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На 10 октомври 2011 се проведе Редовно 
общо	събрание	на	членовете	на	GS1	Бълга-
рия.	Отчетен	доклад	за	дейността	2010-
2011 г. изнесе изпълнителния секретар г-н 
Христо Содев. Набелязаха се насоките за 
дейността	на	Съвета	през	следващия	две-
годишен период 2012 - 2013 г. и бяха избрани 
членовете	на	Бюрото.	Присъстваха	пред-
ставители	на	фирми	от	различни	сектори	
на промишлеността и търговията.

Много повече от баркод
В своята дейност GS1 България се ръко-

води	от	нуждите	на	нейните	членове	и	след-
ва	тенденциите	в	развитието	на	Междуна-
родната система от стандарти GS1. В ос-
новата на тази система са стандартите 
за	автоматична	идентификация,	които	де-
финират структурата и използването на 
Глобални идентификационни номера и мар-
киране на продуктите с баркод с цел авто-
матично	прочитане	и	обработка	на	данни-
те	за	тях.	Дизайнът	на	баркода,	какъвто	го	
познаваме	днес	е	избран	още	през	1973	г.	и	
за пръв път баркод е сканиран на каса на 26 
юни	1974	г.	в	супермаркет	Марш	в	САЩ.	Днес	
стандартите	GS1	са	много	повече	от	един	
баркод.	Те	включват	стандарти:

за	класификация	на	продукти	–	GPC, ■
за  обмен на електронни бизнес съоб- ■

щения	–	EDI,
за	синхронизация	на	данни	–	GDSN, ■
за идентификация с използване на ра- ■

диочестотната	технология	–	EPC/RFID,

Съвет GS1 България
Редовно общо събрание  
на членовете - 10.11.2011 г.
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които се използват за решаване на мно- ■
жество	проблеми,	с	които	се	сблъсква	биз-
неса.	GS1	вярва,	че	решенията,	които	разра-
ботва,	отговарят	на	действителните	нуж-
ди	на	бизнеса	и	чрез	тях	създава	условия	за:

осъществяване	на	контакт	между	раз-•	
лични	групи	потребители	по	цял	свят,
разширяване на тяхното сътрудни-•	
чество,
подобряване ефективността на вери-•	
гите на снабдяване.

GS1 по света
Към	настоящия	момент	в	Международ-

ната	асоциация	GS1	членуват	111	нацио-
нални	 организации	 представляващи	 112	
държави по света. Всяка Национална орга-
низация администрира и следи за правил-
ното приложение на стандартите GS1 в 
своята	страна	и	всяка	фирма,	която	желае	
да	 прилага	 тези	 стандарти,	 трябва	 да	
стане	член	на	съответната	Национална	
организация	в	страната,	в	която	е	реги-
стрирана.
Основни сектори от приложението на 

стандартите GS1 са:
търговията, ■
транспортът	и	логистиката, ■
здравеопазването.  ■

При	 разработването	 на	 стандарти	 и	
приложения GS1 работи в тясно сътруд-
ничество	 с	 различни	 международни	 ор-
ганизации,	между	които	ISO,	UN/CEFACT,	
Европейската	комисия,	Световната	мит-
ническа	организация	 (WCO),	Световната	
здравна	организация	(WHO)	и	други.

GS1 БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА  
2010-2011

Членове
Към	01.11.2011	г.	броят	на	члено-

вете на Съвет GS1 България въз-
лиза на 3913 фирми. От тях 52% са 
производители на хранителни про-
дукти	и	напитки,	и	около	30%	-	на	
нехранителни продукти. Търговия-
та	на	едро,	другите	стопански	дей-
ности и търговията на дребно са 
представени	в	оставащите	около	
18% процента в съотношение 3:2:1.

Публикации
През	отчетния	период	са	отпечатани	

4 бюлетини с материали за правилното 
приложение на стандартите при марки-
ране	с	баркод	на	търговски	единици,	как-
то и добри практики в България. Специ-
ално внимание в бюлетините е отделено 
на Глобалната мрежа за синхронизация на 
данните,	Електронния	обмен	на	данни	и	не	
на последно място приложение на стан-
дартите GS1 в сферата на здравеопаз-
ването. В брой 3-4/2010 г. са представени 
примери за приложение на стандартите 
в	 	български	фирми,	сред	които	Тандем-В	
ООД,	Магре-замразени	храни	ЕООД	и	Со-
фарма	АД.	В	същия	брой	на	бюлетина	са	
представени препоръки на GS1 за изгот-
вяне на етикети за облекла и текстилни 
изделия.	Отпечатани	са	и	3	специализира-
ни брошури:

„Радиочестотна	 идентификация.	 ■
Електронен	код	на	продукта”,

„GS1 Идентификация на стоки и мар- ■
киране	с	баркодове“,

„Приложение	на	стандартите	GS1	по	 ■
веригата на снабдяване в здравеопазване-
то”.
Бюлетините	и	тематичните	брошу-

ри могат да бъдат намерени в интер-
нет на адрес www.gs1bg.org/lang_bg/
about.php?menu=3,1,6,0,0	 или	бъдат	по-
лучени	 от	 GS1	 България	 в	 отпечатан	
вариант.
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Обучение
За	обучение	на	членовете	на	GS1	Бълга-

рия и популяризиране на системата GS1 
бяха организирани специализирани семина-
ри	по	различните	теми	и	семинари	с	общо	
представяне на системата от стандарти 
GS1	и	процедурата	за	членство	в	GS1	Бъл-
гария. Част от семинарите бяха проведе-
ни	в	рамките	на	сътрудничеството	с	Ре-
гионалните	ТПП/К	в	Бургас,	Стара	Загора,	
Търговище	и	Разград.	По	покана	на	Л’ОРЕАЛ	
БЪЛГАРИЯ ЕООД и НИКОЛ - Н ООД бяха про-
ведени		фирмени	обучения	на	място.

Представяне	на	 стандартите	GS1	 е	
включено	 и	 в	 обучението	 на	 магистър-
ски курс по специалността Инженерна 
логистика	към	МФ	на	Технически	универ-
ситет	-	София	и	в	курс	на	обучение	към	
ТУ-Габрово.

