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Преди девет години на форумите на GS1 
се обсъждаше най-вече как да се прилагат 
основните елементи на системата от 
стандарти GS1, днес дискусията  е съсре-
доточена повече върху иновациите и бъ-
дещите възможности. Вълнуващо е да се 
проследи как с развитието на световните 
тенденции и технологиите се разширя-
ват и  възможностите за системата GS1 
и се отварят нови области на приложение. 
Никога не трябва да се забравя основна-
та стратегия на GS1, че за иновацията 
е необходима стабилна основа. От тук и 
мотото на Регионалния форум в Букурещ:

„От основните стандарти към 
иновациите“. 

Качеството на данните (Data Quality), 
платформата за глобална синхрониза-
ция на основните данни за продуктите 
и бизнес партньорите (GDSN),  прило-
женията за мобилни телефони и взаи-
модействието между секторите при 
идентификацията на потребителските 
стоки  бяха дискутирани на проведения 
в столицата на Румъния Регионален фо-
рум на „GS1 в Европа“. На форума бъл-
гарската страна бе представена от 
Председателя на Българската търгов-
ско-промишлена палата и Председател 
на Борда на GS1 България Цветан Симео-
нов, членовете на Борда на GS1 България  
Надежда Панчева и Чавдар Селвелиев, 
изпълнителния директор на GS1 Бълга-
рия Христо Содев и  Любомир Гайдаров, 
експерт в GS1 България.

В „GS1 в Европа“ членуват 45 GS1 На-
ционални организации от общо 111 GS1 
Национални организации в света. По вре-
ме на Регионалния форум се състоя и за-
седание на Регионалния борд на „GS1 в 
Европа“. От българска страна в заседа-
нието на Регионалния борд участва г-н 
Христо Содев.

За поредна година основна тема на 
форума бяха решенията  бизнес към 
потребител (B2C) и бизнес към бизнес 
(B2B). Целта на представените пилот-
ни проекти на GS1 Белгия и Люксенбург 
и GS1 Испания е да се улесни достъпа 
на потребителите до информация за 
продуктите, публикувана от произво-
дителя или друг достоверен източник, 
чрез използване на мобилни устрой-
ства. Решенията са базирани на стан-
дартите GS1.

1.1. Регионален форум GS1 в Европа,  
15-19 октомври 2012, Букурещ

1. Международни форуми и 
конференции
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Проверка на легитимността на 
идентификационните номера GTIN на 
продуктите/Logger for Staff

Представени бяха и резултатите 
от проекта Logger for Staff / Quality of 
GEPIR, в който участва и екипът на GS1 
България. Разработеното решение   е 
предназначено за проверка на легитим-
ността на идентификационните номе-
ра GTIN на продуктите и коректност-
та на използваните баркод символи. 
Проверката се извършва чрез сканиране 
на баркода върху маркираната единица 
с разработеното за целта iPhonE при-
ложение и осъществяване на връзка с 
Глобалния каталог  GEPIR, където се на-
мира основна информация за членовете 
на GS1 и предоставените им фирмени 
префикси. Решението е предназначено 
за ползване единствено от служители 
на GS1. Въз основа на данните от ска-
ниранията, направени от  участници-
те в проекта до момента, бе изнесена 
информация за причините  за появата 
на нелегитимни кодове и бяха направе-
ни предложения, как да се предотврати 
това явление.

Електронно фактуриране

Друга ключова тема на Регионалния 
форум беше развитието и използване-
то на стандартите GS1 за нуждите 
на Електронното правителство. Осо-
бено внимание бе обърнато  на елек-
тронното фактуриране. На форума GS1 
Националните организации на Дания и 
Австрия споделиха своя опит от въвеж-
дането на електронното фактуриране 
в публичния сектор в техните страни. 
В Дания въвеждането на електронна-
та фактура е стартирало през 2003 
година. От 2005 година насам всички 
доставчици на публичните институции 
изпращат към тях фактури само в елек-
тронен вид, а хартиените варианти са 
неприемливи и може да бъде отказано 
плащане по тях (фиг. 1).
От 2012 година е стартирало прило-

жението на електронното фактуриране 
и в Австрия. Над 30 милиона фирми и дър-
жавни структури са получили Глобален 
номер на локация GLN, което им позво-
лява да използват електронно фактури-
ране и други електронни услуги за кому-
никация, базирана на стандартите GS1. 

Фигура  1: Съотношение между хартиени и електронни фактури в Дания
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На форума беше представен и напредъка 
в развитието на електронното факту-
риране в Румъния.

Проследимост и качество на 
данните за продуктите

Не на последно място внимание беше 
отделено на темата за проследимост-
та. Усилията в тази посока са да се 
увеличи качеството на данните за про-
дуктите и бизнес партньорите, както 
и да се автоматизират процесите на 
събиране и споделяне на информация 
за нуждите на проследимостта. Пред-
ставени бяха решения, които позволя-
ват да се направи справка за произхода 
и съдържанието на даден продукт или 
допълнителна информация като съдър-
жание на алергени, или начини на съх-
ранение и приготвяне, чрез използване 
на мобилен телефон, както и системи, 
позволяващи бързо изтегляне на проду-
кти от пазара с доказано вредно съдър-
жание. В основата на представените 
решения са заложени GS1 стандартите 

за автоматична идентификация, които 
предвиждат използването на подходя-
ща символика за кодиране на основна 
идентифицираща информация и допъл-
нителни данни за продуктите, както 
и стандартите за съхранение и обмен 
на качествени основни данни и данни за 
транзакциите.

Форматът на форума позволява про-
веждането на множество неформални 
срещи с цел обмен на опит и добри прак-
тики.

