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През 2010 г. Регионалният форум на 
Националните организации GS1 в Европа 
- GS1 in Europe Forum, се проведе на 13 и 14 
октомври  в Дъблин, Ирландия. Форумът 
бе открит от Bo Raattamaa, Председател 
на Борда на GS1 in Europe. Информация за 
GS1 Ирландия и основни ключови проекти 
представи Jim Bracken, изпълнителен ди-
ректор на GS1 Ирландия.
Ирландия е с население 4.24 млн. Стра-

ната е член на GS1 от 1981 г. В момента 
в GS1 Ирландия членуват 2960 фирми. Ус-

пешно са реализирани няколко проекта 
за приложение на стандартите GS1 в 
здравеопазването. В своята презента-
ция Jim Bracken представи някои основни 
данни за:
● Национален център за наследствени 

разстройства в коагулацията (National 
Centre for Hereditary Coagulation Disorders, 
NCHCD) 
● Проследимост на хирургически ин-

струменти;
● Проследимост на кръвни банки и др.

1. GS1 в Eвропа – 
регионален форум
Дъблин, 12–15 октомври 2010 г.
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Целта на проектите в сектор здраве-
опазване е да се гарантира безопасност 
на пациентите и ефективно здравно об-
служване. Направленията, по които се 
работи включват:
● Електронен 

здравен картон;
● Проследява-

не на медицински 
инструменти;
● Електронно 

въвеждане на да-
нните при адми-
нистриране на 
системата;
● Електронен 

обмен на данни 
по веригата на 
снабдяване;
●  Контрол 

при реимбурси-
рането на лекар-
ства;
● Борба с фал-

шификатите;
● Изисквания 

за проследимост 

- EU, US и Национално законодателство.
В рамките на проект CLASS (Clinical Lab-

oratory Automated Stockroom System) е пред-
видено  използването на радиочестотна-
та технология, RFID.

Log-in 
Secure Login by Username, 
Password or Scanning unique 
GS1 ID  on Card Card 

Сигурно влизане в системата 
чрез потребителско име и парола, 
или сканиране на уникален GS1 ID 
(идентификационен номер)  
върху ID Card
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Log-in 
Secure Login by Username, 
Password or Scanning unique 
GS1 ID  on Card Card 

Основни теми на пленарните засе-
дания в рамките на Регионалния форум 
бяха:
● Предизвикателствата на информа-

ционните технологии – представено бе 
решение на IBM - Smarter Supply Chains of 
the Future  - за по–добро управление на ве-
ригата на снабдяване, базирано на стан-
дартите GS1;
● 2020 Future value chain – да се просле-

ди как се променят пазарните навици 
на потребителите във времето, за да 
може се отговори по-добре на техните 
нужди като се използват и разработват 
различни приложения на стандартите 
GS1. При изготвяне на стратегията за 
следващите 10 години трябва да се има 
предвид причините породили промените, 
какво се цели да се постигне и как ще се 
постигне.
● Работна група Internet of things - съв-

местна работа на Европейската комисия 
и GS1 в Европа за бъдещо развитие на ин-
формационните технологии и приложе-
ние на RFID.
● В представения план за действие и 

развитие на GS1 за следващите 3 години 
основен акцент имат B2C, качеството на 
данните (Data Quality) и по-голямата про-
зрачност по веригата (Visibility). Опреде-
лени са и основните сектори, а именно 
потребителски стоки, здравеопазване, 
транспорт и логистика.
● Представени бяха различни проекти 

на GS1 in Europe:
○ Проект GS1 Stanards for CashHandling, 

Cash EDI - електронен обмен на данни 
в банковия сектор при инкасиране и за-
реждане на Търговски банки с пари от 
Националната банка. Представени бяха 
инициативите на Националните банки 
на Германия, Испания и Франция с GS1. 
Използва се пълният набор от иденти-
фикационни ключове GS1 (GTIN, GLN, 
SSCC и др.) в комбинация със стандарти-
те за електронен обмен на данни eCom, 
стандартните съобщения EANCOM и 
GS1 XML.
○ Review of Healthcare Standards Adoption 

– проучване на стандартите, които се 
използват в сектор здравеопазване и 
нивото на приложение на стандартите 
GS1 в Европа в този сектор.

○ Core Implementation Measures in Europe 
– цели проучване на степента на внедря-
ване и използване на стандартите GS1 в 
Европа.
○ IDE Group – работната група, която 

има за цел да популяризира стандартите 
за електронен обмен на данни (eCom) в Ев-
ропа и да подпомогне внедряването им.

Стратегия за бъдещето / 2020

○ GTIN Intelligence – проучване на степен-
та на нелегитимно използване на иденти-
фикационните номера GS1 и разработване 
на подход за ограничаването им. 
○ E-government – използване на стандар-

тите GS1 в публичния сектор.
○ GPC Development In Europe – проучване 

относно използването на глобалната кла-
сификация на продуктите GPC в Европа.