Тематични инициативи
Като	част	от	международна	инициати-

ва на Националните организации GS1 по 
света,	GS1	България	организира	ден	на	от-
ворените врати „GS1 MobileCom“. На този 
ден беше представена концепцията на GS1 
MobileCom,	в	която	потребителят	е	основ-
на фигура при разработване на услуги за по-
доброто	му	обслужване,	като	се	използват	
интернет	и	мобилните	телефони.	Произво-
дители и търговци се стремят да внедрят 
иновациите	в	отношенията	на	Бизнеса	с	По-
требителите	(Business-to-Consumer	B2C).
На	тематични	срещи	с	представители	

на търговските вериги и големи произво-
дители	бяха	обсъдени	въпроси,	свързани	с	
проблемите и перспективите при прило-

жението на системата от стандарти GS1 
в България и основни принципи и перспек-
тиви за внедряване в страната на Глобал-
ната	мрежа	за	синхронизация	на	данните,	
GDSN.	Темата	за	GDSN	бе	развита	в	две	
кръгли	маси	през	януари	2011	година,	съот-
ветно с търговци и производители и спе-
циалното	представяне	на	SA2	Worldsync,	
която	е	една	от	водещите	фирми	при	из-
граждане	на	GDSN	сертифицирани	банки	
данни	(Data	pools).
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Участие в конференции, изложения  
и работни групи
В резултат на интереса към стандар-

тите	GS1,	представители	на	GS1	Бълга-
рия	участваха	като	лектори	в	конференции	
и семинари на други организации:

Първа	 годишна	 конференция	 Smart	 ■
Logistics;	

Семинар	на	БАСКОМ	за	популяризира- ■
не	на	RFID	технологията;	

Семинар на Степ-Софт за представя- ■
не на продукта за управление на фирмени-
те	ресурси	S-Office.

GS1	България	участва	с	презентация	за	
автоматичната	идентификация	и	радио-
честотните	технологии,	демострация	и	
консултации	в	мероприятията	на	БТПП	по	
време	на	Международния	технически	пана-
ир	–	Пловдив,	26.09	-	01.10.2011	г.
Представители	на	GS1	България	участ-

ваха в работата на:
Експертната работна група в облас- ■

тта	“Сигурност	на	гражданите	и	обще-
ството”	към	БИС;	

Междуведомствената	работна	група	 ■
за анализ на проблемите между български-
те производители и големите търговски ве-
риги	към	Министерството	на	икономиката;

Работна група за обсъждане на допъл- ■
нение в Закона за медицинските изделия 
относно създаването на регистър на ме-
дицинските изделия към министерството 
на здравеопазването.

Информация и услуги в интернет
За	членовете	на	GS1	България	се	под-

държа база от данни. Актуализация на 
данните	се	осъществява	в	реално	време.	 

GS1 България поддържа регистъра на GS1 
България	 в	GEPIR	 (Глобален	 регистър	 за	
членовете	на	Националните	организации	
GS1).	Всякакви	промени	в	базата	се	отра-
зяват непосредствено след възникване на 
нови	и	корекционни	данни,	както	в	каталога	
на	членовете	на	GS1	България	www.gs1bg.
org/lang_bg/services.php?menu=2,1,7,0,0,	
достъпен	 от	 страницата	 в	 интернет,	
така	 и	 в	GEPIR	 http://gepir.gs1.org/v32/xx/
default.aspx?Lang=en-US.		
С	цел	да	се	улесни	изпращането	на	доку-

менти	за	членство	в	GS1	България	и	полу-
чаването	на	необходимия	пакет	идентифи-
кационни номера беше разработен допъл-
нителен вариант за подаване на докумен-
ти	по	електронен	път	чрез	подписване	с	
електронен подпис.  
www.gs1bg.org/lang_bg/services.php

Контрол за легитимност на 
идентификационните номера
Една	от	основните	задачи	на	Съвет	GS1	

България е да следи за правилното прилага-
не	на	стандартите	и	осъществяване	кон-
трол за легитимното използване на фир-
мените	префикси	и	номерата	GTIN-8,	опре-
делени	от	него.	Тази	своя	задача	Национал-
ната организация изпълнява и в сътрудни-
чество	с	Националните	организации	GS1	
в Европа в рамките на проект „Контрол 
за легитимно използване на идентифика-
ционните	номера	GTIN/GTIN	 Intelligence/”.	
На проведената на 12 октомври 2010 г. в 
гр.	Дъблин,	Ирландия,	работна	среща,	На-
ционалните организации GS1 взеха реше-
ние за продължаване на съвместните дей-
ности за обмен на данни с цел проверка на 
легитимността на използваните в прак-
тиката идентификационни номера и след 
приключване	на	проект	GTIN	Intelligence.

Участие в проекти на 
Международната асоциация GS1 
GS1	България	участва	в	инициирания	от	

Международната	 асоциация	GS1	 проект	
„Core	Implementation	Measures“,	който	има	
за	цел	да	се	добие	по-точна	представа	за	
степента на внедряване и използване на 
стандартите GS1 в цял свят. Членовете 
на	GS1	България,	взели	участие	в	анкетно-
то	проучване	по	този	проект	получиха	въз-
можност	да	участват	в	жребий	за	пред-
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метна награда. Наградата преносим ком-
пютър	„HP	ProBook	4520s“	спечели	фирма	
РАДИВЕС	-	91	ЕТ,	ЕИК	103047230	и	беше	из-
теглена	от	Мирослава	Арабаджиева,	сток	
мениджър,	 Л’ореал	 България	 ЕООД,	 след	
приключване	на	организирания	специално	
по този повод семинар в присъствието на 
определената	за	целта	комисия	и	участни-
ците на семинара.

Сектор здравеопазване
Част от дейностите на GS1 България 

през изминалите две години бяха съсредо-
точени	върху	това	да	се	обърне	внимание	
на здравния сектор към приложение на 
стандартите в здравеопазването. В све-
товен	мащаб	стандартите	GS1	намират	
все по-широко приложение в този сектор 
за маркиране на лекарства и медицински 
изделия с цел реализиране на ефективни 
системи за проследимост и подобряване 
на логистиката при работа с тези проду-
кти и техните уедрени опаковки по вери-
гата	на	снабдяване.	Препоръчаните	в	ев-
ропейските директиви модели за иденти-
фикация и етикетиране на лекарствата и 
медицинските изделия са съвместими със 
системата от стандарти GS1. В редица 
държави със закон е прието маркирането 
на лекарствата и медицинските изделия 
да	става	по	тези	стандарти,	като	освен	
идентификационния номер с баркод сим-
вол	 се	 кодира	 информация	 за	 партида,	
срок на годност или сериен номер.
GS1	България	осъществи	ценни	контак-

ти	с	представители	на	Министерство	на	
здравеопазването,	 ИАЛ,	 болници	 и	 пред-
ставители	на	различни	съюзи	и	асоциации.	
Периодично	изпращаме	информация	за	тен-
денциите в приложението на стандартите 

GS1	в	здравеопазването,	както	и	за	меж-
дународните	конференции	GS1	Healthcare	
Conference.	През	изминалата	година	за	пръв	
път	двама	представители	на	МЗ	участваха	
в есенното издание на конференцията GS1 
Healthcare	Conference	в	Амстердам	и	оста-
наха	изключително	доволни.	
GS1 България търси възможност за 

стартиране на пилотен проект с фирми 
от	здравния	сектор,	който	да	се	базира	на	
стандартите GS1.