От 18 до 22 февруари 2013 г. в Брюксел 
ще се проведе годишния Глобален форум на 
GS1, на който се събират представители 
на GS1 Националните организации и фир-
мите-членове на GS1 от цял свят. Повече 
информация и формата за регистрация мо-
гат да бъдат намерени на адрес http://www.
gs1.org.
Следващият Регионален форум на „GS1 

в Европа“ ще се проведе от 14 до 18 октом-
ври 2013 г. в Ротердам, Холандия.
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От 23 до 25 октомври 2012 г. в Лисабон, 
Португалия се проведе 22-та Международна 
конференция Global GS1 Healthcare conference. 
Сред основните акценти на това издание на 
конференцията бяха прилагането на стан-

дартите GS1 в болничните заведения при 
маркиране на единичните дози за отделни-
те пациенти и уникалната идентификация 
на медицинските изделия (UDI). Целта при 
намирането на хармонизи-
ран, стандартен подход е да 
се повиши безопасността на 
пациентите и да се подобри 
ефективността на веригите 
за снабдяване в здравеопазва-
нето. На конференцията бяха 
презентирани действащи и ут-
върдени вече решения, и проек-
ти в пилотна фаза.

Национален каталог за 
лекарства и медицински 
изделия в Австралия

Реформата в здравеопазва-
нето в Австралия стартира 
през 2005 г. В нейната основа 
е липсата на стандартизира-
на идентификация на лекар-
ствата, медицинските изде-
лия и локациите, и наличието 

на множество каталози, поддържани от 
болници, болнични мрежи и отделните ав-
стралийски щати. Целта на реформата  е 
да се намери добро решение за електрон-
но събиране и споделяне на здравна инфор-
мация, да се съкратят разходите поради 
грешки в поръчките/доставките и непра-
вилното планиране и управление на скла-
довите запаси. Като първа стъпка от ре-
формата е изграден Национален каталог 
на продуктите, в който са регистрирани 
повече от 267 000 продукта на повече от 
390 доставчика. Чрез каталога доставчи-
ците подават към здравните структури 
(обществени и частни) стандартизирани 
данни за продуктите и данни за цените. 
Анализите на NEHTA (Националната аген-
ция за преход към електронно здравеопаз-
ване в Австралия) показват, че използва-
нето на Националния каталог ще съкрати 
разходите в сектора на общественото 
здравеопазване до 200 милиона Австралий-
ски долара годишно. 

1.2. 22-ра Международна конференция 
Global GS1 Healthcare Conference, 
Лисабон, 23-25 октомври 2012

Синхронизация на данни
за продуктите и цените

Доставчик 1
Производител

Доставчик 2
Вносител

Доставчик 3
Дистрибутор

Доставчик 4
Търговец на едро

Доставчик 5

Други потребители на данни
аптека, частна болница

Болница

Болница

Болница Здравно
учреждение

Здравно
учреждение
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Друг проект в рамките на реформата 
е използването на RFID технологията. 
През декември 2012 година излизат На-
ционалните препоръки за използване на 
RFID. Предвижда се минималното количе-
ство данни за иденти-
фикацията да включва 
GTIN, срок на годност, 
партиден и сериен но-
мер и използването на 
данните от Национал-
ния каталог като осно-
ва за RFID базите дан-
ни и данните за бизнес 
транзакциите. Предви-
дено е и изграждането 
на система за изтегля-
не Product recalls с из-
ползване на най-новите 
технологии и стандар-
тизирани данни. В про-
екта участват големи 
международни фарма-
цевтични производи-
тели и производители 
на медицински изделия, 
болници и регулаторни 
органи.

Идентификация на медицинските 
изделия в САЩ

Сериозен е напредъкът по отношение 
на промените в Регламента за иденти-
фикация на медицинските изделия в САЩ. 
През юли 2012 година FDA (Американска-
та агенция на храните и лекарствата ) е 
публикувала предложение за регламент, 
а окончателните правила се очаква да 
бъдат публикувани през месец март 2013, 

след като приключи официалния срок 
за публично обсъждане. Участниците в 
конференцията имаха възможност да се 
запознаят предварително с публикува-
ното предложение и съдържащите се в 
него допълнения и корекции за  формàта 
на данните, класификацията на медицин-
ските изделия, времевата схема за въ-
веждането и предвиденото изграждане 
на централна база данни с информация 
за медицинските изделия.
Беше отчетено, че в Европа въпроса 

с идентификацията на медицинските 
изделия все още не е решен. През сеп-
тември 2012 г. е публикувана Европейска 
директива за медицинските изделия, но 
тя не дефинира ясно, какви трябва да 
са компонентите на идентификацията. 

Провежданата дискусия в рамките на фо-
рум International Medical Device Regulators 
Forum, IMDRF, има за цел да ускори про-
цеса за постигане на хармонизация по 
този въпрос. Необходими са по-добра 
организация на работата и публикува-
нето на ясни правила от регулаторните 
органи, които да предвиждат използва-
нето на глобален стандартизиран под-
ход, обхващащ всички производители, 
дистрибутори, болници и други здравни 
структури.
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Приложения на стандартите GS1 в 
болниците