Г-н Fergal Mc Groarty, Национален център  
за наследствени разстройства  
в коагулацията, Ирландия
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На форума внимание бе обърнато на 
Глобалната мрежа за синхронизация 
на данните (GDSN) и по-специално на 
качеството на данните (Data Quality). 
Инструмент за подобряване на качест-
вото на данните е т.н. Data Quality 
Framework. Представени бяха отделни 
практики на някои Национални органи-
зации GS1 за подобряване на качество-
то на данните във връзка с GDSN. 
● Подходът на GS1 UK включва про-

веждане на анкета за идентифициране 
на проблемите и предоставяне на ре-
шение за подобряване на качеството на 
данните на участниците в анкетата.
● Стратегията на GS1 Холандия 

включва 3 етапа: мониторинг и доклад, 
комуникация,  корекция и сигурност. 
Плановете предвиждат до 2011 г. да се 
постигне 100% подобрение на данните 
в основните сектори. 
● GS1 Швеция 

e  разработила 
съвместен про-
ект с Coca Cola 
чрез използване 
на Validoo Q-lab – 
специализирана 
услуга за провер-
ка на качеството 
на данните. Като 
цяло подобрява-
нето на качест-
вото на данните 
води до по-добро 
складово плани-
ране, намаляване 
на разходите и 
удовлетворение 
на клиентите.
При въвеждане 

на GDSN в Ита-
лия е използван 
т а к а  н а р е ч е -
ния Product Info 
Manager. В про-
цеса на внедрява-
не на GDSN са се 
включили големи-
те търговски ве-
риги и фирмите, 
членове на Борда 
на GS1 Италия. 

За популяризиране на платформата 
са проведени множество обучения и са 
публикувани различни материали. 
В Полша стандартите GS1 се при-

лагат и в проекти, финансирани от 
Европейския съюз. Такъв е проектът 
„Traceback”, който има за цел просле-
дяване на хранителните продукти по 
веригата за снабдяване.
Друга важна тема от форума е раз-

работването на стратегия и добри 
практики за изтегляне на продуктите 
от пазара (Product Recall). Стандарти-
те GS1 изпълняват ключова роля при 
изтеглянето на опасни за здравето 
продукти от пазара. В тази връзка бе 
представено използването на стан-
дартите GS1 при лечение на хемофи-
лия. Използването на стандартите в 
здравеопазването позволява реализи-
рането на успешни системи за просле-

GS1 MobileCom - Extended Packaging
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димост и качествено и бързо изтегляне 
на опасни за здравето медикаменти.
Съществен напредък в приложенията 

за бързо развиващите се мобилни тех-
нологии - GS1 MobileCom – са постиг-
нали GS1 Германия, GS1 Франция и GS1 
Словакия. Техните проекти са бази-
рани на основното приложение на GS1 
MobileCom - Extended Packaging, с което 
се предоставя достъп на потребите-
лите до допълнителна информация за 
продуктите чрез използване на моби-
лен телефон. За нуждите на това при-
ложение информация за продукта пред-
варително се записва в добре защите-
на база данни, с което се гарантира си-
гурността на данните. Информацията 
може да включва инструкциите за упо-
треба, дозировка, наличие на алергени, 
срок на годност, съвети за комбинира-
не на продукта с други продукти, гаран-
ция, поддръжка на продукта или друга 
допълнителна информация, вкл. на раз-
лични езици. При закупуване на лекар-
ство, хранителен продукт или друг ар-
тикул потребителят сканира баркода  
върху опаковката на продукта със своя 
мобилен телефон. Чрез баркода се пра-
ви препратка към съответната база 
данни, връзката към която се осъщест-
вява през интернет и така потребите-
лят получава достъп до информацията 
за продукта. Най-общо, смисълът на 
Extended packaging е предоставяне на 
допълнителна информация за дадена 
търговска единица, която се разпрос-
транява в търговската мрежа.
В края на втория ден с голямо вни-

мание беше посрещната лекцията на 
сенатор Feargal Quinn - “Crowning the 
customer”. Feargal Quinn е основател 
на хранителната верига Superquinn, 
професор към Националния универси-
тет на Ирландия, бивш председател на 
EuroCommerce. Неговото послание към 
бизнеса е, че трябва да се предлагат 
“изключителни услуги за клиентите”. 
Бизнесът трябва да се стреми към 
“Ефекта на бумеранга”, така че клиен-
тът да се върне отново. Според него 
много предприятия са изгубили стре-
межа към това по време на икономиче-
ския бум.

Г-н Feargal Quinn, професор към Националния 
университет на Ирландия за „Ефекта на 
буме ранга“

По отношение на приложението на 
стандартите GS1 в здравеопазването 
Feargal Quinn e на мнение, че предвид 
фактите използването на стандарти-
зирани баркодове изключително много 
помагат в борбата с фалшивите лекар-
ства и гарантирането на сигурността 
на пациентите.

Jim Bracken, изпълнителен директор на 
GS1 Ирландия, Feargal Quinn, Miguel Lopera, 
президент на GS1

На заседанието на Регионалния борд 
на GS1 in Europe беше приета кандида-
турата за членство на GS1 Черна гора 
в  GS1 in Europe.