Участие във форумите на GS1  
и GS1 in Europe
През	февруари	2010	г.	и	февруари	2011	г.	

представители	на	GS1	България	взеха	учас-
тие	в	Глобалния	Форум	на	Международната	
асоциация	GS1	в	Брюксел,	а	през	октомври	
2010 г. и октомври 2011 г. в регионалените 
форуми	за	Европа	–	GS1	 in	Europe	Regional	
Forum,	съответно	в	Дъблин	и	Будапеща	през	
2011	г.	Председателят	на	Бюрото	на	GS1	
България Цветан Симеонов и изпълнител-
ния секретар на GS1 България Христо Содев 
участваха	в	Общите	събрания	на	организа-
цията	в	Куала	Лумпур,	Малайзия	през	м.	май	
2010	г.	и	в	Париж,	Франция	през	май	2011	г.
Глобалният форум в Брюксел и Регионал-

ните	форуми	са	отворени	за	участие	и	за	
фирмите,	членове	на	GS1.	Информация	за	
мястото и датата на тяхното провежда-
не,	както	и	форма	за	регистрация	за	учас-
тие в тях може да бъде намера на страни-
цата	на	Международната	организация	GS1	
www.gs1.org.

Членове на Бюрото на GS1 България
На	Редовното	общо	събрание	на	члено-

вете на Съвет GS1 България беше избрано 
и Бюро на GS1 България в състав:

№ ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ФИРМА

1 ЕЛЗА МАРКОВА ИЗП.	ДИРЕКТОР БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД

2 ЕМИЛИАН АБАДЖИЕВ ИЗП.	ДИРЕКТОР МЕТРО	КЕШ	ЕНД	КЕРИ	БЪЛГАРИЯ	ЕООД

3 ЗБИГНИЕВ ВАЛКИЕВИЧ ИЗП.	ДИРЕКТОР НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД

4 НАДЕЖДА ПАНЧЕВА УПРАВИТЕЛ ПРИМАВЕТ	СОФИЯ	ООД

5 НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПРЕЗИДЕНТ ДАТЕКС ООД

6 ПЕТЪР ВЕЛЕВ ИЗП.	ДИРЕКТОР ЕКОФАРМ	ГРУП	АД

7 ХАРАЛАМБИ ХАРАЛАМБИЕВ ИЗП.	ДИРЕКТОР ЛАКПРОМ	АД

8 ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ БТПП

9 ЧАВДАР СЕЛВЕЛИЕВ УПРАВИТЕЛ МАГРЕ	–	ЗАМРАЗЕНИ	ХРАНИ	ЕООД
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Членовете на Бюрото представляват 
фирми,	 които	са	членове	на	GS1	Бълга-
рия	повече	от	една	година.

Предстоящи задачи на GS1 
България
Ще	 продължи	 дейността,	 насочена	

към	задълбочаване	на	познанията	за	об-
хвата и областите на приложение на 
системата	GS1.	Нашите	членове	следва	
да	са	наясно,	че	приложението	на	систе-
мата	 не	 се	 изчерпва	 само	 с	маркиране	
на	 стоките	с	 баркодове.	Ще	бъдат	ор-
ганизирани семинари по приложението 
на	 логистичните	 етикети,	 както	 и	 по	
основни елементи на системите за про-
следяване,	електронния	обмен	на	данни	
и Глобална мрежа за синхронизация на 
данни.	И	занапред	ще	продължи	информа-
ционното	осигуряване	чрез	издаване	на	
бюлетини,	брошури	и	публикации	в	раз-
лични	издания.	
Във връзка с използването на елек-

тронен	обмен	на	данни	и	автоматична-
та	обработка	на	електронните	съобще-
ния	ще	 си	 сътрудничим	 с	 участниците	
в	този	процес,	за	да	бъде	избегнато	из-
ползването на нестандартни подходи и 
практики.	Особено	значение	в	тази	на-
сока	ще	имат	работните	срещи	на	EDI	
потребителската група.
Постоянна	задача	остава	работата	за	

подобряване	на	качеството	на	баркодове-
те,	което	се	определя	като	съответствие	
с	техническите	параметри	на	символите.	

Във връзка с планирано-
то масово приложение на 
символиката	DataBar	през	
2014	г.	ще	продължи	кампа-
нията за запознаване на 
фирмите с предимствата 
на тази символика и подго-
товка за приложението на 
DataBar	в	практиката.
Специално	внимание	 	ще	

отделим на приложение-
то на стандартите GS1 
в	 здравеопазването,	 като	
за	целта	ще	потърсим	съ-
трудничеството	 на	 фир-
мите,	които	разработват	
информационни системи за 
управление на материални-

те	потоци	и	 логистиката,	 както	и	ще	
търсим	 различни	 форми	 за	 контакт	 и	
информиране на реалните потребители 
(болници,	аптеки,	търговци,	производи-
тели на лекарства и медицински изделия 
и	др.)
Ще	работим	по	разширяване	на	успеш-

ното	 на	 този	 етап	 сътрудничество	 с	
висшите	учебни	заведения	в	страната,	
както	и	ще	търсим	и	реализираме	раз-
лични	форми	 на	 взаимодействие	 с	 раз-
личните	браншови	организации	 за	 раз-
ширяване приложението на стандарти-
те GS1 в България.

Христо	Содев,	изп.	секретар	 
на GS1 България:

„Заедно с членовете на GS1 Бъл-
гария ще работим за повишаване ни-
вото и областите на приложение на 
стандартите GS1, с цел да се усъ-
вършенства управлението и повиши 
ефективността и конкурентоспосо-
бността на българските фирми. Вяр-
ваме, че членството в Съвета GS1 
България ще бъде още един положи-
телен фактор за успешно включване 
в глобалния стокообмен и интеграция 
на българските фирми в европейския 
пазар.“
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GS1 Годишни конференции  
за здравеопазването
Два	 пъти	 годишно,	 през	 пролетта	 и	

есента,	под	егидата	на	GS1	се	провежда	
Международна	 конференция	 Global	 GS1	
Healthcare	conference,	която	дава	възмож-
ност	за	среща	на	експерти	и	представи-
тели	на	различните	участници	в	сферата	
на здравеопазването:

фармацевтични	фирми, ■
производители	на	медицински	изделия, ■
търговци на едро и дребно на лекар- ■

ства	и	медицински	изделия,
болници, ■
аптеки, ■
разработчици	на	информационни	сис- ■

теми,
представители на регулаторни орга- ■

ни и други.
По	време	на	тези	конференции	участни-

ците споделят опита от внедрени приложе-
ния	и	представят	пилотни	проекти,	базира-
ни	на	стандартите	GS1.	Повече	информа-
ция за мястото и датата на провеждане на 
конференцията,	както	и	формата	за	регис-
трация може да бъде намерена на интернет 
страницата на GS1 www.gs1.org или в кален-
дара	на	събитията	www.gs1.org/events.

