и 
Тихи океан и имат своите форуми за обсъждане на 
специфични за съответните региони въпроси.

6 милиарда 
сканирания дневно

Здравеопазване

Търговия

Обща търговия

Пресни храни

Текстилна 
индустрия

Търговия
на дребно

Транспорт 
и логистика

Обществено 
хранене

Техническа
индустрия

Платформи 
за електронно
пазаруване
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Какво получавате от стандартите GS1?

Стандартите GS1 създават общ език, който подкрепя оперативната съвместимост между различни 
системи и бизнес процеси по цял свят.

Уникална 
идентификация  
и маркиране с баркод 
на продукти, локации, 
логистични единици и 
др., валидни в цял свят

Ефективен електронен 
обмен на документи  
с търговски партньори

Проследимост  
на стоки, лекарства, 
пратки и други

Оптимизация  
на процесите по прием 
и експедиция на стоки

Възможност за 
съхраняване и споделяне 
на продуктова 
информация с партньори 
и крайни клиенти от 
цял свят както чрез 
национална, така и чрез 
глобална база данни

Повишаване  
на продажбите  
и изпълнение  
на изискванията  
на съвременната  
онлайн търговия
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над 100 милиона маркирани продукта

115 национални организации

НПО

Потребителят 
е в центъра
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Глобална 
и национална

Сътрудничество
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За GS1 България

GS1 България е организация с нестопанска цел 
и е член на Международната организация GS1 и 
регионалната GS1 в Европа. Със своята дейност 
Сдружението осигурява на българските фирми 
достъп до глобалната система от стандарти GS1.

Основни дейности на Сдружението са:  

− издаване на фирмени префикси GS1, които 
започват с префикс за РБългария, определен 
от GS1 AISBL, в съответствие с правилата на 
последната, с правилата за управление на 
Системата и с правилата на Сдружението

− предоставяне на единични идентификационни 
номера GS1, които се определят по реда на 
постъпване на редовните документи от членовете

− осигуряване на уникалност на предоставяните 
идентификационни номера

− публикуване на определените на членовете 
идентификационни номера в сайта на 
Сдружението и в глобалния регистър на 
членовете GEPIR

− съдействие при внедряване на електронен код на 
продуктите

− съдействие за предприемане на правни действия 
при констатирани нарушения при използване 
на идентификационните номера, както и при 
прилагане на Системата на територията на 
РБългария

− организиране на семинари, симпозиуми, 
презентации по приложението на Системата

− провеждане на обучения, консултации и 
предоставяне на информация - по искане на 
физически и юридически лица, организации и 
институции - по приложение стандартите на 
Системата

− създаване и поддържане база данни за своите 
членове

− представляване на интересите на членове на 
Сдружението в рамките на неговите основни 
цели и дейност, определени в този Устав

− сътрудничество със сродни органи и организации 
от страната и чужбина

− участие в международни проекти и програми, 
свързани с приложението и развитието на 
Системата

− генериране и верификация на баркодове

− осъществяване на други позволени от закона 
дейности, насочени към постигане на целите и 
изпълнение на задачите на Сдружението.

Органи на Сдружението са: 
− Общо събрание
− Управителен съвет
− Форум на ползвателите към УС
− Председател

Фиг. 2 Брой членове в периода 1992 - 2020 г.

Фиг. 1 Разпределение на членовете по сектори
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Управителен съвет на GS1 България 2020 − 2024 г.

Цветан Симеонов

Председател на УС на GS1 България
Председател на УС  

на Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

Николай Илиев

Управител
Некст Лаб ЕООД

Петър Велев

Изп. Директор
Екофарм Груп АД

Чавдар Селвелиев

Управител
Магре – Замразени храни ЕООД

Хараламби Хараламбиев

Изп. директор
Лакпром АД

Атила Йенисен

Изп. директор
МЕТРО Кеш енд кери България 
2016 - март 2021

Веселин Стоянов

Управител
Транспрес ООД

Елза Маркова

Изп. директор
Белла България АД

Надежда Панчева

Председател на съвета 
на директорите
Сердика Фарма Ринг АД
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1991

1992

2006

2012

2014

2015

2005

2007

2008

2014

2015

Първият 
сканиран 

ЕАN баркод  
в магазин  

на „Кореком“  

Работна група 
за хармонизиран 

логистичен етикет
Продуктов каталог 

БГ Баркод,
 Версия 1

Бюро  
ЕAN България

към БТПП

Съвет  
GS1 България 

към БТПП

Въвеждане  
на автоматизирана 

информационна 
система, версия  1

Обновяване  
на автоматизирана 

информационна 
система, версия 2

Зала за обучения
Лаборатория/ 

продуктова 
фотография

При EDI фактури
отпада изискване 

за електронен 
подпис

EDI потребителска група 
за внедряването  

на електронен обмен  
на данни

Мобилно приложение  
БГ Баркод 

проверка на легитимност 
на баркод
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2016

2018

2019

2020

Установяване  
на партньорство  

с eMAG

Учредяване  
на Сдружение  
GS1 България

Първи  
Регионален форум 

GS1 в Европа  
в България

Инф. система  
за управление  

на фирмите-членове

GS1 България - 
регистрационен  

агент (РА) за LEI код
Синхронизиране/API  

на инф. система  
с GS1 Глобална платформа  

от регистри

Activate 

2016

2018

2019

2020

2021

GS1 DataBar пресни храни/
променливи тегла/

проследимост

GS1 Print, онлайн прил. 
логистичен етикет, версия  1

Продуктов каталог  
БГ Баркод, версия 2 

самостоятелна платформа

Глобална класификация  
на продукти (GPC)  
на български език

Европейска система  
за проследимост и 

маркиране на лекарства  
с GS1 DataMatrix

Европейска система за 
проследимост  

на тютюневи изделия SSCC 
за агрегирани единици

Присъединяване  
към мрежата  
на глобална 

синхронизация  
на продуктови данни. 

Стартиране  
на EComGrid/Atrify 

GTIN идентификатор  
на медицинските  

изделия (UDI) 
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Глобална мрежа за синхронизация на данни (GDSN)

Приложението на стандартите GS1 е доказало 
своята ефективност през годините. Много важно  
е тези стандарти да се прилагат по цялата верига 
на доставки. С напредъка на новите технологии  
и все повече възприемане дигиталния начин  
на търговия, възникнаха нови изисквания  
и търсене на пълна и точна продуктова 
информация. 

За да помогне на фирмите при изпълнение на тези 
изисквания, GS1 България стартира нова глобална 

услуга за синхронизиране на продуктови данни, 
вкл. данни необходими за поръчване, при 
складиране и логистика, и за управление на 
продажбите.

Глобалната мрежа за синхронизация на данни 
(GDSN) е най-голямата мрежа за продуктови 
данни в света. В края на януари 2021 броят на 
ползвателите на платформата е 61 321, а броят  
на регистрираните GTIN/баркодове възлиза на 
34 273 087 продукта.

Цвета Братанова,

изп. директор
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EcomGrid e най-новия сертифициран data pool 
от общо 44 сертифицирани GDSN data pool-а в 
света, които са свързани в мрежа и синхронизират 
данни за продуктите. Това се случва посредством 
партньорството на Сдружението с немската 
софтуерна компания atrify. 