8

Трайна тенденция в съвременния свят на 
глобализация на пазарите е въвеждането и 
използването на международни стандарти, 
които отговарят на нуждите на икономиче-
ски заинтересуваните страни и допринасят 
за оптимизация на процесите по веригата 
на снабдяване, като крайната цел е по-бър-
зото и качествено обслужване на потреби-
телите.
Настоящият материал има за цел да пред-

стави препоръките на GS1 за изготвяне на 
стандартизирани етикети и маркиране на 
облекла и модни аксесоари, като се спазват 
изискванията на нормативната уредба.
Облеклата в търговските обекти са из-

ложени по различен начин. Част от тях са 
на закачалки или неопаковани върху стендо-

ве, друга част са в кутии, има и такива, ко-
ито са опаковани в плик. Според изисквани-
ята за етикетиране1 е необходимо те да са 
снабдени с етикет, върху който са записани 
данни за производителя, страната на про-
изход, вносителя, наименование, търговска 
марка, състав на влакната, основни харак-
теристики (напр. партида, цвят, размер), 
инструкции за пране и гладене и др. Освен 
данните за продукта, които трябва да се по-
сочат „в ясен, разбираем и еднакъв текст”2,  

1 Закон за защита на потребителите, в сила от 
10.06.2006 г., посл. изм. ДВ. бр. 97 от 10 декември 2010 г.

2 Наредба за етикетирането и наименованието на 
текстилните продукти, в сила от 10.06.2006 г., посл. 
изм. ДВ. бр. 43 от 8 юни 2010 г.

2. Етикетиране на облекла  
и текстилни продукти  
по стандартите GS1
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търговската практика налага, етикетът 
да съдържа баркод символ, като по този на-
чин се автоматизира процеса на обработка 
на информацията за продукта.
По отношение на информацията върху 

етикетите при облекла и модни аксесоари 
в рамките на стадартите GS1 са класифи-
цирани три основни групи:

• Информация за производителя/търго-
веца: съдържа се в горната част на етике-
та, представена е в текстови вид и иден-
тифицира продукта (напр. идентификаци-
онен номер). Тази информация е важна за 
производителя и за търговеца на дребно, 
но не и за крайния клиент.

• Баркод символ: препоръчително е да 
бъде отпечатан по средата на етикета, 

за да се улесни неговото сканиране. Служи 
като естествен разделител на информа-
цията за производителя/търговеца и тази 
за потребителя.

• Информация за потребителя: съдържа 
данни за цена, размер, състав и др. Разпо-
лага се в долната част на етикета.

1. ОБщА кОнцЕПция зА зОнитЕ 
въРху ЕтикЕтА

а. Общо представяне

Дефинирани са седем различни зони с дан-
ни, необходими за доставчиците, търговци-
те и потребителите. Взависимост от вида 
на етикета някои от данните са по желание.

таблица 1: Зони и вид на данните върху етикета

зони вид на  
данните

Описание Статус:
задълж./по желание

зона 1 Идентифи-
кация на  
стоката

Основен идентификатор на стоката в 
текстови вид. Обикновено това е номер 
на модела, но може да бъде и кройка или 
вид на облеклото. Идентификаторът се 
посочва в горната лява част на зона 1.

Задължително

зона 2 Информация от 
доставчика

Съдържа информация за продукта, 
напр. номенклатурен номер на достав-
чика (Stock Keeping Unit - SKU), номер на 
кройката, партида, цвят, модел и др. 
(Информацията от доставчика служи 
за проверка дали върху продукта е по-
ставен правилния баркод символ).

По желание

зона 3 Идентификаци-
онен номер
GTIN-8  
или GTIN-12, 
или GTIN-13

Баркод Задължително

зона 4 Информация за 
потребителя

Информация предназначена за потре-
бителя, например състав на влакната, 
запалимост, страна на произход и др.

По желание

зона 5 Размер/голе-
мина

Размерът/размерите е ключова ин-
формация за потребителя. Данните за 
размера могат да се посочат с голям, 
удебелен шрифт и се разполагат в дяс-
ната част на 5-та зона. За улеснение 
на потребителя, доставчикът може да 
добави описание на модела.

Принципно е задъл-
жително, освен ако 
размерът не се оп-
ределя от продук-
та (например кър-
пи за ръце).
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зона 6 Цена на  
дребно

Препоръчителният размер на полето 
за посочване на цената е минимум 25 
мм (1 инч) х 32 мм (1,25 инча). Когато 
продуктите са в пласмасови опаков-
ки, кутии или с бандероли необходи-
мото място може да се осигури с раз-
лични методи:
Ако баркода се отпечатва върху са-
мозалепващ  се етикет, полето за 
цената може да се интегрира в ети-
кета.
Ако баркодът е интегриран в дизай-
на на опаковката, то при оформяне 
на опаковката може да се предвиди и 
място за цената.
Ако върху опаковката е предвиде-
но място за цена на дребно до 5-та 
зона, то може да се използва за це-
ната.
Ако мястото предвидено за цената 
се използва, то в това поле не може 
да се поставя никаква друга информа-
ция, тъй като тя може да бъде закри-
та от етикета с цената.

Принципно е за-
дължително, освен 
ако се определя от 
формата на етике-
та (напр. пришит 
етикет).

зона 7 Препоръчител-
на цена (зададе-
на от произво-
дителя)

Полето се използва само, ако цена-
та за продукта е фиксирана или е оп-
ределена препоръчителна цена. Из-
ползването на  полето налага да се 
предвиди подходяща перфорация, ко-
ято да позволява неговото отстра-
няване.

По желание

Бележка: Ако е необходимо, в зона 1 могат да бъдат посочени размер и цвят.