Последното	издание	на	конфренцията	се	
проведе	в	началото	на	месец	октомври	2011	
г.	в	Амстердам.	В	нея	взеха	участие	пред-
ставители	на	регулаторните	органи,	сред	
които Европейската комисия и Европейския 

директорат	по	качеството	на	лекарствата	
и	здравеопазването	(EDQM),	представители	
на	индустрията,	университетски	и	частни	
болници,	фондации	в	областта	на	здравео-
пазването,	сдружения,	сред	които	Европей-
ската	Федерация	на	Фармацевтичните	Ин-
дустрии	и	Асоциации	(EFPIA)	и	Доброволното	
сружение на представители на национални 
регулаторни органи и производители на ме-
дицински	изделия	(GHTF),	софтуерни	фирми	
и	фирми,	предлагащи	RFID	технологии.
Основните акценти на това издание на 

конференцията бяха:
Хармонизация на идентификацията на  ■

лекарства	и	медицински	изделия,	Уникална	
идентификация	на	медицински	изделия	(UDI);

Безопасност и сигурност в здравеопаз- ■
ването;

Проследимост	и	сериализация; ■
Бази данни и системи за проследимост. ■

Стандартите GS1 като средство 
за борба с фалшификатите и 
осигуряване безопасността на 
пациентите. Системата еТАКТ
На конференцията г-н Франсоа Хавиер 

Лери,	научен	сътрудник	на	Европейския	ди-
ректорат	по	 качество	на	 лекарствата	и	
здравеопазване	(European	Directorate	 for	 the	
Quality	of	Medicines	&	HealthCare,	EDQM)	пред-
стави идеен проект на Съвета на Европа и 
EDQM	 на	 информационна	 система	 eTAKT,	
която позволява проследяване и проверка на 
автентичността	на	лекарствата.	Систе-
мата е в процес на разработване и тества-
не и трябва да послужи за борба с фалшифи-
катите.	Моделът	предвижда	определянето	
на	 уникален	 идентификатор	UMI	 на	 всеки	
лекарствен продукт в момента на негово-
то	производство.	Идентификаторът	UMI	
(Unique	Medicine	Identifier)	се	състои	от	GS1	
идентификационен	 номер	 GTIN,	 допълнен	
със	сериен	номер,	срок	на	годност,	парти-
ден номер и идентификационен номер на ле-
карството според съответната национал-
на	система	(ако	има	такава).	Данните		са	
структурирани по логиката на системата 
GS1	и	се	кодират	с	баркод	символ	DataMatrix.

GS1 в здравеопазването
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UMI		се	генерира	от	производителя	на	ле-
карствения продукт и се въвежда в базата 
данни	на	системата	eTAKT.	При	движение-
то	на	продукта,	в	точките	на	предаването	
му	от	един	участник	във	веригата	на	друг,	
информация за това се отразява в система-
та и при необходимост може да се определи 
местонахождението на продукта. 

Запитвания за даден продукт в систе-
мата	ще	може	да	се	правят	от	аптеките,	
болниците,	регулаторните	и	други	компе-
тентни	органи.	Дори	пациентите	ще	мо-
гат	да	 проверяват	 автентичността	 на	
ползваните от тях лекарства през интер-
нет	или	с	помощта	на	своя	смартфон	като	
през	подходящ	интерфейс	правят	запит-
ване в системата. Търсенето се извършва 
по	UMI.

През	 2012	
година сe пред-
вижда демон-
страция на 
демо версията 
на системата. 
Симулацията 
ще	включва:

веригата  ■
на	снабдяване,

реална ин- ■
формационна 
система	 (ERP)	
на производи-
тел,

р е а л н а  ■
система за 
каса в аптеки-
те	(POS),

приложе- ■
ния,	симулиращи	други	актьори	и	пациенти,

приложение за изготвяне на статисти- ■
ка и анализ на данните.

Системата	eTACT	позволява	въвеждане	на	
данни за пълния жизнен цикъл на сериализи-
рани	палети,	кашони	и	индивидуални	опаков-
ки	в	процеса	на	тяхното	създаване,	комисио-
ниране,	движение	по	веригата	за	снабдяване,	
декомпозиране	и	продажба.	По	този	начин	
ще	може	да	се	следи	движението	на	маркира-
ните обекти и да се определи тяхното мес-
тонахождение,	което	е	средство	за	борба	с	
фалшификатите.
Повече	 информация	 за	 системата	

еTAKT	може	да	прочетете	на	страниците	
на	Европейския	директорат	по	качество-
то на лекарствата и здравеопазването 
(EDQM).

(01)03801234512348(21)0123XY78AB(17)130422(10)ABC123(90)03412345678

GS1 GTIN
(номер на продукта)

Сериен номер Срок на
годност

Партида GS1 префикс на
страната + Национален

код на продукта

СЕГА

1D баркод, кодиращ само номер на продукта

СЛЕДВА
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Заедно да контролираме 
идентификационните номера
В	съвременния	свят	все	повече	приложе-

ния предвиждат използване на мобилните 
телефони за сканиране на баркод символите 
върху потребителските стоки и достъпване 
на информация през интернет или друг вид 
връзка	с	база	данни,	съдържаща	определена	
информация.
Приложението	GS1	Logger	for	Staff	е	разра-

ботено	от	GS1	Унгария	с	цел	да	подпомогне		
филтрирането и откриването на неоторизи-
рани GS1 фирмени префикси и GS1 идентифи-
кационни номера. Разработката е като про-
дължение на работата по проекта „Контрол 
за легитимно използване на идентификацион-
ните	номера	GTIN	(GTIN	Intelligence)”,	по	който	
вече	повече	от	две	години	си	сътрудничат	
Националните организации GS1 в Европа.
За да изпълни гореспоменатите функции 

GS1 Logger свързва две системи:
глобалния	регистър	на	членовете	на	сис- ■

темата	GS1	-	Global	Electronic	Party	Information	
Registry	(GEPIR);

база данни за определяне на местополо- ■
жението.
Приложението	е	разработено	за	 iPhone.	