EcomGrid e ново ниво на комуникация между 
партньорите, възможност за автоматизиране 
на процеса за листване и актуализиране на 
информация за продукти в търговската мрежа и в 
електронните платформи. 

GDSN дава възможност на компаниите да споделят 
безпроблемно висококачествени данни за 
продуктите на всеки пазар. Всяка компания,
независимо от нейния размер, се нуждае от едно и

също нещо – навременни и надеждни данни за 
продуктите в рамките на търговските отношения 
и по отношение на нуждите на  крайните 
потребители и пациентите.

В GDSN висококачествено продуктово съдържание 
се въвежда, поддържа и споделя автоматично, и е 
гарантирано, че търговските партньори имат бърз 
достъп до най-актуалната и пълна информация за 
продуктите, предмет на техния търговски интерес 
и бизнес отношения както на местни, така и на 
световни пазари.

Както всяко начало на внедряване на нови 
стандарти GS1 в страната е доста сложен процес, 
изисква време и усилия, но възприемането им 
от търговските партньори улеснява и повишава 
ефективността по цялата веригата на доставки. 

При интерес или за повече информация винаги 
може да се свържете с нас.



30 години прилагане на стандартите GS1 в България

20

Продуктов каталог БГ БАРКОД

През изминалия период един от най-важните 
проекти, по който работихме, е продуктовият 
каталог БГ Баркод. Идеята зад всеки издаден 
баркод да стои правилния продукт с пълни и точни 
данни ни активира да инвестираме средства и 
усилия в тази проект. 

Новите изисквания на Централата на GS1, всеки 
издаден баркод номер да бъде обвързан с 
конкретен продукт и набор от основни атрибути за 
продукта да бъдат вписани в Глобална платформа 
от регистри на GS1, наложиха изграждането на 
автоматична връзка между БГ Баркод и GTIN 
регистъра на платформата.

БГ Баркод позволява на производители и фирмите, 
притежатели на търговска марка да въвеждат 
и съхраняват информация за продуктите си 
идентифицирани с баркод номера. Каталогът 
включва всички категории продукти, при храни 
информацията е съобразена с изискванията на 
Регламент 1169. Веднъж въведени данните могат 
да бъдат споделяни с крайните клиенти, търговски 

партньори, търговски вериги, онлайн платформи, 
регулаторни органи и други, през единен портал и 
с минимално усилие.

БГ Баркод е разработен, при спазване на 
предписанията за сигурни бази данни и освен, че 
съхранява информация за продуктите, помага за 
по-добро управление на номерата, като следи за 
следващия свободен в рамките на предоставения 
капацитет, изчислява правилна контролната цифра 
и позволява генериране на техническия баркод 
символ. 

Продуктовият каталог е синхронизиран и с 
Единния търговски регистър на БТПП. За фирмите, 
които са членове и на двете организации може 
да се правят двупосочни справки: за достоверни 
данни относно състоянието на фирмата - в 
регистъра на БТПП и респ. за продуктите на 
съответната фирма в Продуктовия каталог.

Предизвикателството продължава!

Попълнете информация за продуктите, които сте 
маркирали с баркод, започващ  с 380 и станете 
част от достоверна база данни за съхранение и 
споделяне на продуктова информация. Заедно 
може да направим пазаруването на крайните 
потребители по-интересно и лесно. За тях 
информацията за продуктите става все по-
необходима при покупка. Чрез сканиране на 
баркода върху продукта ще може по-лесно 
да прочитат етикета, а защо не и да получат 
допълнителна информация.

Лейла Акан,

главен експерт

БГ Баркод съдържа над 50 000 продукта  
и техният брой се увеличава ежедневно.

Научете повече за продуктовия каталог БГ 
Баркод сканирайки QR кода
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Мобилно приложение БГ БАРКОД

През 2014 г. стартира първото мобилно 
приложение за проверка легитимността на 
баркодовете БГ Баркод. През годините се 
наложи да се направят няколко актуализации 
за подобряване на неговата функционалност. 
Приложението е достъпно и безплатно може да се 
изтегли и от двете платформи - Google Play и App 
Store.

БГ Баркод позволява чрез сканиране на баркода 
да се получи информация за фирмата носител на 
търговската марка, допълнителна информация за 
продукта, при хранителни продукти хранителна 
стойност и алергени. Също така предварително 
могат да се зададат алергени, към които имате 
непоносимост и след сканиране на баркода 
на продукта приложението ще алармира за 
съдържанието на съответния алерген. 

Благодарение на директната връзка с Продуктовия 
каталог и Глобален електронен регистър на 
фирмите членове на GS1 (GEPIR) служи за 
проверка на легитимността на баркода, но и да 
даде на крайните потребители възможност за 
информиран избор при покупка.

Използването на мобилното приложение е лесно и 
удобно, необходимо е само да се сканира баркода 
от опаковката на продукта. Освен потвърждение 
за легитимността на даден баркод, за продукти 
започващи с 380, приложението показва данни за 
фирмата и данни за продукта, ако информацията 
е въведена в Продуктовия каталог. Ако баркодът 
е нелегитимен, приложението предоставя 
възможност за изпращане на сигнал до GS1 
България, за да се предприемат необходимите 
мерки по отстраняването на констатираната 
нередност.

За баркодовете, които не започват с 380, 
издадени от други Национални организации GS1, 
приложението препраща и показва информация от 
международния регистър GEPIR.

Изтеглете мобилното приложение:

Мобилното приложение БГ Баркод има  
над 23 хиляди изтегления



30 години прилагане на стандартите GS1 в България

22

Онлайн приложението GS1 Print

Бързина, ефективност и проследимост са 
част от характеристиките, които са във фокус 
при организиране на приема на доставки 
в логистичните центрове. Използването на 
хармонизиран стандартен етикет върху доставните 
единици е важен инструмент за постигането им. 

GS1 Print е онлайн решение за лесно и коректно 
изпълнение на изискванията за логистичен етикет. 
Използването му не налага закупуването на 
допълнително оборудванe и софтуер.

Приложението е разработено от GS1 Австрия и 
адаптирано за ползване от фирмите и в други 
страни, между които България, Германия, Франция, 
Литва, Латвия, Австралия и други, и е особено 
удачно и полезно за малките фирми, да отговорят 
на изискванията на търговските вериги. GS1 
Print е изцяло съобразено със стандартите GS1 
и препоръките за добри практики за използване 
на стандартите GS1 и осигурява необходимите 
качество и технически параметри на логистичните 
етикети. 

Всички фирми-членове на GS1 България могат да 
го използват благодарение на активното участие на 
Сдружението в адаптирането му за нашата страна.

Велин Кърчев,

главен експерт

Научете повече за онлайн приложението за 
създаване на логистични етикети.
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Повече за възможностите на кодиране  
с GS1 DataBar прочетете тук:

GS1 DataBar - Повече информация на по-малко място

Продоволствените кризи, 
стремежът към оптимизация 
на процесите и изискванията 
за  осигуряването на бърза 
и лесна проследимост 
на стоките подчертават 
необходимостта от обмен 

и автоматична обработка на допълнителна 
информация за пресните хранителни продукти 
в реално време, в т.ч. партида и срок на годност, 
а при стоки с променливи тегла и универсално 
идентифициране, а не използването на локални 
номера с ограничено разпространение (ЛНОР). 
ЛНОР не осигуряват уникална идентификация на 
марката и е необходима миграция към глобални 
номера на търговската единица (GTINs). Баркод 
символ GS1 DataBar помага за миграцията към 
GTIN и позволява на търговците да намалят 
количеството на нереализирани продажби и да 
повишат качеството на обслужване и сигурността 
на крайния потребител.