Зона 5

Зона 6Зона 2

о
т
р
я
з
ъ
к

Зона 4

Зона 3

Зона 1

необходима необходима

фигура 1: Напречни етикети

Зона 7            [препоръчителна цена]

Зона 6            [цена на дребно]

Зона 5            [размер/големина]

Зона 4            [информация за потребителя]

Зона 3            [баркод]

Зона 2            [информация от доставчика]
Зона 1            [идентификация на стоката]

фигура 2: Етикет по височина

б. Общ формат на етикета

Фигура 1 и фигура 2 представят раз-
пределението на отделните зони взависи-
мост от разположението на етикета по 
височина или по дължина.
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2. виСящи ЕтикЕти

Този вид етикети се използва за различ-
ни продукти: облекло, което е изложено на 
закачалки или е сгънато, бижута, колани, 
ръчни чанти, лампи и др. Той изпълнява ро-
лята на информационен носител, но съдър-
жа и елемент на реклама, затова предста-
вените по-долу препоръки дават свобода 
по отношение на дизайна, но съблюдават 
концепцията за зоните върху етикета.
Висящите етикети изпълняват двойна 

функция - информират клиента за търгов-
ската марка (обикновено с лицевата си 
страна) и предоставят данни за проду-
кта и неговата идентификация (обикнове-
но разположени на обратната страна на 
етикета). 

При типичния висящ етикет логото 
на производителя се отпечатва върху ли-
цевата част на етикета, а върху гърба – 
идентификационния номер на продукта и 
баркода. Лого на производителя може да 
бъде отпечатано допълнително и на гър-
ба на етикета, но то не трябва да бъде 
разположено в долната част, тъй като 
може да бъде скрито от търговеца при 
залепване на стикер с цената или да бъде 
откъснато, вслучай че препоръчаната от 
производителя цена бъде отстранена. 
Логото не би трябвало да се използва и 
като фон на гърба на етикета, за да не 
нарушава читаемостта на съответните 
данни или инструкции за употреба. Лого-
то никога не трябва да закрива баркод 
символите.

таблица 2: Зонни и вид на данните върху висящите етикети

зони вид на  
данните

Описание Статус:
задълж./по желание

зона 1 Идентифика-
ция на стоката

Основен идентификатор във вид на 
текст: Обикновено това е номер на мо-
дела, но може да бъде и кройка, или вид 
на облеклото. Идентификационният 
номер се посочва в горната лява част 
на зона 1. 

Задължителна

зона 2 Информация от 
доставчика 

Съдържа информация за продукта, 
напр. номенклатурен номер на достав-
чика (Stock Keeping Unit - SKU), номер 
на кройката, партида на оцветителя, 
цвят, модел и др. (Информацията от 
доставчика служи за проверка дали 
върху продукта е поставен правилния 
баркод).

По желание

зона 3 Идентификаци-
онен номер
GTIN-8  
или GTIN-12, 
или GTIN-13

Баркод Задължителна

зона 4 Информация за 
потребителя

Информация, предназначена за по-
требителя, например състав на влак-
ната, запалимост, страна на произ-
ход и др.

По желание
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зона 5 Размер/голе-
мина

Размерът/големината е ключова ин-
формация за потребителя. Данните за 
размера могат да се посочат с голям, 
удебелен шрифт и се разполагат в дяс-
ната част на 5-та зона. За улеснение 
на потребителя, доставчикът може да 
посочи и описание на модела.

Принципно е задъл-
жително, освен ако 
размерът не се оп-
ределя от продук-
та, напр. кърпи за 
ръце.

зона 6 Цена на дребно Цената трябва да се отпечата с раз-
мери на полето най-малко 25 мм (1 инч) 
х 32 мм (1,25 инча).

Принципно е за-
дължително, освен 
ако се определя от 
формата на ети-
кета, напр. съшит 
етикет

зона 7 Препоръчител-
на цена (зада-
дена от произ-
водителя)

Полето се използва само, когато це-
ната е фиксирана или е определена 
препоръчителна цена. При използ-
ване на  полето е необходимо да се 
предвиди подходяща перфорация, ко-
ято да позволява неговото отстра-
няване.

По желание

Бележка: Ако е необходимо, в зона 1 могат да бъдат посочени размер и цвят.

1054MF

Mardi Gras 10

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 >

1054MF Pink
130700

Mardi Gras 10

50% Polyester  50% Rayon
5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 >

1054MF

50% Polyester  50% Rayon
Made in U.S.A.

Mardi Gras 10

1701
878

010A
130700

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 >

фигура 3: Примери за висящи етикети
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3. зАшити ЕтикЕти

Зашитите етикетите се използват 
най-вече при облеклото, като директно 
се зашиват върху продукта и не висят. 
Поради зашиването, за логото на про-
изводителя, баркода и информацията за 

продукта остава на разположение само 
едната страна на етикета, но етикети-
те са структурирани подобно на висящи-
те етикети.
При зашитите етикети поставянето 

на лого на производителя е по желание. 
Вслучай, че все пак се отпечата лого, то 

283650

40 Regular

5 012345 678900 >

283650
WPL 128

100% Wool
12

65930-01

5 012345 678900 >

283650LT

55% Polyester
45% Wool

REGAL 40 long 34

65930-01
YF  D-12

VENDOR LOGO
Navy

9659
H509-P

WPL 128

Manufacturer’s
Suggested
Retail Price      25.00

5 012345 678900 >

фигура 4: Зашити етикети по височина

9432

32W
5 012345 678900 >

9432
TSAP

32x31ASTOR

235283
WPL379

100% Cotton

5 012345 678900 >

VENDOR LOGO
9432 TSAP

842-39H
235283
WPL379

ASTOR 32 Regular

65% Polyester
35% Wool
Fine Imported
Fabric

5 012345 678900 >

фигура 5: Напречни зашити етикети
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не трябва да се поставя в долната част 
на етикета или да се използва като фон. 
Данните, които могат да се съдържат в 
зашитите етикети са същите както в 
таблица 2. На фигура 4 и фигура 5 са по-
казани и конкретни примери за такива 
етикети.