На конференцията беше представен но-
восформирания Съвет Healthcare Provider 
Advisory Council (HPAC) към GS1 в здравео-
пазването, в който участват експерти от 
Централния офис GS1 GO, GS1 Национални-
те организации, болници и софтуерни фир-
ми (повече за Съвета може да прочетете 
на адрес http://www.gs1.org/healthcare/about/
workteams). Работата на Съвета ще се съ-
средоточи върху приложенията на стан-
дартите GS1 в болниците и създаване на 
възможности за споделяне и обсъждане на 
практически въпроси, предоставяне на екс-
пертно мнение по въпроси, свързани с разра-
ботката и внедряването на  стандартите 
за този сектор и изготвяне на публикации с 
Добри практики и изследвания. На сайта на 
GS1 в здравеопазването ще бъде качена кар-
та, на която ще бъдат отбелязани болници-
те, в които са внедрени приложения, базира-
ни на стандартите GS1. На конференцията 
представители на Съвета изложиха позиция 
относно основните проблеми, които биха 
възникнали при внедряване на стандартите 
GS1 в болниците, а именно несъвместимост-
та на информационните системи, в които 
липсват полета за въвеждане на допълни-
телната информация като партида, сери-
ен номер и срок на годност чрез сканиране, 
или дължината на предвидените полета е 
недостатъчна, както и вида и качеството 
на използваните баркод символи и необходи-
мостта от използване на стандартизира-
ни баркодове (http://www.gs1.org/healthcare/
library_old). 
Интересно беше представянето на ак-

тивни проекти с използване на стандарти-
те GS1 за медицински изделия в болниците:

• През 2008 година в Ирландия стартира 
проект за изграждане на Национална систе-
ма за проследимост на хирургическите ин-
струменти. Практическата реализация за-
почва през юли 2011 г. в болницата St James 
в Дъблин, Ирландия. Чрез автоматизацията 
се намалява ръчната работа и се повишава 
ефективността на процеса, подобрява се 
управлението на инструментите и просле-

димостта към операционните зали. Ползи-
те биха били още по-големи, ако маркиране-
то на инструментите се извършва от сами-
те производители.

• През октомври 2012 година в болницата 
Amstelland в Холандия стартира внедряване-
то на система за проследимост на имплан-
танти по датски модел за проследимост.

• Проектът за осигуряване на проследи-
мост на медицински изделия в болницата 
C.H.I. Robert Ballanger във Франция старти-
ра през 2009 година. Към момента целевата 
група включва хирургически инструменти, 
имплантанти и медицински изделия от по-
висок клас. Предвижда се обхващане и на  
медицинските изделия от по-нисък клас и 
лекарствата, тъй като във Франция просле-
димостта в здравеопазването е задължи-
телна. За практическата реализация на про-
екта са предвидени отделни времеви фази, 
като за тази болница е предвиден краен срок 
2012 година, след което ще се премине към 
разширяване действието на проекта и към 
други болници.

Европейска система за 
проследимост на лекарствата

Отделна сесия беше посветена на ле-
карствата. Представител на Европей-
ската комисия говори за Директивата за 
фалшивите лекарства, насоките, които 
са заложени в нея и времевата рамка за 
изграждане и внедряване на Европейската 
система за проследимост на лекарства-
та. Към момента съобразно с изисквания-
та на Директивата са разработени три 
модела на система за осигуряване на про-
следимост на лекарства:

• European stakeholder Model (ESM) на EFPIA1, 
EAEPC2, GIRP3 и PGEU4

• Идеен проект на система еTact на EDQM5 и
• Концепцията securPharm на BPI6.
През 2014 година се очаква Делегирания 

акт на ЕК с правилата за уникалната иден-
тификация на лекарствата за човешка 
употреба и тяхната проверка, което пред-
полага, че тогава ще бъде направен избора 
на най-подходящата от цитираните по-го-
ре системи или комбинация от тях.

1 European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
2 European Association of Euro-Pharmaceutical Companies
3 European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers

4 The Pharmaceutical Group of the European Union
5 European Directorate for the Quality of Medicines&HealthCare
6 German Pharmaceutical Industry Association
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Синхронизация на основни данни 
посредством GDSN

Част от сесиите на конференцията бяха 
посветени на синхронизацията на основните 
данни в здравеопазването (платформа GDSN). 
Платформата се прилага успешно от фирма 
Abbott в Австралия и Нова Зеландия, като за 
целта се използва австралииски пул GS1net. 
Синхронизацията на основни данни посред-

ством GDSN е заложено като цел и в цити-
рания по-горе проект в ирландската болница 
St James, както и разширавяне на проекта 
с въвеждане на електронен обмен на данни, 
включващ електронните съобщения: Order, 
Advanced Shipping Notice, Receipt Advice, Invoice. 
Електронен обмен на данни (електронни 

поръчки, електронно фактуриране и др.) в тър-
говията с клиенти от Австралия успешно се 
използва от производителя Cook Medical. До 
края на 2012 година Cook Medical ще въведе об-
мена на електронни съобщения със 180 болни-
ци в Австралия.

Маркиране с баркод на единични дози

Интересна презентация на конференци-
ята направи г-н Роберто Фронтини, прези-
дент на Европейската асоциация на болнич-
ните аптеки (Еuropean Association of Hospital). 
В съвместна работа с GS1 са уеднаквени 
термините, които се използват за отделни-
те форми на лекарствата, напр. Multiple units 

blister/packages, Unit dose package и други. Това 
е особено важно при изграждане на системи, 
базирани на стандартите GS1. Още през 
2006 година на Общо събрание на асоциация-
та е взето решение да се предложи за раз-
глеждане от борда на директорите въпроса 
с единичната доза и нейната маркировка с 
цел намаляване на грешките и повишаване 
безопасността на пациентите. Изследване7 
показва, че 11% от грешките се допускат по 
логистични причини, а 38% по администра-
тивни. С въвеждане на маркировката върху 
единичната доза, грешките в логистиката 
ще намалеят8 с 67%, а тези в администраци-
ята с 51%. 
Беше изнесена статистика за използва-

нето на баркод маркировката в болниците в 
Европа. При управление на складовите налич-
ности най-силно застъпено е в Чехия -  90,5% и 
Дания – 83%. Средно застъпено е в Германия – 
43%, докато в страни като България Хърватия 
и Унгария е 2,1-2,4%. От гледна точка на мяс-
тото, където се осъществява пряка връзка с 
пациентите (лаборатории, болнично легло и 
други) Дания е на първо място с 66,7%, следват 
Люксембург – 60%, Холандия – 50%, Словения -  
46%, докато България, Ирландия и Италия са 
на последните позиции – около 4-1,7%.
Успешно се развива проект на Novartis в 