Наличието на тези данни в баркода способства 
отчитането им на каса при продажба и освен че 
остава следа в системата, тези данни се отпечатват 
в касовите бележки. 

Непосредствени ползи от прилагането на GS1  
DataBar са:
• автоматично отчитане на продажбите на каса
• управление на сроковете на годност, вкл. 

предотвратяването продажби на стоки с изтекъл 
срок

• подобрено планиране на зареждането с пресни 
продукти

• проследяване и контрол в точките на продажба 
вкл. по-ефективно изтегляне на определени 

продукти при сигнал за несъответствие или 
съдържание на вредна съставка

• управление на категориите и други.

През 2016 година в България, в съответствие 
с изискванията на Европейски регламенти, 
между които 931/2011, 1169/2011, 1760/2000 
и 1825/2000, МЕТРО Кеш енд Кери България 
инициира постепенно фирмите да преминават към 
партидно базирана проследимост, като първият 
етап засегна пресни храни като месо, мляко и риба.
В съответствие с изискванията на търговеца 
към неговите доставчици в баркода са включени 
следните данни в посочения ред:
1.  GTIN – уникален номер на артикула (например 

свинско филе) с ПИ (01)
2. Нетно тегло в килограми (3 символа след 

десетичната запетая) с ПИ (3103) за артикули с 
променливо тегло

3. „Най-добро преди“ с ПИ (15) или „Срок на 
годност“ с ПИ (17) в зависимост от съответния 
артикул

4. Партиден номер (L) с ПИ (10).

Пример за баркод GS1DataBar
GS1-Databar Expanded Stacked

(01)03800849000332(3103)001123(17)
161120(10)L-0989-exp

Данните за партидата се разчитат в касовата 
система на МЕТРО Кеш енд Кери България и се 
отпечатват във фактурите за клиентите, с което се 
подсигурява проследимост на стоката до крайния 
потребител.

GS1 България консултира фирмите при 
преминаване към новата маркировка и участва в 
обучения на доставчиците в МЕТРО Академия.

GS1 DataBar позволява освен GTIN да се 
кодират допълнителни данни, като срок на 
годност или „най-добро до“, тегло, партиден 
номер и други, а с това и по-добро управление 
на сроковете на годност и следене на 
партидите.
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Генериране на баркод

Предпоставка за автоматичното прочитане на идентификацията е тя да бъде кодирана в баркод символ. 
GS1 България предлага два варианта на този вид услуга:

• За фирмите, които са попълнили продуктова 
информация в Продуктовия каталог  
/www.bgbarcode.bg/, баркод символите EAN-8/
EAN-13 се генерират през софтуера и могат да 
бъдат свалени в .png формат. 
 

• Генерирането може да бъде направено след 
предварителна заявка чрез специализиран 
софтуер и изображенията да се предоставят в 
.eps-формат. Това позволява графичния символ 
да бъде вграден в дизайна на етикета при добро 
качество на символа.

Верификация на баркод символи

Абсолютна необходимост по веригата на доставки 
е 100%-вата надеждност на баркод символите. 

Стотици хиляди фирми по целия свят разчитат на 
стандартите GS1 за удовлетворяване очакванията 
на бизнеса и клиентите. 

Ако символите не могат да бъдат разчетени 
правилно или се сканират със забавяне, това 
увеличава времето за обработка на каса или в 
склада, което е загуба. Ръчното въвеждане на 
информация в системите е предпоставка за грешки 
и забавяне. 
 
 

В отговор на 
потребителското 
търсене GS1 България 
предлага верификация 
на баркод символите със 
специализиран софтуер 
и ясно разписан протокол. Резултатът от 
верификацията е неутрална оценка, която може 
да се използва за осигуряването на по-добро 
качество на баркод символите и сканиране от 
първия път. 

Верификацията на ранен етап, още преди 
пускането на даден продукт на пазара, спестява 
време и средства. Използват се два метода за 
верификация: традиционен и ISO метод (ISO/IEC 
15416).

Научете повече за качеството на баркод 
символите, сканирайки QR кода.



30 години прилагане на стандартите GS1 в България

25

Продуктова фотография

Качествените снимки на продуктите увеличават 
своята значимост с нарастване на електронната 
търговия. За качественото заснемане на 
продукти GS1 България разполага с лаборатория, 
оборудвана с професионална техника на ScanCube, 
както и обучен експертен персонал за заснемане и 
обработване на снимките, вкл. 360° проекции. 

Качествената продуктова фотография е съществен 
елемент при изграждането на конкурентната визия 
на всяка компания.

Обучения

GS1 България организира редовно обучения 
за фирмите-членове относно приложението на 
стандартите. 

По повод 30-годишнината се проведоха серия от 
безплатни обучения с над 400 участника.

Извършват се също и обучения на място по заявка 
от страна на фирмите.
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Връзки с клиенти

Основна дейност на Сдружението са 
консултациите на фирмите относно тяхната 
регистрация, членство, получаване на лиценз за 
идентификационни номера GS1 и прилагането на 
конкретни стандарти. 

От 2014 г. кандидатстването е изцяло по 
електронен път, което значително улеснява 
процедурата, съкращава времето и създава 
удобство за фирмите, желаещи да получат 
идентификационни номера. 

Преустановено е изпращането на проформа – 
фактури и фактури на хартиен носител, като 
по този начин съкратихме пощенските разходи 
и даваме своя принос за опазване на околната 

среда. Чрез обновени версии на системата се 
създадоха допълнителни функционалности за 
фирмите, което им дава възможност да управляват 
по-добре номерата, с които разполагат, да 
съхраняват данни за продуктите си в сигурна и 

надеждна база данни и да ги споделят със свои 
партньори и крайни потребители. Оптимизирана 
бе и частта на администраторите, както по 
отношение на счетоводните дейности,  така също 
чрез възможност за верифициране на данните, 
генериране на сертификати и други документи и 
изготвянето на справки, които са особено важни 
за анализиране на тенденциите и определяне на 
активностите.

Васил Михайлов,

експерт

www.gs1bg.org
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Идентификатор на юридическото лице LEI

От юли 2018 г. GS1 България е официален 
регистрационен агент на GS1 (официално 
акредитирана от GLEIF/ Global Legal Entity Iden-
tifier Foundation) и съдейства на фирмите и 
лицата в България, които участват на пазарите с 
финансови инструменти да получат и/или подновят 
необходимия им LEI код.

LEI е инструмент за  идентифициране на правните 
субекти, участващи в пазарите с финансови 
инструменти. Целта е да се подобри измерването и 
мониторинга на системния риск и да се подкрепи 
по-рентабилното изпълнение на регулаторните 
изисквания по отношение на отчетността. На едно 
юридическо лице трябва да бъде определен само 
един LEI код в глобален мащаб.