4. ПРишити ЕтикЕти

Пришитите етикети се използват 
при хавлиените кърпи и подобни изде-
лия. Те са на хартиена основа, което 
позволява лесното им отстраняване 
от крайния потребител или са тек-

стилни, с което се гарантира тяхната 
устойчивост при пране и гладене.
При пришитите  етикети част от 

етикета се зашива в подгъва на изде-
лието, затова трябва да бъде предви-
дена зона за пришиване, която да е дос-
татъчно голяма и не допуска скриване-
то на данни за продукта при приши-
ване на етикета, както и нарушаване 
целостта на баркод символа, с което 
да се затрудни сканирането му на каса 
в търговските обекти. По отношение 
на различните зони с данни за проду-
кта, те са същите, както и при други-
те два вида.

5. ПРимЕРи От ПРАктикАтА

фигура 6:
Пришит етикет

фигура 7:
Висящ етикет
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„Тандем-В“ ООД е създадена на 8 де-
кември 1993 г. Компанията бързо се ут-
върждава на българския пазар чрез про-
дукти по традиционни български рецеп-
ти без компромиси в качеството. През 
2002 година в експлоатация влиза ново 
модерно предприятие на Тандем, което 
е изградено в съответствие с изисква-
нията на европейското и национално за-
конодателство за производство на ви-
сококачествени месни продукти. В пред-
приятието е внедрена ERP-система, ко-
ято гарантира стриктна отчетност и 
цялостна проследимост на продукцията. 

3. Добри практики  
от приложението  
на стандартите GS1  
в България

3.1. “Тандем-В” ООД
“Въвеждането на автоматична идентификация и маркиране на про-
дукцията с баркод по стандартите GS1 води до едни по-ясни правила. 
Времето за изпълнение на задачи в “Пласмента” остават на същото 
ниво, но качеството на изпълнението значително се подобрява.”
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Освен това са въведени система за ви-
део-наблюдение, система за контрол на 
достъпа, система за Термо-контрол, до-
бри производствени практики и НАССР-
система.
В съответствие с нарастващата ав-

томатизация на процесите и глобализа-
ция на пазарите вече повече от две годи-
ни в предприятието се използва систе-
мата за автоматична идентификация и 
маркиране с баркод GS1. В резултат на 
това всички крайни продукти с марката 
Тандем са маркирани с баркод, както и 
техните доставни единици – каси и ка-
шони.

Всяка потребителска единица е мар-
кирана с два баркода:

• EAN-13, който при фиксирани тегла 
кодира Глобален номер на търговската 
единица, GTIN, а при променливи тегла 
номер на доставчика и тегло, като ин-
формацията в този баркод се използва 
за нуждите на търговските обекти за 
сканиране на каса,

• GS1-128 или GS1 Data Matrix (взави-
симост от възможностите на марки-
ращите машини), които освен иденти-
фикационен номер (информацията от 
EAN-13) кодират и допълнителна ин-
формация за нуждите на проследяване-
то на продукта. Информацията в тези 
баркодове е структурирана съгласно 
стандартите GS1.

Всяка потребителска единица, мар-
кирана по описания по-горе начин, може 
да бъде опакована в „стек“, като стека 
също се маркира с два баркода: ЕAN-13 и 
GS1-128, или GS1 Data Matrix.
Най-голямата доставна единица е „ка-

шон“. Тя може да съдържа потребителски 
единици или „стекове“ и се маркира само 
с баркод GS1-128. 
За кодиране на допълнителната инфор-

мация с помощта на символи GS1-128 или 
GS1 Data Matrix се използват приложните 
индентификатори GS1:

• ПИ (01) - Глобален номер на търговска 
единица/GTIN,

• ПИ (10) - Партиден номер,
• ПИ (11) - Дата на производство,
• ПИ (30) - Променлива бройка или
• ПИ (310n) - Нето тегло.
С помощта на баркод символите GS1-

128 и GS1 Data Matrix във фирмата могат 
да следят и обработват опаковките, 
независимо какви са те, а партньорите 
на Тандем получават възможност да ра-
ботят с всички видове опаковки, като 
маркираните с EAN-13 могат да минават 
през каса без да се налага тяхното прее-
тикетиране.
Фирмите от хранително-вкусовата 

промишленост по закон са задължени да 
изписват на търговския документ коли-
чеството, партидата и срока на годност 
на доставяната стока. Достоверност-
та на документа се проверява от тър-
говските партньори при всяка доставка 
като се сравнява с това, което е изписа-
но върху всяка стока. При разминаване на 
информацията доставката се връща. Из-
ключително важно е това да не се случва. 
В резултат от използването на систе-
мата от стандарти GS1 всяка опаковка 
с продукт на Тандем е снабдена с баркод, 

EAN-13

EAN-128
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в който е кодирана цялата необходима 
информация. Маркирането се извършва 
в отделни етапи от производството и 
опаковането на продуктите. При про-
дажба тази информация се пренася авто-
матично върху търговския документ и по 
този начин се избягват грешките.
Отдел „Пласмент“ изцяло използва 