Португалия. Идеята е да се проследи и от-
рази пътя на лекарството от мястото на 
производство до прилагането му върху па-
циента. За целта върху всяка опаковка при 

нейното производство се 
отпечатват идентификацио-
нен и сериен номера, които 
се кодират с DataMatrix. Да-
нните за идентификацията 
на медикамента се записват 
в база данни. Използваната 
информационна система е 
SAP. Специално SAP приложе-
ние в интернет (подобно на 
портал) позволява достъп на 
болниците, чрез който при 
сканиране на баркода върху 
лекарството и този върху 
гривната на пациента се от-
разява, кое лекарство на кой 
пациент е дадено. 

рецепта логистикатрансфер администрация

39% 12% 11% 38%

Медицински грешки

рецепта логистикатрансфер администрация

39% 12% 11% 38%

Медицински грешки – ефект на кодирането с баркод
Редуциране на
грешките с 67%

Редуциране на
грешките с 51%

7 Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ към уни-
верситета Харвард, Systems analysis of adverse drug 
events. ADE Prevention Study Group; Leape LL, Bates DW, 
et al. JAMA. 1995 Jul 5;274(1):35-43

8 Poon EG et al. Effect of Bar-Code Technology on the Safety 
of Medication Administration. The New England Journal of 
Medicine 2010;362:1698-707
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Доклад на фирма McKinsey & Company за 
ползите от въвеждане на единен глобален 
стандарт в здравеопазването

На конференцията беше представен доклад 
на фирма McKinsey & Company “Strength in unity: 
The promise of global standards in healthcare” , 
който е първият по рода си в оценката за пол-
зите от въвеждане на единен глобален стан-
дарт за веригата на снабдяване в здравео-
пазването. Доклада може да бъде намерен на 
страницата на GS1 при отразяване на конфе-
ренцията в раздел здравеопазване http://www.
gs1.org/healthcare/news_events/231012/post.

Проучване на ЕАБА за 2010 година относно използване
на баркод маркировката в болниците/местата,

където се осъществява пряка връзка с пациентите

1.7
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В конфе-
р е н ц и я т а 
взеха учас-
тие повече 
от 300 пред-
ставители, 
сред които 
представи-
тели на Ев-
р о п е й с к и я 
директорат 
по качество-
то на лекарствата и здравеопазването, Американската 
агенция на храните и лекарствата, Здравното министер-
ство и социалните грижи на САЩ, Австралийската на-
ционална агенция за преход към електронно здравеопаз-
ване, GS1 Национални организации, фирми от индустрия-
та (Novartis Farma, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, 
GSK, GE Healthcare, Abbott, Baxter и др.), университетски и 
частни болници, Европейската Федерация на Фармацев-
тичните Индустрии и Асоциации, EFPIA; GIRP (Groupement International de la Repartition 
Pharmaceutique - European Association of Pharmaceutical Full-Line Wholesalers); PGEU (Phar-
maceutical Group of the European Union); Европейското сдружение на болничните аптеки, 
ЕAHP, софтуерни фирми и спедиторски фирми.
Следващата конференция Global GS1 Healthcare Conference ще се проведе през април 

2013 г. в Буенос Айрес, Аржентина.

Улрике Крейза, вицепрезидент 
на GS1 в здравеопазването
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На 28 юни 2012 г. в София се проведе фо-
рум на тема: ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗПРОС-
ТРАНЕНИЕТО НА  ФАЛШИВИ ЛЕКАРСТВА. 
СТАНДАРТИ GS1 ЗА АВТОМАТИЧНА ИДЕН-
ТИФИКАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Фо-
румът бе организиран от Съвет GS1 Бълга-
рия към БТПП съвместно с  Асоциацията на 
научноизследователските фармацевтични 
производители в България, ARPharM и Бъл-
гарския Фармацевтичен Съюз, БФС. При-
състваха представители на фармацевтич-
ните производители, дистрибуторите на 
лекарства, фармацевтите и фирмите за 
софтуерни решения в България, с което фо-
румът изпълни една от своите цели да съ-
бере на едно място различни участници от 
веригата на снабдяване в здравеопазване 
като съюзници за постигане на по-голяма 
безопасност на пациентите.

Разпространението на фалшиви 
лекарства в страни със слаба 
регулация е по-голямо

В презентацията на доц. Асена Сто-
именова, БФС, беше представен пробле-
ма с фалшивите лекарства и вредите от 
тях. Фактите показват, че фалшиви ле-
карства се намират навсякъде по света, 
но тяхното разпространение е по-голя-

мо в страни със слаба регулация. Основ-
ни производители на фалшиви лекарства 
са Китай, Индия, Нигерия, Русия, Мексико 
и Бразилия. В страните с ефективни ре-
гулаторни системи и надзор на пазара 
(напр. Австралия, Канада, Япония, Нова 
Зеландия, по-голямата част от ЕС и 
САЩ) делът на фалшифицираните лекар-
ства е изключително нисък – по-малко от 
1% от пазара. „Фалшифицират се всички 
видове лекарствени продукти - от лекар-
ства за лечение на животозастрашава-
щи състояния до генерични лекарства за 
облекчаване на болка и антихистамини. 
В 60% от случаите в лекарството липсва 
активната съставка. Най-често фалши-
фицирани лекарства са Viagra, Reductil, 
Cialis, Lipitor, Casodex, Plavix, Zyprexa и 
Sensodyne“.