Идентификационните	 ключове	 (GTIN,	 GLN,	
SSCC)	се	въвeждат	автоматично	чрез	ска-
ниране	на	баркода	или	ръчно	чрез	изписване	
в предвиденото за целта поле. След като се 
приложат GPS координати и времето на ска-
ниране,	данните	с	идентификационния	ключ,	
GS1	ID,	се	изпращат	за	проверка	към	сървъра.	
Въз основа на изпратените данни сървърът 
прави запитване за легитимността на номе-
ра	към	GEPIR	системата	и	за	локацията	към	
базата данни за определяне на местонахож-
дението,	след	което	връща	получената	ин-
формация	към	iPhone	приложението.
Възможните резултати са два:
легитимен	GS1	ID	ключ ■
нелегитимен	GS1	ID	ключ ■

Справка за историята на сканираните 
баркодове може да се направи в папка „исто-
рия“	или	на	страницата	в	интернет,	а	да-

нните да бъдат използвани за изготвяне на 
статистически	анализи.
На този етап приложението е предназна-

чено	за	ползване	единствено	и	само	в	проце-
са	на	работа	на	отелните	организации,	но	се	
очаква	в	близко	бъдеще	подобни	приложения	
да са достъпни и за крайните потребители.

Екран за сканиране и ръчно 
въвеждане на данни

Преглед на историята  
на сканиране

Легитимен GS1 ID с основна 
информация за фирмата

Легитимен GS1 ID, 
допълнителна информация

Местонахождение на 
сканирания продукт

Нелегитимен GS1 ID

Мобилно баркод приложение 
GS1 Logger
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Във	връзка	със	Стратегия	“Europe	2020”	
на	ЕС	и	Програмата	в	областта	на	цифро-
вите	технологии	за	Европа	(Digital	Agenda),	
Изпълнителният комитет на GS1 в Евро-
па предложи изготвянето на стратегия 
относно	електронното	фактуриране.	По	
този	начин	GS1	в	Европа	и	европейските	
Национални Организации GS1 биха искали 
да	се	включат	в	бъдещите	действия	на	ЕК	
при	изпълнение	на	задачите	по	програма-
та в областта на цифровите технологии 
и	да	насърчат	използването	на	стандар-
тите GS1 при електронното фактури-
ране	и	осъществяването	на	електронен	
бизнес.

Какво представлява е Digital Agenda?
„Програмата	в	областта	на	цифровите	

технологии за Европа“ е една от седемте 
водещи	инициативи	на	стратегията	„Ев-
ропа	 2020“	 за	 интелигентен,	 устойчив	 и	
ориентиран	към	цялото	общество	растеж.	
Програмата	е	насочена	към	технологиите	
и	онлайн	услугите	на	21-и	век,	които	ще	да-
дат възможност на Европа да стимулира 
разкриването	на	нови	работни	места,	да	
насърчи	икономическото	благоденствие	и	
да подобри ежедневието на гражданите и 
предприятията в Европейския съюз по раз-
нообразни	начини.
Цел	на	Програмата	е	да	се	намали	бю-

рокрацията и да се отстранят бариери-
те,	които	възпрепятстват	99	%	от	евро-
пейските предприятия да се възползват 
напълно от възможностите на единния 
цифров	 пазар.	 Една	 от	 общите	 цели	 на	
Програмата	е	33	%	от	МСП	да	извършват	
онлайн покупки/продажби не по-късно от 
2015 г.
Изграждането на Единната зона за 

плащания	 в	 евро	 (SEPA)	ще	 улесни	МСП	
при	осъществяването	на	международни	
електронни	плащания	и	фактуриране,	ос-
новаващи	се	на	надеждни	и	ефикасни	ме-
тоди.

Ефективното функциониране на елек-
тронното	управление	ще	намали	времето,	
изразходвано за административни проце-
дури	и	ще	даде	на	МСП	нови	възможности	
за развиване на стопанска дейност. Ця-
лостното прилагане на законодателство-
то на ЕС по отношение на електронните 
обществени	поръчки,	както	и	трансгранич-
ните услуги за електронна идентификация 
и	електронно	установяване	на	автентич-
ност,	биха	разкрили	множество	нови	въз-
можности пред предприятията отвъд гра-
ниците на съответната държава.

Оперативна съвместимост  
и стандарти 
Необходима е действителна оператив-

на съвместимост между продуктите и ус-
лугите на информационните технологии 
(ИТ),	за	да	се	изгради	истинско	информаци-
онно	общество.
Рамковите условия за оперативна съв-

местимост могат да се подобрят по раз-
лични	начини.	Важно	средство	за	постига-
не на тази цел е осигуряването и използва-
нето на добри стандарти в областта на 
ИКТ,	по-специално	в	обществените	поръч-
ки и законодателството.
Програмата	 в	 областта	 на	 цифрови-

те	технологии	ще	предложи	правни	мерки	
за реформа на правилата за прилагане на 
стандарти за информационните и комуни-
кационни	технологии	 (ИКТ)	с	оглед	да	се	
разреши	използването	на	стандарти,	раз-
работени от определени световни форуми 
и консорциуми в областта на ИКТ.

Национални и общоевропейски 
форуми за сътрудничество 
За	да	се	улесни	осъществяването	и	мо-

ниторинга	на	дейностите	по	Digital	Agenda,	
Комисията	призовава	страните-членки	да	
създадат	национални	форуми,	на	които	да	
се разисква темата за електронното фак-
туриране	(e-Invoicing)	и	в	които	да	се	вклю-

GS1 стратегия за електронно 
фактуриране (e-Invoicing)
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чат	всички	заинтересован	страни.	Към	мо-
мента са създадени 16 такива национални 
форума,	както	и	форум	на	ниво	ЕС,	където	
основен акцент се поставя на 4 основни за-
дачи,	заложени	в	предложената	от	Коми-
сията работна програма:
1.	 Мониторинг	на	внедряването	и	използ-
ването на електронното фактуриране 
както	в	отделните	страни-членки,	така	
и	на	общоевропейско	равнище,

2.	 Обмен	на	опит	и	добри	практики,
3.	 Намиране	на	подходящи	решения	за	пре-
махване	на	трансграничните	бариери,

4.	 Преход	към	единен	модел	за	електронно	
фактуриране,	базиран	на	стандарти.

Електронен обмен на данни и 
стандартите GS1 eCom
Електронното	фактуриране	е	част	от	

бизнес процеса и комуникацията между биз-
нес	партньорите.	През	последните	години	
много от предприятията инвестират в 
автоматизиране и оптимиране на своите 
вътрешни процеси. Често усилията им в 
тази	посока	са	насочени	преди	всичко	върху	
собствената компания. Необходимо е авто-
матизиране на комуникацията между от-
делните	бизнес	партньори,	което	да	пови-
ши конкурентността на фирмите на пазара 
и	което	се	явява	същността	на	абревиату-
рата	EDI	(електронен	обмен	на	данни).