Заявка за издаване на LEI  може да бъде направена 

от всички участници във финансови трансакции, 
включително (но не единствено):

• Регистрирани фирми и дъщерни дружества
• Фондове/Тръстове
• Организации с нестопанска цел/Благотворителни 

организации
• Еднолични собственици (физически лица, 

вписани в местен регистър)
• Клонове (основната структура трябва да има вече 

издаден LEI)

За някои юридически лица LEI кодовете не 
са доброволна форма за идентификация, 
а са наложени от местни, национални или 
международни регулации. Повече информация 
за регулациите, които изискват LEI, ще намерите 
на: https://www.gleif.org/en/about-lei/regulato-
ry-use-of-the-lei 

Преди да предостави съответната услуга всеки 
инвестиционен посредник изисква LEI кода на своя 
клиент. 

LEI  е уникален 20-символен код,  
в съответствие със стандарт ISO 17442: 2019
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GS1 в здравеопазването: маркиране на лекарства

Европейска директива за фалшивите лекарства 
2011/62/ЕС и допълващият я Делегиран регламент 
2016/161 изискват оперативна съвместимост 
на националните информационни системи за 
верификация на лекарствата на територията на 
Европейския съюз. Във фокуса е повишаване 
безопасността на пациентите и гарантиране 
произхода и качеството на лекарствата. Един 
от ключовете за постигане на оперативна 
съвместимост е използването на хармонизирана 
структура за кодиране от държавите членки. 
Според проучване на Европейската федерация 
на фармацевтичните индустрии и асоциации 
(EFPIA) по-голямата част от държавите в Европа, 
включително България, от години използват 
GS1 GTIN (Global Trade Item Number/Глобален 
номер на търговска единица) за идентификация 
на фармацевтичните продукти с цел продажба 
на каса в аптеките. Номерът е кодиран в линеен 
баркод EAN. Използването на стандартен 
подход дава редица предимства, в т.ч. бързо 
и лесно разпространяване на лекарствата на 
международните пазари без необходимост от 
допълнителна идентификация. Предписанията във 
връзка с изпълнение на регулаторните изисквания 
са страните да преминат към използване на 
баркод GS1 Data Matrix, върху всяка опаковка на 
лекарствата по лекарско предписание, в който 
освен основната идентификация GTIN да се 
кодират сериен номер, партиден номер и срок на 
годност.

От началото на 2019 г. българските производители 
на лекарства, които се изписват с рецепта, както и 
производителите на Омепразол, трябва да преминат 
към използването на GS1 Data Matrix. Самият 
проект започва през 2018 г. под ръководството 
на Българската организация за верификация на 
лекарствата (БОВЛ), която е втората организация от 
този вид, законово регистрирана в Европа.

Българската система за верификация на 
лекарствата е свързана с европейски хъб, в който 
производителите на лекарства качват данни за 
своите продукти, включително идентификационния 
код GTIN. При отпускането/продажбата на 
лекарства на пациентите, баркода трябва да бъде 
проверен и отписан от системата. Само в България 
има 200 производители, 150 търговци на едро,  
3 500 аптеки и се продават 180 милиона опаковки 
годишно. Към февруари 2021 г. връзка с БОВЛ 
имат 83% от потребителите. Всички български 
производители сериализират и качват данните 
за своите продукти в европейския хъб. Предстои 
попълването на данни за ваксините срещу 
COVID-19.
Основните предимства на баркода Data Matrix е, че 
той отговаря изцяло на целите за проследимост и 
борба с фалшифицирането и осигурява превенция 
от навлизането на фалшиви лекарства по веригата 
на лекарствоснабдяването. Използването му 
намалява медицинските грешки, дава възможност за 
ефективно изтегляне на некачествени или с изтекъл 
срок на годност лекарства и спомага за увеличаване 
на ефикасността и намаляване на разходите по 
веригата на доставки в здравеопазването.

Десислава Димитрова,

експерт

GS1 България работи в тясно сътрудничество 
с БОВЛ, секторните организации и самите 
компании, за да осигури необходимата 
експертиза пред националните компетентни 
органи относно идентификацията на 
продуктите, да помогне на фирмите в прехода 
към използване на новата маркировка и да 
предотврати допускането на технически грешки 
относно използването на стандартите GS1. 

Прочетете повече за решението срещу
фалшифицирането на лекарства Data Matrix  
в услуга на проследимостта тук:
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GS1 в здравеопазването:  
маркиране на медицински изделия

Европейската комисия, Американската агенция 
за контрол на храните и лекарствата (FDA) и 
други регулаторни органи по света разработват 
регламенти с фокус върху медицинските изделия 
и изделията за ин витро диагностика, които имат 
за цел да въведат глобално хармонизиран и 
последователен подход при спазване на насоките 
на Международния форум на регулаторите на 
медицински изделия (IMDRF).

Регламент на ЕС за медицинските изделия EU 
MDR 2017/745 и Регламент на ЕС за ин витро 
диагностичните изделия (in vitro) EU IVDR 2017/746) 
въвеждат законови изисквания за прилагане на 
система за уникална идентификация на медицински 
изделия (UDI) в Европа. UDI трябва да присъства 
върху опаковката, а в определени случаи и върху 
самото изделие.

Като част от глобалната организация 
GS1, определена за издаваща агенция на 
идентификатори на медицинските изделия (UDI) в 
САЩ и Европа, в последните няколко години екипът 
на GS1 България активно работи върху обучението 
и информирането за необходимостта от правилно 
идентифициране на медицинските изделия. 

Уникалният идентификатор на медицинското 
изделие (UDI) дава възможност за ясна и 

недвусмислена идентификация на отделните 
изделия на пазара и улеснява тяхната 
проследимост. 

UDI се състои от две компоненти: 
• идентификатор на изделието UDI-DI (Device Iden-

tifier) и 
• идентификатор на производството UDI-PI (Pro-

duction Identifier).

Съобразно стандартите GS1 за UDI-DI се използва 
GTIN, а данните за производството UDI-PI се 
кодират с помощта на приложни идентификатори 
AI (Application Identifiers).

Уникална идентификация на медицински 
изделия (UDI)

Готови ли сте за UDI?
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Организиране на събития.  
София домакин:

Заседание на Борда на 
GS1 в Европа през 2012

През декември 2012 г. София бе домакин на 
редовното заседание на Регионалния борд на 
GS1 в Европа. В него участват изпълнителните 
директори на 46 Национални организации GS1 от 
Европа и Азия. 

Заседанията на Борда се провеждат 3 пъти 
годишно в различна държава и имат важна роля 
за управление на дейността на GS1 в Европа. 
На тях се отчита дейността по проекти, обсъжда 
се участието в различни инициативи, както и 
финансови въпроси, приема се програма за 
дейността и се избират членове на Регионалния 
изпълнителен съвет и представители в 
управителните органи на Глобалната организация.

Регионален форум GS1 в Европа 2016

През 2016 г. за първи 
път в София се 
проведе Регионален 
форум GS1 в Европа. 
Събитието се 
организира ежегодно 
в различна държава, 
членка на общността, 
а в периода 17-21 
октомври 2016 г. 
домакин бе GS1 
България. 