„автоматично обработване на данните“ 
при приемане на готовата продукция в 
склада, следене на наличностите и сро-
ковете на годност, „комисиониране“ по 
клиенти и експедиране на стоката. На-
личието на етикети с баркодове позволя-
ва оптимизиране на процесите в склада. 
При експедиране на стоката се оформят 
два типа клиенти. Първият тип Клиенти 
желаят да използват логистични едини-
ци – кашони, подредени на палети. Това 
са основно Търговски вериги и Клиенти 
на едро. Към тази група спадат и всич-
ки партньори занимаващи се с експорт. 
Вторият тип са клиенти, които нямат 
изискване за съобразяване с определени 
стандарти. С тях се работи на „касети“, 
като в една касета може да има повече 
от един продукт.
При определени продажби компанията 

използва идентификация на логистични-
те единици със Сериен код на контейнер 
за транспортиране (SSCC), който се ко-
дира с GS1-128 с приложен индентифика-
тор (00). В тази насока има още какво да 
се направи и това е определено като след-
ваща стъпка за развитие и пълно внедря-

ване. На този етап нито един партньор 
на Тандем-В ООД не е проявил изрично 
желание стоката му да бъде идентифи-
цирана с SSCC номер. Но въпреки това от 
Тандем виждат в тази насока един добър 
инструмент за контрол на пратките и 
в комбинация със стандартите за елек-
тронен обмен на данни GS1 може да бъде 
контролирано експедирането и поемане-
то на логистичните единици и проследя-
ване на техния път от изпращача до по-
лучателя. 
Тандем-В ООД осъществява електро-

нен обмен на документи с МЕТРО, БИЛЛА 
и ФАНТАСТИКО, базиран на GS1 междуна-
родния стандарт EANCOM. Сред тях са 
съобщенията за поръчки ORDERS, авизо 
за доставка DESADV и фактури INVOIC. В 
момента компанията е в процес на прего-
вори и подготовка за електронен обмен 
на данни с ПИКАДИЛИ и КАРФУР. 
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Тандем-В ООД е концентрирала уси-
лията си основно над българския пазар, 
но има партньори и извън страната – 
Германия, Испания, Кипър, Гърция, Ита-
лия, Белгия. При експорт етикетите на 
продуктите са на съответния език на 
страната-получател, а по отношение 
на маркировката с баркод използваната 
система за автоматична идентификация 
GS1 е валидна и се използва и в другите 
страни.
Компанията произвежда почти всички 

видове месни колбаси и деликатеси, кои-
то са разделени в 10 основни групи: Су-
рово месо, Сурови продукти, Малотрайни 
колбаси, Пушени деликатеси, Печени де-
ликатеси, Шунки, Трайни колбаси, Суро-
во-сушени колбаси, Сурово-сушени дели-
катеси, Пастети.
Асортиментът към днешна дата е 305 

основни артикула и заедно с логистични-
те единици номенклатурата нараства 
до 350 – 360.
Голямото разнообразие е предизвика-

ло обединяването на продуктите в чети-
ри продуктови групи според предпочита-
нията на потребителите. Серия „Финес 
и настроение“ включва шунки и филета 
с до 3% мазнини, предназначени за хора-
та, които се стремят към здравословен 
начин на живот. Групата „За моето се-
мейство“ обединява продукти в по-голе-
ми разфасовки – това са онези продукти, 
които най-често се пазаруват от дома-

кинства с повече членове като кайма, 
кренвирши, телешки колбас. Серия „Тра-
диция от поколения“ представя тради-
ционните български продукти като лу-
канка и суджук, а „Стил и вкус“ включва 
деликатеси за почитателите на гурме 
културата.
Въвеждането на системата за авто-

матична идентификация и маркиране на 
продукцията с баркод води до едни по-
ясни правила. Времето за изпълнение на 
задачи в „Пласмента“ остават на също-
то ниво, но качеството на изпълнението 
значително се подобрява. Основни ползи 
за фирмата са: Първо, възможност за 
автоматизация и оптимизация на про-
цесите и второ, по-добър превантивен 
контрол. Използването на стандарти-
те GS1 води до намаляване на грешките 
по веригата и колкото по-рано се въве-
дат в технологичния процес, толкова 
по-добре се усещат ползите от тяхно-
то внедряване.
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Фирма „Магре-замразени храни” ЕООД е 
една от първите в търговията със замра-
зени храни на българския пазар. Фирмата 
предлага богат асортимент от повече от 
400 асортимента замразени продукти от 
растителен и животински произход, между 
които: картофи и картофени специалите-
ти, зеленчуци и зеленчукови миксове, пло-
дове, месни специалитети и деликатеси и 
други. 