Електронният обмен на данни е форма 
на	комуникация,	чрез	която	между	различ-
ни	компютри	респ.	приложения	на	различ-
ни	бизнес	партньори	автоматично	се	раз-
менят	търговски	и	технически	данни.	По	
този	начин	отпада	изготвянето	на	харти-
ени	документи,	което	изисква	интензивна	
ръчна	работа	по	въвеждане	и	обработка	на	
данните и се ускорява процеса на предава-
не	на	информация,	както	и		се	намалят	раз-
ходите и грешките. 
Глобалните	стандарти	GS1еCOM	пре-

доставят ясни указания за създаване на 
електронни	 версии	 на	 различни	 видове	
бизнес	 документи,	 които	 се	 разменят	
между	търговските	партньори.	Разрабо-
тени са и се използват два формата на 
съобщенията:	 GS1	 EANCOM	 и	 GS1	 XML.	
Повече	от	115	000	компании	в	цял	свят	из-
ползват	 глобалните	 eCom-стандарти,	
които	 са	 разработени	 с	 участието	 на	
фирмите и са съобразени с техните изис-
квания и нужди.
GS1еCOM	е	 част	от	портфолиото	 на	

GS1 стандартите за веригата на снабдя-
ване. Основен елемент от Системата GS1 
е валидната в цял свят идентификация на 
бизнес	 партньори,	 стоки,	 услуги,	 логис-
тични	единици,	локации,	амбалаж	за	много-
кратна	употреба	и	други	чрез	GS1	иденти-
фикатори	(фигура	1).

Идентификатор
на	локация	=GLN

Global	Location	Number

Идентификатор на  
търговската	единица	=GTIN

Global	Trade	Item	Number

Идентификатор на  
логистичната	единица	=SSCC

Serial	Shipping	Container	Code Основни GS1 
идентифика-
тори
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За индустрията е важно да има стан-
дартизиране	на	съобщенията	и	процеси-
те при електронния обмен на данни и фир-
мите от цял свят да могат да комуники-
рат	с	тези	съобщения.	Използването	на	
GS1	XML	респ.	GS1	EANCOM	на	практика	
е	разпространено	по	всички	континенти.	
Стандартът	GS1	EANCOM	е	внедрен	в	51	
страни	и	в	над	115	000	фирми,	а	GS1	XML	–	
в	повече	от	24	000	фирми	в	33	страни.	GS1	
XML,	 който	 е	 базиран	 на	 UN/CEFACT	 е	
особено	подходящ	за	търговските	парт-
ньори	при	обществените	поръчки.
Националните организации GS1 

участват	активно	 в	 националните	фо-
руми	за	e-Invoicing,	като	популяризират	
решенията,	 базирани	 на	 стандартите	
GS1	и	защитават	инвестициите	на		фир-
мите-членове	 на	 Системата	 от	 стан-
дарти GS1. Националните организации 
GS1	 имат	 отличната	 мрежа	 от	 евро-
пейски	 експерти,	 които	 направляват	
националните	пазари	вече	повече	от	30	
години,	 като	 представляват	 интере-
сите	 на	 частния	 сектор,	 със	 същест-
вен	брой	потребители,	представители	
главно на малки и средни предприятия 
(МСП).	Потребителската	група	по	елек-
тронен	обмен	на	данни	 (EDI)	на	GS1	об-

хваща	компаниии	от	различни	отрасли,	
които използват комуникационните и 
идентификационни	 стандарти	 GS1,	 за	
да оптимизират своите бизнес процеси. 
Освен	 големия	брой	МСП,	 потребител-
ската	общност	на	GS1	включва	и	големи	
мултинационални	 компании,	 които	 из-
вършват множество транзакции и обме-
нят	огромен	брой	електронни	фактури,	
авизо за доставка и много други бизнес 
документи,	 използвайки	 стандартите	
GS1.	На	практика	съобщенията	на	тези	
стандарти покриват целия бизнес про-
цес: от размяната на основни данни за 
продуктите	и	партньорите	до	фактури-
рането.	За	своите	членове	по	цял	свят	
GS1	е	създала	Глобалeн	регистър	на	чле-
новете	-	Global	Electronic	Party	Information	
Registry	 (GEPIR),	 чрез	 който	се	легити-
мират фирмите и локациите.
Прилагането	 на	 Стандартите	 GS1	

представлява най-добрият подход за 
извличане	на	максимална	полза	от	елек-
тронните	 данни,	 с	 които	 разполагат	
потребителите.
Повече	 за	 стандартите	 GS1	 еCOM	

може да намерите на страницата на 
Муждународната	организация	GS1:	www.
gs1.org/ecom

Основни съобщения GS1 EANCOM в процеса на снабдяване

ДоставчикТърговец

Основни данни за продуктите (PRICAT)
Основни
данни

Основни
данни

Потвърждение, че стоката е приета (RECADV)

Авизо за доставка (DESADV)

Доставка Доставка
Материален поток

Авизо за платежно нареждане(REMADV)

Електронна фактура (INVOICE)

Плащане

Плащане Плащане

Поръчка (ORDERS)
Поръчки Поръчки

GS1 EANCOM съобщения за процеса на снабдяване
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7 стъпки за стартиране на 
електронен обмен на данни, 
EDI, с използване на  
стандартите GS1 eCom
1. Анализ на бизнес процесите
Свържете	се	с	Вашия	бизнес	партньор,	за	

да изясните следните въпроси:
За	кои	процеси	ще	се	използва	обмена	на	 ■

стандартни	(GS1)	съобщения	(документи)?
Какви	данни	респ.	информация	ще	бъдат	 ■

обменяни?
Достатъчно	ли	е	данните	да	бъдат	из- ■

пращани	и/или	получавани?
Необходимо	е	партньорите	да	се	споразу-

меят	относно	техническата	подготовка	за	
обмена	на	електронни	съобщения	и	това	да	
бъде документирано писмено.

2. Членство в Национална организация 
GS1 (за фирмите със съдебна 
регистрация в България това е 
Съвет GS1 България към БТПП)
Ако не сте сигурни дали фирмата Ви e 

член	на	организацията	и	дали	разполага	с	не-
обходимите за електронния обмен на данни 
GS1	фирмен	префикс	или	GLN	номера,	моля	
свържете	се	с	офиса	на	GS1	България	(www.
gs1bg.org).
В	електронните	съобщения	по	стандар-

тите GS1  се обменят основно цифрови кодо-
ве,	затова	съществен	елемент	в	синтаксиса	
на		съобщенията	са	GS1	Глобалните	номера	
за идентификация. GS1 България издава Гло-
бален	номер	на	локация	GLN,	който	е	необхо-
дим на фирмата за идентификацията й като 
юридическо	лице.	Освен	това	от	GS1	Бъл-
гария	може	да	получите	фирмен	префикс	за	
формиране на Глобални номера на търговски-
те	и	логистични	единици	GTIN.