Във форума участват 
представители от 
47 национални 
организации GS1 

от Европа и Азия. Неговото предназначение 
е да послужи за споделянето на опит между 
отделните GS1 организации с цел да се подобри 
обслужването на фирмите, използващи стандартите 
GS1 и предоставяне на иновативни, хармонизирани 
решения, които да облекчат тяхната дейност и да 
допринесат за тяхното устойчиво развитие, както и 
да бъдат представени новите тенденции и посока на 
развитие на организацията.

По време на изданието през 2016 г. в София се 
включиха 320 участници и се проведоха над 20 
работни срещи по проекти, пленарни сесии и 
обучения, свързани с приложението на стандартите 
GS1 в различните сектори. Ключовите думи на 
Регионалния форум бяха сътрудничество, устойчив 
растеж и иновации.

Велислава Балтаджиева,

младши експерт
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Регионален форум GS1 в Европа 2016 в София
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Платформи за електронна търговия

Ускореното разрастване на електронната търговия 
наложи на платформи, като еMAG на регионално 
ниво и Amazon, Alibaba, Ebay, Google в глобален 
мащаб, да осъзнаят важността за оптимизиране 
на продуктовите каталози, чрез използване на 
стандартите GS1 като основен инструмент за 
уникална идентификация на продуктите, които се 
листват в тях. 

Възприемането на идентификацията по стандарт 
GS1 в платформите за електронна търговия е 

естествен процес, тъй като повече от 45 години е 
използвана от производители и търговци в 
традиционната търговия и се е утвърдила, като  
глобална, стандартизирана, недвусмислена и 
уникална при идентифициране на продуктите 
независимо от сектора.

За активните в областта на онлайн продажбите 
и регистрираните продавачи в платформата 
за електронна търговия с решение на Общото 
събрание на Сдружение GS1 България са 
определени преференциални условия, 
които включват отстъпка в размер на 30% от 
встъпителната такса за членство.

eMAG се спира на идентификаторите GS1 за 
продуктите, защото:
• Номерата са уникални и валидни в цял свят; 
• Използването на глобален стандарт улеснява 

значително омниканалната търговия;
• GS1 поддържа Глобален регистър, който 

позволява проверка на валидността на номерата 
и принадлежността на фирмата;

• GS1 България предоставя приложение за онлайн 
управление на номерата (GTIN), Продуктов 
каталог БГ Баркод. 

• Експертите на GS1 България са на разположение 
ежедневно с безплатни консултации и за много 
други решения, които работят в полза за малкия 
и среден бизнес, както при традиционната 
търговия, така и в платформите за електронна 
търговия.

Йордана Топалска,

експерт

Прочетете препоръки за оптимизиране 
начините на продажба в Amazon тук:

Официалното партньорство на GS1 България и
еMAG България бе поставено в края на 2019 г.
като то е инициирано от партньорството на GS1
Румъния с еMAG Румъния и се простира също в
Унгария и Полша.
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Добри практики

По пример на международната организация GS1 и другите национални органзации, GS1 България събира 
и описва добри практики на своите членове относно приложението на стандартите.

Мисията на хранителната компания „Белла България“ е да създава и развива по-добри продукти на 

по-добри цени, които да носят и добавена стойност на потребителите. GS1 стандартите насърчават 

появата на нови потребителски услуги и допринасят за по-доброто задоволяване на потребителското 

търсене. Стандартите са основата за бърз и лесен обмен на информация между фирмите в условията 

на глобална търговия, което спомага за намаляване на разходите по цялата верига.

Чрез стандартите GS1 движението на стоките е ефективно и сигурно, което е критично важно 

за действащата верига за снабдяване в условията на глобална икономика. Ползата на бизнеса е 

категорична, както и целта за подобряване живота на хората по всяко време и навсякъде.

Научете повече за приложението на 
стандартите в работата на БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ.

Внедряването на стандартите на GS1 ни дава 
възможност бързо и лесно да комуникираме с 
нашия европейски партньор и по този начин 
да отговаряме на високите стандарти и да 
повишаваме ефективността на работата си.

Бисер Радоев -

Експерт проектиране и програмиране

Научете повече за приложението на 
стандартите в работата на ТРАНСПРЕС.

Добри практики относно приложението на страндартите GS1 в световен мащаб.
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Издания на GS1 България

Продавайте в Amazon. Препоръки за 
оптимизиране начините на продажба

Глобален номер на локация (GLN)
Глобален номер  
на локация (GLN)

GLN: 1234567890128

GS1 DataBar при пресни храни

GS1 стандарт за управление на GTIN номера

GS1 стандарт за управление 
на GTIN номера

GS1 GTIN Започнете с правилните баркодове

БГ Баркод: платформа за съхранение  
и споделяне на продуктова информация 
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Издания на GS1 България

DataMatrix - едно решение срещу 
фалшифицирането на лекарства и в услуга  
на проследимостта

Готови ли сте за UDI?

Уникална идентификация на медицински 
изделия (UDI)

Стандартите GS1 по веригата на снабдяване  
в здравеопазването

Product & logistics information
Order form

Shipping form
Delivery slip

Delivery instructions

Delivery status

Invoice

GS1 Идентификационни номера: служат за автоматичната идентификация и обра-
ботка на данни за идентифицираните обекти.
GTIN (Global Trade Item Number) – GS1 Глобален номер на търговска единица/
продукт/услуга. Номерът може да бъде комбинация от 8, 12, 13 или 14 цифри и се 
опре деля върху основата на фирмен префикс с допълване на референтен номер и 
контролна цифра, а при 14-разрядната структура и индикатор. GTIN идентифицира 
еднозначно съответната единица и е валиден в цял свят. Уедрените опаковки (на-
пример кашони с 10 или 50 единици) получават собствени GTIN.
За използването на GTIN е необходимо фирмата, притежател на търговската марка 
да получи лиценз за фирмен префикс от съответната GS1 Национална организация. 
Пример за GTIN-13:

GS1 Фирмен префикс

N
1
 N

2
 N

3
 N

4
 N

5
 N

6
 N

7
 N

8
 N

9
 N

10
 N

11
 N

12
N

13

Референтен номер Контролна 
цифра

За България ресорната организация е Сдружение GS1 България. Повече детайли: 
http://www.gs1bg.org

GLN (Global Location Number) – Глобалният номер на локация е 13-разряден номер 
за уникална идентификация на фирмата като юридическо лице или нейни физиче-
ски и функционални локации. Пример за такива локации са производствена база, 
склад, зона за експедиране, товаро-разтоварна рампа и крайна дестинация (напри-
мер болнично заведение, кабинет, аптека и др.)

SSCC (Serial Shipping Container Code) – Серийният код на контейнер за транспорти-
ране е 18-разряден номер, който служи за уникална идентификация на логистични 
единици (кашони, палети, каси палети, пратки, контейнери и други), формирани за 
нуждите на транспорта и логистиката. Както и при останалите GS1 идентификацион-
ни номера стандартизираната структура на SSCC гарантира неговата едно значност. 
За всяка отделна логистична единица се определя индивидуален, уникален SSCC, 
независимо от това дали има друга логистична единица със същото съдържание. В 
комбинация с електронен обмен на данни, SSCC позволява свързването на физиче-
ския с информационния поток. SSCC се използва като ключ към информацията, по-
лучена по електронен път с авизо за доставка DESADV, например номер на партида, 
срок на годност и други. Това улеснява реализирането на проследимост по веригата 
на доставка. За нуждите на автоматичната обработка SSCC и допълнителната ин-
формация могат да бъдат кодирани с баркод върху GS1 логистичен етикет.