В замразените продукти на фирма 
„Магре – замразени храни“ няма стабили-
затори и консерванти, а предлаганите 
продукти са ниско енергоемки, тъй като 
термичната обработка отнема от 3 до 6 
минути. Фирмата работи както с българ-
ски производители така и с доставчици 
от други страни. Продуктите се дистри-
бутират основно на българския пазар и 
то с отлично структурирана фирмена ло-
гистична мрежа, която е позиционирана в 
градовете: София, Варна, Велико Търново, 
Русе, Плевен и курортен комплекс „Слънчев 
бряг“. Тази схема на дистрибуция позволява 
практически да се покрие територията на 

цялата страна и то с доставка „до врата“ 
на всеки клиент. 
„Магре-замразени храни“ ЕООД членува 

в GS1 България от 1999 г. Тогава старти-
ра внедряването на стандартите за ав-
томатична идентификация и маркиране 
с баркод GS1 във фирмата. Използването 
на стандартите позволява уникална иден-
тификация на продуктите и електронно 
обработване на данните чрез сканиране 
на баркодовете при изнасяне и внасяне на 
продуктите от/в склада, при товарене и 
разтоварване на стоките, катo това до-
принася и за по-бързото и качествено об-
служване на всички клиенти, в това число 
и на клиентите, които се обслужват на 
касите при търговията на дребно.
Ефектът от използване на автома-

тичната идентификация GS1 при работа 
със замразени продукти се мултиплицира 
от това, че позволява намаляване, а при 
изцяло автоматизирани складови систе-
ми и пълно отпадане, на престоя на ра-
ботниците в силно агресивната работна 
среда на хладилните камери при темпе-
ратура (-18°С).
В случай, че фирмата може да си позво-

ли закупуването на съответната техни-
ка, внасянето и изнасянето на стоки в/от 
хладилните складове може да става изця-
ло автоматизирано.
Наличието на идентификация, кодирана 

с баркод позволява и електронен обмен на 
данни за наличностите от всяка стока в 
общо седемте складови бази на фирмата. 
Информацията събрана по този начин поз-
волява оптимизиране в управлението на 
фирмените ресурси.
За идентификация на продажните еди-

ници „Магре-замразени храни“ използва 
Глобални номера на търговските единици 
GTIN-13. Уникалните номера се кодират със 
символ EAN-13. Баркод символите се отпе-
чатват предварително върху пликовете 
за опаковка на стоките. Стоките се опа-
коват в кашони или така наречените дос-
тавни единици, които също са идентифици-

3.2. “Магре-замразени храни” ЕООД
“Липсата на маркировка с баркод по системата GS1  
означава загуба на клиенти”
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рани с уникални номера GTIN-13, кодирани с 
EAN-13 и предварително отпечатани върху 
етикетите за кашони. Маркировката вър-
ху кашоните се използва за автоматично 
обработване на информацията при прие-
мане на стоката от повечето клиенти на 
Магре. В някой случаи, които се договарят 
допълнително, при внос и износ се налага 
кашоните да бъдат маркирани с GTIN-14. 
На база предоставения от GS1 България 
„фирмен префикс GS1“ фирмата може да 
формира различните идентификатори, де-
финирани в стандартите GS1, за маркира-
не съответно на продажните, доставните 
и транспортните единици и по този начин 
да се възползва от различните приложения 
на системата от стандарти GS1.

въпрос: Освен минимизиране на прес-
тоя на работниците в хладилните камери, 
може ли да посочите други показатели/из-
мерители, с които да бъде отчетен поло-
жителния ефект от използване на светов-
ните стандарти GS1? 

Отговор (Ч. Селвелиев, управител): 
„Маркирането с баркод значително ускоря-
ва процесите на товарене и разтоварване 
на стоката, така не само се пести работ-
но време и персонал, но и стоките стигат 
по-бързо до клиентите, а престоят на ав-
томобилите с включен хладилен агрегат се 
намалява, а съответно и разхода на гориво. 
Освен продуктите на Магре, с баркод са 

маркирани и кашоните, с които се доста-
вят спомагателните материали за рабо-
та (материалите за опаковане), което уле-
снява и ускорява подготовката за работа.
За стоките, които внасяме опаковани 

с етикет на български език и маркирани с 
баркод по системата GS1 не се налага пре-
етикетиране, което също води до спестя-
ване на ресурс и средства. Така фирмата 
и нейните продукти стават част от гло-

балната търговска мрежа и само по този 
начин могат да бъдат покрити изисквания-
та на всеки клиент. Иначе казано, липсата 
на маркировка с баркод по системата GS1 
означава загуба на клиенти.
Специално искам да обърна внимание и на 

един, бих го нарекъл вторичен, положите-
лен ефект, който е следствие от миними-
зиране на престоя на работниците в хла-
дилните камери и се генерира в следните 
направления:

• намаляване на разходите за трудови 
възнаграждения, а от там и на осигурител-
ната тежест,

• намаляване на разходите свързани като 
цяло с изискванията и правилата на тру-
довата медицина: специализирано, пред-
назначено за работа при (-18°С), работно 
облекло и обувки, отсъствия от работа по-
ради заболяване, травматизъм по време на 
работа, допълнителни количества от топ-
ли, тонизиращи храни и напитки, разходи 
за рехабилитация и балнеология на работ-
ниците и т.н.,

• отпадане на необходимостта от из-
граждане и обзавеждане на специализирано 
помещение за аклиматизация на персонала, 
където се поддържа положителна темпера-
тура (0 - 5°С) и в което работниците тряб-
ва да престояват след излизане от хладил-
ните камери, преди да продължат своята 
трудова дейност при по-високи темпера-
тури на околната работна среда. В тази 
връзка отпада и разходът за електроенер-
гия и отопление на това помещение, 

• отпадане на разходът на електроенер-
гия за вътрешно осветление ако хладилни-
те камери са напълно автоматизирани и 
роботизирани.