3. Опитайте се да научите повече  
за стандартите GS1 eCOM
Информация по темата може да бъде на-

мерена	на	страницата	на	Международната	
организация	GS1	 (www.gs1.org),	 както	и	на	
страницата	на	GS1	България	(www.gs1bg.org)	
в	„Продукти	и	приложения“.	В	раздел	Услуги	

→	Обучение	→	Обучение	on-line	на	страница-
та на GS1 България може бързо и лесно да се 
регистрирате и да изберате безплатен курс 
за	он-лайн	обучение.	В	рамките	на	нашата	
дейност	провеждаме	семинари,	обучения	и	
консултации.	По	инициатива	на	GS1	България	
и	с	цел	разглеждането	на	въпроси,	свързани	с	
ЕDI,	е	сформирана	EDI	потребителска	група,	
в	която	участват	производители,	търговци,	
софтуерни специалисти и др.

4. Изберете подходящата платформа 
Съществуват	 различни	 видове	 пакети	

за електронен обмен на данни - от напълно 
интегрирано решение до уеб-базирано при-
ложение.	За	планирането	и	техническата	
реализация на електронния обмен на данни 
съдействие	може	да	получите	от	доставчи-
ците	на	EDI-услуги	в	България.

5. Синхронизация на основни данни  
за фирмите и продуктите
Синхронизирането на основните данни с 

Вашия	бизнес	партньор	е	важна		стъпка	за	
внедряване на електронния обмен на данни. 
По	този	начин	ще	се	повиши	качеството	на	
обменяните	данни,	ще	се	подобри	ефектив-
ността	на	автоматичната	обработка	на	
данните	и	ще	се	намалят	разходите.

6. Период за тестване
Преди	 да	 стартирате	 същинския	 елек-

тронен	обмен	на	данни	Ви	препоръчваме	да	
договорите	с	Вашите	партньори	време	за	
тестване на предаването и обработката на 
съобщенията.

7. Стартирайте с електронния обмен 
на данни
Вслучай,	че	във	фазата	на	тестване	всич-

ко	е	наред,	няма	пречка	да	преминете	към	съ-
щинския	електронен	обмен	на	данни	с	Ваши-
те	партньори.
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Приложение на стандартите GS1 в България

Със своята над 90 годишна история 
Лакпром	АД	значително	е	повлияла	развити-
ето на лаково-бояджийската индустрия в 
България.  Компанията е изградила трайни 
връзки	с	водещи	европейски	фирми,	доставчи-
ци	на	ноу-хау,	суровини,	машини	и	оборудване,	
което допринася за модерния облик на друже-
ството	и	произвежданите	продукти.	Произ-
водството  е съобразено с европейските ди-
рективи и българското законодателство.

Лакпром АД произвежда богат асорти-
мент продукти за бита и индустрията: 
различни	 видове	 бои,	 лакове,	 лепила,	 ма-
зилки,	хидро-	и	топлоизолации,	шпакловки	
и	китове,	грундове,	байцове,	безири,	анти-
фризи,	разредители,	втвърдители	и	други.	
Фирмата дистрибутира своите продукти 
основно на българския пазар. 
От	2001	г.	фирмата	е	член	на	GS1	Бълга-

рия	и	разполага	с	фирмен	префикс	GS1,	кой-
то	използва	за	формиране	на	GTIN	номера	
за уникална идентификация на своите про-
дукти и маркирането им с баркод. Използ-
ването на този вид маркировка служи за 
продуктите,	които	фирмата	доставя	на	
търговски	вериги	като:	 „Метро	кеш	енд	
кери	България”	 ЕООД,	Практикер	 ЕООД,	
Доверие Брико АД и по-малки търговски 
обекти,	и	се	използва	от	тях	при	приема-
не	на	стоката,	проверка	на	наличностите,	
сканиране на каса и други. 
Уникалните	номера	GTIN	се	определят	

за	 различните	 разфасовките	 до	 5	 кг	 на	
ниво	потребителска	опаковка,	след	което	
се	кодират	с	ЕАN-13.

ЛАКПРОМ АД е убедена в пови-
шаването на ефективността 
на процесите чрез използване 
на стандартите GS1
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Баркод	 се	 генерира	 и	 отпечатва	 и	 за	
доставната	единица.	Освен	GTIN	се	коди-
ра и допълнителна информация за парти-
ден	номер,	цвят,	срок	на	годност,	тегло	на	
потребителската	единица,	брой	потреби-
телски единици в опаковка/кашон.

      

Използването на единна-
та международна система за 
уникална идентификация на 
продукти създава благоприят-
ни предпоставки за обмен на 
стандартизирани електронни 
съобщения,	като	поръчки,	авизо	
за	доставка,	фактура	и	други	по	
стандартите GS1 еCom. Елек-
тронни фактури Лакпром АД по-
лучава	от	своите	доставчици.	
По	отношение	на	търговските	
вериги към момента електро-
нен	обмен	на	поръчки	и	фактури	
по стандартите GS1 фирмата 
осъществява	с	„Метро	кеш	енд	
кери	България“	ЕООД.	С	„Прак-

тикер“ ЕООД  по електронен път се обме-
нят	поръчки	и	предстои	въвеждането	на	
стокови разписки и фактури.

„Електронният обмен на данни нама-
лява разходите и елиминира субективни 
грешки на човешкия фактор.“

Маргарита	Матеева,	 
Главен	счетоводител,	 

Лакпром АД
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Транспрес	ООД	е	една	от	водещите	ло-
гистични	компании	в	България.	Тя	е	основа-
на през 1993 г. и към момента оперира с 12 
складови	платформи	в	страната,	над	100	
собствени превозни средства и 250 служи-
тели.	До	края	на	2012	г.	ще	отвори	врати	и	
новата	складова	база	на	Транспрес	с	площ	
от 3000 кв.м на Аерогара София. За 2011 го-
дина	общият	брой	на	обработените	прат-
ки	е	над	400	000,	една	трета	от	които	са	
комплектни	 и	 групажни,	 а	 останалите	
две-трети - куриерски. От 2008 г. Транс-
прес е представител на България в Евро-
пейската мрежа за експресни групажни 
доставки	на	немския	логистичен	гигант	
DACHSER.	Транспрес	предлага	на	своите	
клиенти пълната гама от транспортни и 
логистични	услуги:	превоз	на	комплектни	
товари,	групажи	и	куриерски	услуги,	Third	
Party	Logistics	(3PL),	митнически	и	други	ус-
луги.