GS1 баркод символи – За кодиране на GTIN-8 и GTIN-13 се използват линейните бар-
код символи EAN-8 и ЕAN-13.
При необходимост от включване на допълнителна информация, например тегло, 
партида, срок на годност и др., могат да се използват баркод символи GS1 Data Matrix 
и GS1-128 (в някои софтуерни приложения е с наименование EAN/UСC-128). При ко-
диране на данните с тези символи се използват GS1 приложни идентификатори (ПИ), 
които указват значението и формата на данните, които следват след тях. Особен 
интерес представлява GS1 Data Matrix поради малките си размери и големия капа-
цитет данни, които може да кодира, както и поради това, че може да бъде отпечатван 
директно върху медицински инструменти. За различните приложения се използват 
различни баркод символи – за големи транспортни единици например GS1-128, а за 
малки артикули като например ампули - GS1 Data Matrix.
За продукти, при които от особено значение е сериализацията, като средство за 
борба с фалшификатите, освен баркод символи могат да се използват радиочестот-
ни (RFID) тагове.

Електронен обмен на данни по стандартите GS1. Позволява да се направи връз-
ка между  материалния поток и съответната информация, което осигурява безпро-
блемното придвижване на стоката по веригата на снабдяване. Във всеки етап от 
жизнения цикъл на продукта се генерира стандартизирано съобщение, което се 
предава и безпроблемно може да бъде обработено от информационните системи 
на всички участници по веригата. Чрез съобщение за основните данни на продукта, 
производителят изпраща на своите партньори информация за характеристиките на 
продукта, както и основни логистични мерки. След като получи поръчката и я обра-
боти, със съобщение авизо за доставка, той информира партньорите си за датата на 
доставка и съдържанието на логистичните единици. Съобщенията са в стандартизи-
ран формат. Електронният обмен на данни включва съобщения и към транспортната 
фирма, касаещи самия транспорт. След осъществяване на доставката превозвачът 
може да изпрати уведомление до възложителя за успешното ù изпълнение.

В болничните заведения се използват допълнителни GS1 идентификационни номе-
ра за маркиране и проследяване на обекти (в т.ч. амбалаж за многократна употреба, 
резервоари, шкафове и др.), особено когато могат да бъдат повторно използвани, 
почиствани и стерилизирани, и циркулират между различни отделения и здравните 
заведения. GRAI (Global Returnable Asset Identifier) e глобален идентификатор на ам-
балаж за многократна употреба. Номерът указва вида на амбалажа. В комбинация 
със сериен номер уникално идентифицира всяка отделна инвентарна единица и се 
използва за управление на инвентара. 
При приемане в болнично заведение с цел еднозначна идентификация на връзката 
пациент-болнично заведение, на пациента може да бъде определен Глобален номер 
GSRN (Global Service Relation Number). За идентификация на документи, като напри-
мер лекарско предписание, протокол за изписване и др. служи Глобалният иденти-
фикатор за вид на документа GDTI (Global Document Type Identifier).

Логистика в здравеопазването

Във всички вериги на снабдяване ефективното уп-
равление на логистичните процеси оптимизира 
движението на материалните потоци и обезпечава 
връзката между физическите потоци и потока от ин-
формация. В тази връзка дейностите на фирмата се 
разглеждат като цяло, както и жизнения цикъл на 
определен продукт, от създаването му до неговото 
рециклиране. Управлението на логистичните про-
цеси осигурява прехода между различните дейнос-
ти на  фирмата и заобикалящата я среда.

В здравеопазването логистиката се концентрира 
върху управление на потока от материали, проду-
кти и данни за пациентите, за да се осигурят качест-
во и сигурност на най-високо ниво от производите-
ля до пациента.

Участници във веригата  
на снабдяване в здравеопазването

Производство
Приемане и управление на суровини и опаковки, 
определяне на местата за производство, произвеж-
дане на готова продукция, управление на складови 
наличности от готови продукти, комисиони ране, 
експедиране и транспорт.

Логистика
Складиране, дистрибуция, транспорт
Приемане и управление на готови продукти, консо-
лидиране, рециклиране, определяне на партиди и 
екипировка, комисиониране, контрол, проследява-
не и експедиране.

Доставчик на логистични услуги
Транспорт и доставка на суровини, опаковки и го-
тови продукти.

Болници
Приемане, управление на запаси, комисиониране, 
дистрибутиране, администриране и проследимост 
на продуктите, както и предоставяне на логистични 
услуги за определени случаи.

GS1 Стандарти и правила  
в здравеопазването

• GS1 Основни спецификации (General Specifi ca-
tions)

• Правила за определяне на идентификационни но-
мера GTIN в здравеопазването

• GS1 Глобален стандарт за проследимост в здра-
веопазването

• GS1 Насоки за приложение на стандарта за про-
следимост

• Приложен стандарт за маркиране на малки хи-
рургически инструменти

• GS1 Стандарт за идентификация на продукти в 
клиничните изпитвания

• Стандарт за предаване на съобщение за произход 
(EPCglobal Pedigree Messaging Standard)

В електронен вид достъпни на адрес: 
https://www.gs1.org/industries/healthcare/standards

Предимства при осигуряване на 
проследимост в здравеопазването

Най-важните предимства на проследяването на 
продукти и информация в здравеопазването са:
• осигуряване на безопасност на пациентите и ра-

ботещите в сектор здравеопазване;
• контрол върху разходите за производство и снаб-

дяване;
• контрол върху логистичните разходи;
• улеснено калкулиране на вложените продукти;
• изпълнение на законовите изисквания.

За реализиране на цитираните по-горе предимства 
допринася внедряването на Стандартите за автома-
тична идентификация GS1, които отговарят на нуж-
дите на различните сектори и са се утвърдили и се 
прилагат в световен мащаб. Използването на стан-
дартите GS1 спомага за:
• По-бързо и сигурно осъществяване на проследи-

мостта на продукти и материали;
• Намаляване на рекламациите и оптимизиране на 

поръчки, доставки и фактуриране;
• Елиминиране на повторното въвеждане на данни 

както от производителя, така и в болничното заве-
дение;

• Съкращаване на времето за производство, експе-
диране и приемане; 

• Ефективно изтегляне на негодни за употреба ле-
карства и медицински изделия; 

• Оптимизиране на наличностите и надеждността 
на доставките;

• Подобряване качеството на услугите в здравните 
заведения; 

• Автоматично въвеждане и обработка на данни, за 
да се гарантира добро качество на информацията 
и ефективна проследимост.

Приложение на стандартите GS1 по веригата на снабдяване в сектор здравеопазванеПриложение на стандартите GS1 по веригата на снабдяване в сектор здравеопазване

24

За връзка с нас:

GS1 България

ул. „Искър“ 9
1058 София, България
Т +359 2 8117 604; 433
Е gs1bulgaria@gs1bg.org

 GS1 Bulgaria

 GS1 Bulgaria

www.gs1bg.org

GS1 е водеща международна организация, която разработва 
и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване 
на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и 
предлагане в различните отрасли. Стандартите на системата GS1 
са най-широко използваните стандарти за веригата на снабдяване 
по цял свят.