Директива 2011/62/ЕС

Деян Денев, Директор на ARPharM, 
Coding & Serialization WG представи Ев-
ропейската директива 2011/62/ЕС за 
фалшивите лекарства, която влиза 
в сила от 1 януари 2013. Директивата 
предвижда до 2017 година да бъде из-
градена единна Европейска система за 
проверка на автентичността на лекар-

2. Стандартите GS1 в България

2.1. Форум по здравеопазване, юни 2012 г., 
София
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ствените продукти, с което да се про-
тиводейства на производството и про-
дажбата на фалшиви лекарства на па-
циентите.  Директивата въвежда нови 
мерки за повишаване на сигурността 
на веригата на доставки на лекарства 
в Европа. За да отговорят на изисква-
нията, заложени в Директивата, раз-
лични работни групи са съсредоточили 
своите усилия в създаването на подхо-
дящ модел на такава система.

Паневропейски модел на система 
за контрол на автентичността на 
лекарствените продукти

На форума Силвия Думанова от Глак-
соСмитКлайн представи Паневропей-
ския модел на EFPIA, EAEPC, PGEU и 
GIRP за проверка на лекарствените 
продуктите в точката на доставка 
(European stakeholder Model, ESM). Моде-
лът предвижда изграждането на Евро-
пейски хъб, където се съхранява и упра-
влява продуктова информация и връзка 
на националните системи с хъба. Ди-
рективата за фалшивите лекарства 
предвижда използването на уникални 
идентификационни номера за маркира-
не на лекарствените продукти като 
един от показателите за безопасност. 
В Паневропейския модел е заложено 
използването на маркировка с баркод 
символ GS1 DataMatrix върху опаковките 
на лекарствата, който съдържа уника-
лен идентификационен номер GS1 GTIN 
(Глобален номер на търговската едини-
ца), партида, срок на годност, и сериен 
номер. Сериализацията на продуктите 

ще помогне за проследяване на всяка 
една отделна опаковка. Идентификаци-
ята с GS1 GTIN  при лекарствата се из-
ползва в повече от 60 страни. В Турция 
и Франция  със закон е въведено използ-
ването на GS1 DataMatrix, съдържаща 
GS1 GTIN, партида, сериен номер и срок 
на годност върху опаковките на лекар-
ствата.

Ролята на фармацевтите

Тодор Найденов, главен секретар на 
БФС, представи накратко състоянието 
на фармацевтите в България и тяхната 
позиция по отношение на предстоящо-
то внедряване на системата за провер-
ка на автентичността на лекарствата. 
Все още има множество неизяснени въ-
проси и въвеждането на системата ще 
бъде свързано със сериозни инвестиции 
както от страна на производителите, 
така и от страна на аптеките, но ро-
лята на фармацевтите в предотвратя-
ване на разпространението на фалшиви 
лекарства е безспорна и важна, тъй като 
те всъщност имат директната връзка 
с потребителя. Предлаганият Паневро-
пейски модел предвижда проверката на 
автентичността на лекарствата да се 
прави в аптеките, непосредствено пре-
ди продажбата на крайния потребител.
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Пилотен проект в Швеция

От септември 2009 до февруари 2010 го-
дина в Швеция е реализиран пилотен про-
ект на Национална система с информация 
за лекарствата на 14 производители.  Ле-
карствата са маркирани с GS1 DataMatrix, 
съдържащ GTIN, партида, срок на годност, 
и сериен номер. Към системата са свърза-
ни 25 аптеки в Стокхолм и околностите с 
общо 180 точки на продажба. Проверката 
на автентичността на лекарството се 
извършва в момента на продажбата. Сис-
темата е стабилна и работи без прекъс-
вания. Не се налага фармацевтите да пола-
гат значителни допълнителни усилия.

В рамките на форума в София експерти на 
GS1 България запознаха присъстващите с ос-
новни моменти от стандартите GS1 и тяхно-
то приложение в здравеопазването, а именно:

• как се определят уникалните номера 
GTIN за идентификация на лекарствата, 

• какво представляват номерата за 
идентификация на локации GLN и логис-
тичните единици SSCC,

• какво е необходимо на фирмите, за да 
могат да използват тези приложения,

• какви са тех-
ническите пара-
метри на символ 
GS1 DataMatrix и 
защо приложе-
нието му в здра-
веопазването за 
маркиране на ле-
карствата – еди-
нични дози и по-
требителски опа-
ковки - е планира-
но  в широк мащаб. 
Подробна информация за GS1 DataMatrix и 
техническите характеристики на сим-
вола - кодиране на идентифицираща ин-
формация, отпечатване и сканиране се 
съдържа в документа „GS1 DataMatrix. Въ-
ведение и технически преглед на симво-
ликата“, който може да бъде намерен на 
адрес: http://www.gs1.org/docs/barcodes/
GS1_DataMatrix_Introduction_and_technical_
overview.pdf.
Освен подходящо маркиране на лекар-

ствата с баркод, стандартите GS1 пред-
лагат хармонизиран подход за съхраня-
ване и споделяне на информация за лекар-
ствата и спомагат, както за повишаване 
ефективността на процесите по вери-
гата на снабдяване в здравеопазването, 
така и за реализиране на ефективни сис-
теми за проследимост.
Материалите от форума могат да бъ-

дат намерени на страницата на GS1 Бъл-
гария в интернет http://www.gs1bg.org/. 
Повече за стандартите GS1 в здравео-
пазването може да прочетете на адрес 
http://www.gs1.org/healthcare.
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В края на септември 
2012 г. в БТПП се про-
веде работна среща с 
представители на воде-
щи търговски вериги на 
българския пазар. Сре-
щата бе организирана 
от Съвет GS1 България 
към БТПП по повод из-
искването на веригите 
към техните достав-
чици върху доставните 
единици да се поставят 
логистични етикети с 
информация, необходима 
за техния прием. Целта 
е да се осигури ефек-
тивна проследимост на 
продуктите и оптими-
зация на логистичната 
верига. Решението включва използването 
на съвременни технологии и стандарти, 
по-конкретно стандартите GS1 за логис-
тичен етикет, в отговор на изискванията, 
заложени в Регламент (ЕС) № 178/2002, Ре-
гламент (ЕС) № 178/2002 и проекта за из-
менение на Закона за храните в частта, 
касаеща проследимостта.
На срещата бяха представени основни 

положения от стандартите GS1 за иден-
тификация на търговски и логистични 
единици и бяха обсъдени изискванията на 
търговските вериги. Постигнато беше 
съгласие, че изискванията трябва да бъ-
дат съгласувани и съобразени със стан-
дартите и така да се облекчи работата 
на доставчиците по нововъведенията, 
които трябва да направят за тяхното из-
пълнение.