Транспрес	ООД	е	член	на	GS1	България.		
На компанията е  предоставен фирмен пре-
фикс	GS1,	който	тя	използва	за	формиране	
на	номера		SSCC	(Сериен	код	на	контейнер	
за	 транспортиране)	 за	 еднозначната	 и	
уникална идентификация на пратки и логис-
тични	единици,	валидна	в	цял	свят.	SSCC	
номерата се използват за проследяване на 
пратките. Взависимост от приложение-
то номерата се кодират с баркод символи 
Code	128,	Code	39,	QRCode,	DataMatrix.	Симво-
лът	DataMatrix	служи	като	алтернатива	на	
QR	кода,	при	отпечатване	на	етикети	от	
устройства,	които	не	поддържат	QR.	QR	
кодът позволява сканиране с мобилни теле-
фони	(Android).	Генерирането	на	номерата	
SSCC и кодирането им с баркод става при 
иницииране	на	отпечатването	на	етикет	
за пратка от потребител на системата.

SSCC за уникална и еднозначна 
идентификация на пратки  
и логистични единици. 
Как Транспрес ООД прилага 
стандартите GS1

Приложение на стандартите GS1 в България
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За	отпечатване	на	баркодовете	се		из-
ползват  специализирани етикетни прин-
тери	(най-масовия	модел	Argox	R400).	След	
отпечатване	 на	 етикета	 и	 прикрепяне-
то	му	към	маркираната	единица,	баркода	
се сканира при всяка операция за приемо/
предаване	на	пратки,		независимо	дали	към	
клиент или в мрежата на фирмата. Таки-
ва операции са разтоварването на пратки 
в	склад,	претоварване	на	пратки	към	друг	
склад и т.н. Сканирането се извършва и 
при претегляне на електронна везна и/или 
други	операции,	водещи	до	промяна	на	па-
раметри на пратките.

Автоматичната	идентификация	на	ло-
гистичните	единици	GS1	е	 важен	компо-
нент	при	осъществяване	на	електронния	

обмен на данни между фирмата и нейните 
търговски	партньори.	За	нуждите	на	елек-
тронния обмен Транспрес ООД използва 
стандартните	съобщения:

IFTMIN	 (Transport	 Instruction)	 –	 съобще-
ние,	с	което	се	възлага	транспорт,	който	
следва да бъде извършен при договорени 
условия;

IFTSTA	 (Transport	status)	–	съобщение,	с	
което се предава информация за статуса 
на	транспорта	или	неговата	промяна;

INVOIC	(Invoice)	–	фактура.	
В	съобщенията	се	съдържа	информация	

за пратките и  SSCC номера за идентифи-
кация.

„Използването на стандартите 
GS1 от Транспрес ООД позволява 
пълна  проследимост на пратките. 
До нула са сведени случаите с неяс-
но местоположение на маркирани-
те единици, което като резултат е 
доста над средните стойности за 
бранша.“ 

Бисер	Радоев,	 
Мениджър	Отдел	Национален	

транспорт	и	Логистика,	 
Транспрес ООД
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Тема: GS1 стандарт за проследимост
Съдържание на семинара: Целта на семинара е да 

представи GS1 Глобалния стандарт за проследимост 
и неговата роля при проектиране и внедряване на сис-
теми за проследяване в съответствие с изискванията 
на	клиентите,	нормативната	база,	съществуващите	
добри	практики	и	други	световни	стандарти.	Мето-
диката има предвид веригата на снабдяване като 
цяло. На база описанието на процеса на проследимост 
ще	бъдат	представени	отделните	инструменти	на	
стандартите	GS1,	приложениния	на	стандартите	в	
различните	сектори	и	примери	за	Добри	практики.

Целева група:	производители,	търговци,	транс-
портни	фирми	от	всички	браншове.

Тема: Стандартен логистичен етикет GS1
Съдържание не семинара: В рамките на семина-

ра	ще	бъдат	представени	структурата	на	стан-
дартния	логистичен	етикет	GS1	и	подхода	за	не-
говото формиране. Използването на стандартни 
етикети позволява ефективното движение на ло-
гистичните	единици	по	веригата	за	снабдяване	в	
цял	свят	и	облекчава	комуникацията	между	бизнес	
партньорите.

Целева група:	фирми,	производители	и	търговци	
от	различните	сектори,	които	формират	логис-
тични	единици	(палети)	за	нуждите	на	траспорт	и	
складиране	на	стоката,	спедиторски	фирми.

Тема: Стандартите GS1 в здравеопазването
Съдържание на семинара: Има за цел да запознае 

с приложението на стандартите GS1 в сферата на 
здравеопазването,	например	уникална	идентифика-
ция и маркиране с баркод на лекарства и медицин-
ски изделия според нивото на опаковане и нивото 
на	сигурност,	както	и	методика	за	осъществяване	
на проследимост.

Целева група:	Аптеки,	болници,	прозводители	на	
лекарства	и	медицински	изделия,	търговци	на	ле-
карства	и	медикаменти,	регулаторни	органи,	фир-
ми	разработващи	софтуер	в	сферата	на	здравео-
пазването.

Програма на семинарите за 
първото полугодие на 2012 г.
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Тема: Глобална мрежа за синхронизация на 
данните GDSN - основни принципи и 
переспективи за внедряване в България

Съдържание на семинара: Глобалната мрежа за 
синхронизация	на	данни,	GDSN	е	платформа,	която	
позволява	на	бизнес	партньорите	да	разполагат	
винаги	с	актуална	информация	за	стоките,	пред-
мет	на	тяхната	съвместна	дейност.	Всички	проме-
ни,	които	прави	една	компания	в	собствената	база	
данни	автоматично	и	незабавно	се	отразяват	при	
нейните	бизнес	партньори.	
На	семинара	ще	бъде	представена	структурата	

на	мрежата,	какви	са	нейните	основни	компоненти	
и	как	функционира.	Ще	бъдат	представени	основни-
те	ползи	за	производители	и	търговци	при	включ-
ването	им	в	GDSN.

Целева група:	Производители	и	търговци	от	различните	сектори.

Тема: Автоматична идентификация по 
международната система от стандарти 
GS1. Универсално маркиране на пресни 
продукти и стоки с променливи тегла. 

Съдържание на семинара:	GS1	DataBar	e	фамилия	
от	баркод	символи,	чието	прилагане	се	предвижда	
за	маркиране	на:	продукти	с	променливи	тегла,	нео-
паковани	продукти,	малки	по	размер	продукти.
В	семинара	е	включен	кратък	преглед	на	насто-

ящите	локални	приложения	с	акцент	върху	тяхното	
неудобство,	след	което	се	представят	баркод	сим-
волите	на	фамилията	DataBar	и	възможностите	за	
тяхното приложение. Основен акцент са ползите 
от внедряването на новата символика.

Целева група:	 Производители	 от	 хранително	
вкусовата	промишленост	(малотрайни	продукти	и	продукти	с	променливи	тегла),	тър-
говски вериги.

Повече информация за датите, местата и формата за регистрация за участие в семина-
рите може да намерите на интернет страницата на GS1 България www.gs1bg.org в раздел 
Услуги → Обучение → Курсове на обучение.
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