Приложение на стандартите  
GS1 по веригата на снабдяване  
в здравеопазването
За повишаване безопасността на пациентите

Правила за определяне на глобални номера  
на търговски единици в здравеопазването

ПРАВИЛА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛОБАЛНИ НОМЕРА 
НА ТЪРГОВСКИ ЕДИНИЦИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Глобална потребителска група GS1 в здравеопазването 

Препоръки и добри практики за използване  
на GS1 стандартен логистичен етикет

GS1 Логистичен етикет 
Препоръки и добри практики за използване на GS1 
стандартен логистичен етикет

 Версия 11.2019 г.

GS1 Print Онлайн приложение за създаване  
на логистични етикети

Качество на баркод символите
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Историческа справка

EAN INTERNATIONAL, 1977-2002 

Централният офис и секретариатът на организацията се намират в Брюксел.

Членовете на ЕАН са организации, едновременно представящи интересите на производители и търговци.

Основните органи за управление на ЕАН са:

− Общо събрание

− Главен секретар и секретариат

− Събрание на секретарите на националните организации

− Управителен съвет

Към ЕАН са сформирани и редица комисии за решаване на конкретни проблеми по основните направления - комуникации, 

технологии, стандарти и др.

ПОДГОТВИТЕЛНА РАБОТА ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕAN INTERNATIONAL 

/извършена от Съвета към БТПП/

− превод на основните документи предоставени от EAN International: Статут на организацията, органи на управление, условия за 

членство и др.

− подготовка на комплект от документи за членството на България

− дефиниране на основните цели, задачи и функциите на Националната организация ЕАН

− определяне на условията за членство в Националната организация, необходими документи и проект за размерите на 

встъпителния и годишен членски внос

− проучване на възможностите за отпечатване на баркодове върху опаковките на стоките.

Встъпителният членски внос, който е определен за България, е приблизително 16 500 белгийски франка. Сумата е осигурена 

от бюджета на Палатата, с уговорката по-късно да се покрие от вноските на външнотърговските предприятия. Документите за 

членство и  встъпителният членски внос са внесени в края на 1990 г. От м. декември 1991 г. България е член на EAN International. 

По това време Генерален секретар на EAN International е Етиен Боне − основател и изпълнителен директор на 

ЕAN Белгия и Люксембург.  

СЪВЕТ EAN/GS1 BULGARIA. ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

В края на 2004 г. от страна на EAN International е поставен въпросът, че е необходимо ЕАН България, като дългогодишен член 

да съобразява дейността си с изискванията на действащите документи на организацията и като начин на функциониране, 

и предлагани услуги да се изравни с организациите от Европа. В тази връзка на 28.10.2004 г. в БТПП е проведена среща с 

делегирана от EAN International работна група в състав: Моника Уолш, Директор на дирекция ”Обслужване на членовете”; 

Хюсеин Сенай, Директор на дирекция “Глобално внедряване и подпомагане”; Роберт Шубенел, ген. директор – ЕАН Швейцария; 

Питър Гителинк, ген. директор – ЕАН Холандия, член на Управителния Съвет на EAN International; Клара Кариван, ген. директор – 

ЕАН Хърватска и Главен Координатор за Централна и Източна Европа към EAN International.

От БТПП на срещата присъстват: Божидар Божинов, Председател на БТПП; Цветан Симеонов, зам.-председател на БТПП, Христо 

Содев, главен експерт ЕАН България, Гергана Карааланова, експерт ЕАН България.

След срещата на 28.10.2004 г. се провежда нова работна среща (07. 12.2004 г.), на която е приет основополагащ документ, 

относно бъдещия статут и дейността на ЕАН България/GS1 България “Предложения за организационната структура на GS1 

България” (Suggestions for an Organisational Structure for GS1 Bulgaria). Към тогавашния момент ЕАН България има 2258 членове 

и персонал от двама човека, пряко заети с дейността.

Предложенията (по модела на EAN Словения) включват:

1. ЕАН България да има специален статут в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) с:

− Собствен управителен съвет

− Отделна банкова сметка

− Собствен статут (Устав)

− Собствено Общо събрание, представляващо членовете на GS1 България и годишни сесии на Общото събрание.

2. В състава на  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ да бъдат включени членове на GS1 България и потребители на стандартите GS1, като 

БТПП да има едно постоянно място.
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Ролите и отговорностите на УС:

− изготвя годишен бизнес план (дейности и проекти) и бюджет за одобрение от БТПП. Бизнес планът трябва да бъде съобразен 

с Регионалния стратегически генерален план на GS1 за Централна и Източна Европа

− след одобрение от БТПП, представя бизнес плана и бюджета на Общото събрание на GS1 България за приемане

− осигурява изпълнението на бизнес плана от персонала на GS1 България

− създава и разпуска на технически подсъвети в отговор на нуждите на местния бизнес

− одобрява заявленията за членство в GS1 България. Управителният съвет може да възложи тази задача (ежедневно) на 

изпълнителния персонал на GS1 България

− докладва пред БТПП и Общото събрание на GS1 България за изпълнението на бизнес плана

− персоналът на GS1 България отговаря пред Управителния съвет на GS1 България

− нови назначения на персонал на GS1 България се одобряват от БТПП.

3. Роля на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на GS1 България

− одобрява правилника за дейността на GS1 България и всякакви изменения и допълнения

− избира членовете на Управителния съвет на GS1 България на годишно общо събрание

− одобрява бизнес плана и бюджета на GS1 България (след одобрение от БТПП)

− одобрява структурата на членския внос към GS1 България.

4. Приходи и разходи на GS1 България

Приходите на GS1 България да постъпват в отделна банкова сметка, контролирана от GS1 България.

Приходите да се използват за по-нататъшното развитие на услугите, дейностите и проектите на GS1 България.

БТПП да таксува GS1 България за предоставяните услуги (персонал, счетоводство, наем на офис площи, телефон, интернет, 

застраховка и др.).

5. Състав на персонала на GS1 България.

Персоналът да се състои от 7 човека:

− изпълнителен директор: 1

− обслужване на членовете и обща администрация: 2

− нови проекти / Бизнес развитие: 2

− маркетинг, комуникации, семинари / обучение: 2

Във връзка с постигнатите договорености са подготвени материалите и на 30.11.2005 г., в зала 3 на НДК е проведено Първото 

Общо събрание на членовете на GS1 България. 

В деловия президиум места заемат Божидар Божинов, председател на БТПП, Цветан Симеонов, заместник-председател на БТПП, 

Петер Гителинк и Моника Уолш, представители на Международната организация на GS1. Общото събрание се председателства 

от Цветан Симеонов при следния дневен ред:

• Откриване и приветствие към участниците - Цветан Симеонов, зам. председател на БТПП

• Доклад за дейността и целите на GS1 и GS1 България

• Обсъждане на проект и приемане на “Правилник за устройството и дейността на Съвет GS1 България към БТПП”

• Бюджет на GS1 България за 2006 г.

• Тарифи на GS1 България (встъпителна вноска и членски внос)

• Програма за дейността на GS1 България за 2006 г.

• Избори на Бюро на GS1 България.

• Определяне дата за следващо Общо Събрание.

Основните документи приети на Първото общо събрание на GS1 България са:

• Правилник за устройството и дейността на Съвет GS1 България към БТПП

• Програма за дейността на GS1 България за 2006 г.