На база изискванията на търговските 
вериги и съобразно Правилата за изготвя-
не на стандартен GS1 логистичен етикет 
(последните могат да бъдат намерени на 
адрес http://www.gs1bg.org/files/newsletter/
PravilaGS1-V6.pdf или да бъдат получени на 
хартиен носител 
от GS1 България), 
GS1 България пуб-
ликува препоръки за 
данните, които мо-
гат да бъдат вклю-
чени в логистични-
те етикети в зави-
симост от вида на 
логистичната еди-
ница. Препоръките 
се намират в прило-
жената таблица1:

2.2. Стандартен GS1 логистичен етикет 
върху доставните единици за 
търговските вериги

1 Идентификаторите в скобите пред всеки даннов елемент в таблицата се наричат приложни идентификатори и 
при кодиране на информацията с баркод символ GS1-128 те указват, какъв е формата и значението на данните, 
които следват след него (напр. след (15) трябва да се кодира датата за „най-добро до“, а форматът е по две 
цифри за година, месец и ден, ггммдд - 130425
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2 стандартна - предварително дефинирано съдържа-
ние (вид и брой на съдържащите се единици), което е 
еднакво при всяка доставка

3 нестандартна – различно съдържание в зависимост 
от конкретната поръчка

4 хомогенна - съдържа само един вид артикул
5 смесена - съдържа различни артикули

СТАНДАРТНА2 НЕСТАНДАРТНА3

фиксирано променливо фиксирано променливо

ХОМОГЕННА4

(01) GTIN на палет

(17) срок на годност 
или (15) най-добро до

(10) партида

(00) SSCC
   

ИЛИ

(02) GTIN на  
съдържащата се 
единица

(17) срок на годност 
или (15) най-добро до
 
(37) брой на  
съдържащите се 
единици

(10) партида

(00) SSCC

GTIN на палет с  
водеща ”9” 

(17) срок на годност 
или (15) най-добро до

(10) партида

(310х) нето тегло
или (330х) бруто тегло

(00) SSCC

ИЛИ

(02) GTIN на  
съдържащата се  
единица  с ”9”

(310х)  нето тегло 
или (330х) бруто тегло

(37) брой на  
съдържащите се 
единици

(17) срок на годност 
или (15) най-добро до

(10) партида

(00) SSCC

(02) GTIN на  
съдържащата се 
единица

(17) срок на  
годност или (15)  
най-добро до
 
(37) брой на  
съдържащите се 
единици

(10) партида

(00) SSCC

(02) GTIN на  
съдържащата се  
единица с ”9”

(310х)  нето тегло 
или (330х) бруто  
тегло

(37) брой на  
съдържащите се 
единици

(17) срок на  
годност или (15)  
най-добро до

(10) партида

(00) SSCC

СМЕСЕНА5

(01) GTIN на палет
(13) дата на опаковане (ггммдд) 
(10) партида
(00) SSCC

 (00) SSCC
(информация за съдържанието на палета може 
да се посочи в стоковата разписка или в елек-

тронното съобщение DASADV)
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При необходимост върху етикета да 
се посочи и кодира страната на про-
изход стандартите GS1 предвиждат 
това да стане с помощта на приложен 
идентификатор ПИ (422) и 3-цифров код 
на страната съгласно ISO 3166 Codes 
(Countries) - http://userpage.chemie.fu-
berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html. Така 
например за България кодът на страна-
та по ISO 3166 е 100.

В първата част от етикета трябва да 
се уточни начина на изписване на  името и 
адреса на доставчика, както и наименова-
нието на продукта. Допустимо е, когато 
палетите и кашоните са само за България 
да се изписват на кирилица, а по отноше-
ние на съкращенията във втората секция 
да се използват българските аналози, как-
то следва:

CONTENT СЪДЪРЖАНИЕ

BATCH/LOT ПАРТИДА

EXPIRY / USE BY СРОК НА ГОДНОСТ

BEST BEFORE НАЙ-ДОБРО ДО

PACKED ON ОПАКОВАНО НА

PRODUCTION DATE ПРОИЗВЕДЕНО НА

COUNT БРОЙ

GROSS WEIGHT БРУТО ТЕГЛО

NET WEIGHT НЕТО ТЕГЛО

Иначе се препоръчва използването на 
английски език и английските съкращения, 
които са разбираеми в цял свят. Съкраще-
нията SSCC и GTIN за номера на логистич-
ната единица и респ. номера на съдържаща-
та се в нея единица следва да се използват 
в този им вид и в българския и в английския 
вариант.
За GTIN на логис-

тичната единица, 
като една от опции-
те за идентификация 
при стандартните 
палети, бихме искали 
да обърнем внимание, 
че когато търговска-
та верига и нейния доставчик са постиг-
нали споразумение за поръчка и доставка 
на палет с фиксирано съдържание (със-
тав и количество), то на този палет 
може да бъде определен GTIN, който ос-
тава един и същ за всички палети с това 
съдържание, НО при физическата дос-
тавка на такъв палет, за всеки следващ 
трябва да бъде определен индивидуален 
(различен) SSCC номер върху логистич-
ния етикет.
Структурата на SSCC номера е пред-