В крайна сметка общият размер на всич-
ки посочени икономии се умножава по броя 
на хладилните складови бази.“
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„Софарма“ АД е един от водещите 
фармацевтични производители в Бъл-
гария, известен със създаването на ви-
сококачествени лекарствени продукти. 
Дружеството е основна структурна еди-
ница в групата предприятия „Sopharma 
Pharmaceuticals“ и дейността му се със-
тои в производство и търговия на ле-
карствени субстанции и лекарствени 
форми, както и научно-изследователска 
и инженерно-внедрителска дейност в об-
ластта на лекарствените средства.
Производствената дейност на компа-

нията включва асортимент от над 200 
вида лекарствени продукти – ампули, 
таблетки, дражета, екстракти, хими-
чески продукти, хигиенни и козметични 
средства. Производствените мощности 
на Софарма са лицензирани съгласно ев-
ропейските изисквания за Добра произ-
водствена практика, което осигурява 
на компанията стратегически пазарни 
позиции в България и в над 35 страни по 
света.
За подобряване на обслужването на 

крайния клиент и повишаване на ефикас-
ността на процесите както в предпри-
ятието така и по веригата на снабдя-
ване, Софарма прилага стандартите за 
автоматична идентификация и марки-
ране с баркод GS1. Във фирмата с бар-
кодове, съдържащи идентификационни 
номера на продуктите и допълнителна 
информация по стандартите GS1, се 
маркират вторичната опаковка, кашо-
ни и палети.

Нива на опаковане

В основния документ на системата 
GS1 „GS1 General Specif icat ions“, кой-
то описва как да се използват иденти-
фикационните ключове и баркодовете 
GS1, се съдържа специален раздел „AIDC 
Application Standards for Healthcare“, освен 
това са дефинирани различните нива на 
опаковане и наименованието на опаков-
ката.
В Софарма АД вторичната опаковка 

на лекарствения продукт се иденти-
фицира с Глобален номер на търговска-
та единица, GTIN-13, който е формиран 
на база предоставения на Софарма АД 
от GS1 България фирмен префикс GS1. 
Идентификационният номер се кодира 
със символ EAN-13. Отпечатването вър-
ху опаковката се извършва чрез офсет 
печат.

3.3. “Софарма” АД
“Чрез използване на стандартите GS1 могат да се реализират  
ефективни системи за проследимост”

първична 
опаковка

вторична 
опаковка кашон палета



22

Вторична опаковка, GTIN-13

Експедирането на готовите проду-
кти се извършва с палети, върху които 
са наредени кашони и всеки един от тях 
е снабден с логистичен етикет, струк-
туриран по стандартите на система-
та GS1. За уникална идентификация на 
всеки отделен кашон се използва Сери-
ен код на контейнер за транспортира-
не, SSCC, който се изписва върху ети-
кета в цифров вид (във втората секция 
на етикета) и под формата на баркод 
(в третата секция на етикета). Освен 
това върху етикета на кашона е посо-
чен идентификационния номер GTIN на 
съдържащия се в кашона продукт, както 
и допълнителна информация.
Информацията върху логистичния 

етикет се кодира със символ ЕAN-128 
(чието ново наименование е GS1-128) и 
служи за автоматично обработване на 
данните при експедиране на опакова-
ните продукти, последващото им при-
емане и заприхождаване от следващия 
участник по веригата, както и от всич-
ки останали участници по веригата на 
снабдяване. Генерирането на етикети-
те с EAN-128 се извършва със софтуер 
в производствените звена и секторите 
за опаковка на Софарма АД. В EAN-128 
данните са структурирани с помощта 
на приложни идентификатори GS1, как-
то следва:
(02) – GTIN на продуктите, които се 

намират в кашона (при хомогенно групи-
ране)
(37) – брой на единиците (вторичните 

опаковки), съдържащите се в кашона
(17) – срок на годност (ГГММДД)
(10) – партиден номер
(00) – Сериен номер на контейнер за 

транспортиране (SSCC), тоест уника-
лен номер на логистичната единица.
Ефектът от използването на стан-

дартите за автоматична идентифика-
ция би се мултиплицирал, ако към това 
се добави осъществяване на електро-
нен обмен на данни с партньорите, но 
на този етап не е поставено такова 
изискване от страна на клиенти на Со-
фарма АД. Фирмата има готовност за 
осъществяването на електронен обмен 
на съобщения за поръчки, авизо, факту-
ри и др.
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Използваната идентификация на ка-
шоните по стандартите GS1 е едноз-
начна и уникална и може успешно да се 
използва за осъществяване на проследи-
мост при лекарствените продукти. Във 
всеки един момент, след като бъде посо-
чен идентификационния номер на кашо-
на, може да се направи справка в базата 

от данни на предприятието за парти-
дата и за условията на производство на 
дадения продукт. При голяма ефектив-
ност и бързина може да бъде осъщест-
вен и обратния процес. Вслучай, че бъде 
констатирано неизпълнението на опре-
делени изисквания при производството 
на лекарство от определена партида, 
то чрез идентификационния номер ле-
карството може да бъде проследно до 
мястото на неговата физическа налич-
ност и да бъде изтеглено, без да се на-
лага масово изтегляне на продукция на 
съответния производител. Използване-
то на стандартите GS1 подобрява ин-
теграцията на участниците във верига-
та на снабдяване и води до намаляване 
на грешките и разходите.

Кашони с логистични етикети

Логистичен етикет върху кашон
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