• Бюджета за календарната 2006 година

• Тарифа за членския внос.
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Съгласно чл. 1 от Правилника:

• Съвет GS1 България към БТПП е учреден на основание чл.7 от Устава на БТПП.

• БТПП е член на и официален представител на България в Международната асоциация GS1, регистрирана в Брюксел, Белгия.

• GS1 България е единствената организация, която отговаря за приложението на стандартите GS1 на територията на страната.

GS1 България осъществява дейността си въз основа на правилника, утвърдените документи и решенията  

на управителните органи на Международната асоциация GS1 и Устава на БТПП.

Седалището и адресът на Съвета са тези на БТПП – София, п.к. 1058, ул. Парчевич 42.

На последвалите Общи събрания са направени редица изменения и допълнения, които са отразени в съответните редакции на 

Правилника.

Първото общо събрание избира и Бюро на Съвет GS1 България (Управителен съвет) в състав:

1. Димитър Георгиев – “Роза импекс” ООД, гр. Пловдив

2. Емилиян Абаджиев – “Метро Кеш енд Кери България” ЕООД

3. Маргарита Люцканова – “Еделвайс 96” ООД, гр. Сливен

4. Надежда Панчева – “Примавет” ООД

5. Огнян Донев – “Софарма” АД

6. Пенчо Пенев – “Булгартабак холдинг” ЕАД

7. Хараламби Хараламбиев - “Лакпром” АД

8. Цветан Илиев – “Калиакра” АД, гр. Добрич

9. Цветан Симеонов - Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

На първото си заседание Бюрото избира председател, зам.-председател и утвърждава номинацията на БТПП за изпълнителен 

секретар на Съвета. За председател на Бюрото е избран Цветан Симеонов, за заместник-председател Емилиян Абаджиев. За 

изпълнителен секретар е утвърден Христо Содев.

В първата редакция на правилника в раздел “Общо събрание” е заложено същото да се провежда веднъж в календарна година, 

като датата, времето и мястото трябва да се определят от Бюрото на GS1 България. Всички други Общи събрания трябва да 

се наричат извънредни Общи събрания. Годишни общи събрания се провеждат до 2007 г. На проведеното на 29.11.2007 г. 

Общо събрание е прието решение за изменение в правилника, при което редовно общо събрание се провежда веднъж на 

2 години. Приет е и бюджета за 2008 г. Във връзка с направените изменения и допълнения на Правилника за устройството и 

дейността на Съвета GS1 България бюджетът за 2009 г. остава като този за 2008 г. увеличен с процента на инфлация за 2008 

г. При превишение на приходите над планираните, се допуска увеличение на разходите по пера, но не повече от процента на 

увеличение на приходите.

Избрани са членовете на Бюрото, както следва:

1. Анита Бърканич – “Метро Кеш енд Кери България” ЕООД

2. Димитър Георгиев – “Роза импекс” ООД, гр. Пловдив

3. Елза Маркова – “Белла България” ООД

4. Надежда Панчева – “Примавет” ООД

5. Николай Илиев – “Датекс” ООД

6. Огнян Донев – “Софарма” АД

7. Хараламби Хараламбиев - “Лакпром” АД

8. Цветан Симеонов - Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

9. Чавдар Селвелиев – “Магре – замразени храни” ЕООД

За председател на Бюрото е избран Цветан Симеонов, за заместник-председател Анита Бърканич.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА СЪВЕТ GS1 БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ РЕГУЛЯРНО КАКТО СЛЕДВА:

10.11.2011 г.

За членове на Бюрото са избрани:

1. Елза Маркова – “Белла България” ООД

2. Емилиан Абаджиев – “Метро Кеш енд Кери България” ЕООД

3. Збигниев Валкиевич – “Нестле България” АД 

4. Надежда Панчева – “Примавет” ООД

5. Николай Илиев – “Датекс” ООД

6. Петър Велев – “Екофарм Груп” АД

7. Хараламби Хараламбиев - “Лакпром” АД

8. Цветан Симеонов - Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

9. Чавдар Селвелиев – “Магре – замразени храни” ЕООД

За председател на Бюрото е избран Цветан Симеонов, за заместник-председател Елза Маркова.
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27.02.2014 г

За членове на Бюрото са избрани:

1. Борил Ташев – “Олимп-предпазни екипировки” ЕООД 

2. Веселин Стоянов – “Транспрес” ООД

3. Елза Маркова – “Белла България” ООД

4. Надежда Панчева – “Примавет” ООД

5. Николай Илиев – “Датекс” ООД

6. Петър Велев – “Екофарм Груп” АД

7. Хараламби Хараламбиев - “Лакпром” АД

8. Цветан Симеонов - Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

9. Чавдар Селвелиев – “Магре–замразени храни” ЕООД

За председател на Бюрото е избран Цветан Симеонов, за заместник-председател Елза Маркова.

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА СДРУЖЕНИЕ GS1 БЪЛГАРИЯ

05.04.2016 /учредително събрание/

Членове на Управителния съвет:

1. Борил Ташев – “Олимп-предпазни екипировки” ЕООД 

2. Веселин Стоянов – “Транспрес” ООД

3. Елза Маркова – “Белла България” ООД

4. Надежда Панчева – “Примавет” ООД

5. Николай Илиев – “Некст Лаб” ЕООД

6. Петър Велев – “Екофарм Груп” АД

7. Хараламби Хараламбиев - “Лакпром” АД

8. Цветан Симеонов - Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

9. Чавдар Селвелиев – “Магре–замразени храни” ЕООД

За председател на УС е избран Цветан Симеонов.

Контрольор: Теодор Михайлов

29.01.2020

Членове на Управителния съвет:

1. Атила Йенисен – “Метро Кеш&Кери България” ЕООД 

2. Веселин Стоянов – “Транспрес” ООД

3. Елза Маркова – “Белла България” АД

4. Надежда Панчева – “Сани-Конс Тодорови Сие” СД

5. Николай Илиев – “Некст Лаб” ЕООД

6. Петър Велев – “Екофарм” АД 

7. Хараламби Хараламбиев – “Лакпром” АД

8. Цветан Симеонов – Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

9. Чавдар Селвелиев – “Магре-Замразени храни” ЕООД

За председател на УС е избран Цветан Симеонов.

Контрольор: Теодор Михайлов

Служители на ЕАН България/ GS1 България през годините:

Ани Петкова, главен експерт 1991-2004

Анна Кюркчиева, експерт ноември 2004–април 2005

Весела Велкова, експерт юрист май 2005–октомври 2007

Гергана Карааланова, експерт май 2004–октомври 2005

Илияна Йончева, експерт февруари 2006–януари 2008

Любомир Гайдаров, юли 2011–юли 2020

Надежда Асенова, експерт януари 2008–юли 2014

Христиана Пацева, експерт 2014–декември 2018

Христо Содев, април 1995–октомври 2014
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Към 2020 г. фирмите членове на Сдружението наброяват 3946.

Подробно секторно представяне:



За връзка с нас:

GS1 България

ул. Искър, 9

1058 София, България

Т +359 2 8117 439, 571, 611

Е gs1bulgaria@gs1bg.org

 GS1 Bulgaria

 GS1 Bulgaria

www.gs1bg.org