ставена в Правилата за изготвяне на 
стандартен GS1 логистичен етикет, 
стр. 6. Той се определя от фирмата, коя-
то създава съответната доставна еди-
ница (производителя или дистрибутора) 
и за тази цел същата трябва да разпола-
га с легитимен GS1 фирмен префикс. 
Стандартният GS1 логистичен ети-

кет се състои от три секции. Третата 
секция съдържа информация за съдържа-
нието на логистичната единица във вид 
на баркод символи с цел автоматично 
прочитане на тази информация. Използ-
ваният баркод символ е GS1-128 (в някои 
приложения фигурира като EAN-128 или 
ЕAN/UCC-128, което е старото му наиме-
нование).
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2.3. Стандартите GS1: 
Идентификация, обхващане на данни, 
споделяне на данни

Стандартите GS1 подкрепят нуждата 
от информация при осъществяване на биз-
нес процеситепо веригата на снабдяване. 
Предмет на тази информация са реално 
съществуващи единици, които са част от 
бизнес процесите по веригата на снабдя-
ване:

• физическите обекти,  които включват 
продукти (напр. потребителска електро-
ника), части, суровини, опаковки, контей-
нери, физически локации на производстве-
ни предприятия, складове, рампи, докумен-
ти и други, и

• виртуални или концептуални единици, 
между които фирмата като юридическо 
лице, отдели, транспорт, услуги, бизнес 
транзакции и др. 
В зависимост от ролята в подкрепа на  

информацията по отношение на цитирани-
те по-горе единици, стандартите GS1 мо-
гат да бъдат разделени в следните групи:

• Стандарти, които предлагат метод 
за идентификация на реално съществува-
щите единици и по този начин те могат 
да станат обект на съхраняване и/или 
предаване на  информация в електронен 
вид. GS1 стандартите за идентификация 
включват определянето на уникални иден-
тификационни номера (наричани GS1 Иден-
тификационни ключове), които могат да 
се използват за  еднозначна и директна 

връзка към информацията за съответна-
та единица в информационните системи: 
търговска единица, логистична единица, 
физическа локация, документ, услуга или 
друга. Отделни GS1 стандарти за иденти-
фикация определят допълнителни данни за 
идентификация или описване на реално съ-
ществуващи единици. 

• Стандарти, които предлагат сред-
ствата за автоматично обхващане на 
данни и допринасят  за осъществяване на 
връзка между физическия поток и потока 
от информация (електронна). GS1 стан-
дартите за обхващане на данни включват 
описание на набор от баркод символи и 
етикети за радиочестотна идентифика-
ция (RFID), като носители на данни, с кои-
то GS1 идентификационните ключове и до-
пълнителните данни да бъдат представе-
ни и прикрепени директно към физическия 
обект. Тази група включва  и стандарти, 
които определят интерфейси към четци, 
принтери и други хардуерни и софтуерни 
компоненти, които свързват носители-
те на данни със съответните софтуерни 
приложения.  Понякога, за да се направи  
връзка със стандартите от тази група се 
използва термина „автоматична иденти-
фикация и обхващане на данни“ (AIDC), въ-
преки че в архитектурата на системата 
GS1 има ясно разграничение между иден-
тификацията и обхващането на данни. 

• Стандарти, които осигуряват сред-
ствата за споделяне на информация, как-
то между отделните търговски парт-

1 GS1 стандартите за идентификация се занимават изключително с определяне на GS1 идентификационните 
ключове за реално съществуващите единици, а допълнителните данни се определят от GS1 стандартите за 
споделяне на данни (особено тези, които дефинират основните данни, master data). В определени ситуации до-
пълнителните данни трябва да са физически прикрепени към самата физическа единици, така че да са достъпни 
дори и при липсата на достъп до информационните мрежи. По тази причина определени допълнителни данни се 
определят от GS1 стандартите за идентификация, така че да могат да се прикрепят към физически обекти и 
да бъдат прочетени при сканиране. 

3. Преглед на архитектурата на 
системата GS1
Продължение от информационен бюлетин брой 1-2/2012
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ньори, така и в рамките на самата ор-
ганизация, като предоставят основата 
за осъществяване на електронни бизнес 
транзакции, прозрачност и други инфор-
мационни приложения. GS1 стандартите 
за споделяне на информация включват 
стандарти за  основните данни (master 
data), за данните от бизнес транзакци-
ите и за данните за физически събития, 
както и стандарти за споделянето на 
тези данни между отделните приложения 
и търговски партньори. Други стандарти 
в рамките на тази категория са стандар-
тите за откриване местоположението 
на съответните данни във веригата на 
снабдяване и стандарти за сигурност, 
които помагат да се определят услови-
ята за споделяне на данни при запазване 
на съответното ниво на защитеност на 
информацията.
GS1 стандартите могат да се използ-

ват в различни комбинации в дадено биз-
нес приложение, но парадигмата „Иденти-
фикация, обхващане, споделяне“ е широко 
разпространена и повечето бизнес прило-
жения използват и трите групи стандар-
ти. Пример за това са бизнес процесите 
в търговията на дребно с потребителски 
стоки. Стандартите GS1 се използват 
обикновено по следния начин:

• Идентификация: Всяка група търговски 
единици (по-конкретно всеки отделен про-
дукт) получава Глобален номер на търгов-
ската единица (Global Trade Item Number, 
GTIN) съобразно GS1 стандартите за 
идентификация (схемата за определяне 
на номерата е разписана в Общата спе-
цификация на системата GS1 /GS1 General 
Specifications/, раздел Глобалeн номер на 
търговската единица и в Правилата за 
определяне на Глобални номера на търгов-
ска единица /GTIN Allocation Rules/). Чрез 
придържане към стандартите GS1 проду-
ктите  получават уникални номера GTIN, 
валидни в цял свят, като всеки производи-
тел/собственик на търговска марка про-
дукти определя един идентификационен 
номер на една търговската единица и все-
ки търговец на дребно може да е сигурен, 
че разполага с уникален ключ за връзка към 
предварително въведената информация за 
съответната търговска единица в инфор-
мационната система, която използва. Не 

е такъв е случая, когато  различните про-
изводители/собственици на търговска 
марка разработват собствени системи 
за идентификация или ползват вътреш-
ните системи на различните търговци на 
дребно.

• Обхващане: Съобразно стандартите 
GS1 за носителите на данни, идентифика-
ционния номер (GTIN) на продукта се коди-
ра с подходящ  баркод символ и отпечатва 
директно върху опаковката на продукта. 
Възможно е използването и на етикети за 
радиочестотна идентификация (тагове) 
съвместими със стандартите GS1. Ин-
фраструктурата за обхващане на данни 
съобразно стандартите GS1 се използва 
за автоматично и надеждно отразяване 
на движението на търговските единици 
по веригата на снабдяване в различните 
информационни системи, от експедиция-
та до точката на продажба в търговския 
обект. 

• Споделяне: Търговецът на дребно по-
лучава от съответния доставчик основни 
данни (master data) съобразно GS1 стан-
дартите за основните данни.  Същите се 
използват за различни цели – например, за 
да се покаже кратко описание на продукта 
при сканирането на баркода му на касата 
в търговския обект. Търговците могат да 
използват GS1 стандарти за електронна 
търговия, за да поръчат на доставчика 
допълнителни бройки от даден продукт, 
когато количеството му в склада нама-
лее. Отделни GS1 стандарти (GS1 visibility 
standards)  могат да се използват за полу-
чаване на детайлна информация за физи-
чески събития, като например какви про-
дукти са постъпили и излезли от всеки 
магазин и информацията да се използва 
както от търговеца, така и от достав-
чиците му (в случай че това споделяне е 
позволено от търговеца). Основните дан-
ни (master data), данните за транзакциите 
и данните за физическите събития се оп-
ределят по GS1 стандартите за данните 
и използват номерата GTIN или друг GS1 
стандарт за идентификация (напр. за ло-
гистична единица или локация), като по 
този начин може да се осъществи връзка 
точно с информацията за съответните 
търговски единици или други реално съ-
ществуващи обекти. 
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Връзката между GS1 стандартите за 
идентификация, обхващане и споделяне е 
изобразена на следващата графика:

Ключовите връзки са както следва:
Както стандартите за обхващане, 

така и стандартите за споделяне на дан-
ни използват уникални идентификатори 
за реално съществу-
ващи единици, фор-
мирани по GS1 стан-
дартите за иденти-
фикация. Следова-
телно съществува 
зависимост между 
стандартите за 
обхващане и споде-
ляне на информация, 
и стандартите за 
идентификация. (Ня-
кои стандарти за 
обхващане и споде-
ляне на информация 
могат да се използ-
ват и с идентифи-
кация, различна от 
стандартите GS1, 
въпреки това, връз-
ката се запазва.)
Ф и з и ч е с к и т е 

носители на дан-
ни (баркодове и/или 
етикети за радио-
честотна иденти-
фикация) се използ-
ват за връзка между 
физическия и инфор-
мационния поток, 
когато е налице ре-
ално съществуваща 
единица (и стандар-
тите за споделяне). 
В този случай, GS1 
стандартите за 
обхващане на данни 
съвсем логично се 

намират между стандартите за иденти-
фикация и стандартите за споделяне на 
информация.
В определени ситуации идентификация-

та се използва директно при споделянето 
на данни без предварително да е кодирана 
с баркод символ или записана на таг. Така 
например, търговските партньори могат 
да обменят основни данни за даден про-
дукт още преди да е започнало неговото 
действително производство. Друг пример 
е свалянето на музика в интернет – покуп-
ката и продажбата е като при всяка друга 
търговска единица, но самата транзак-
ция, включваща и доставката на проду-
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кта, се извършва изцяло по електронен 
път и не се налага използването на бар-
код символ или етикет за радиочестотна 
идентификация върху самия продукт. Ето 
защо може да се обобщи, че споделянето 
на информация по стандартите GS1 може 
да е пряко свързано с идентификацията 
или да предполага междинното използва-
не на баркод символ или етикет за ради-
очестотна идентификация, тоест стан-
дартите за обхващане.
Във всяка от основните групи стандар-

ти за идентификация, обхващане и споде-
ляне, съществуват множество индивиду-
ални стандарти, които могат да се групи-
рат в подкатегории. Следващата графика 
изобразява всички GS1 стандарти и мяс-
тото им в класификацията. Отделните 
стандарти са разгледани подробно в след-
ващите глави, посветени на стандартите 
за идентификация, обхващане и споделяне.

2.4. GS1 услуги: определяне на 
идентификационни номера, 
регистрация на данни, осигуряване на 
достъп до информация

Услугите, предлагани и координирани 
от GS1, подпомагат работата на потре-
бителите на стандартите и предоста-
вят ползи. Всяка една услуга е достъпна 
по цял свят и e функционално съвместима. 
Отговорността за осигуряване на добро 
обслужване и поддръжка за потребители-
те е разпределена между Глобалния офис 
GS1, Националните организации GS1 и 
трети страни/доставчици на услуги. Кон-
кретното разпределение на отговорност-
та варира в зависимост от различните 
услуги и е описано по-долу. 
Както Националните организации GS1, 

така и третите страни/доставчици на 
услуги  могат да предлагат на потребите-
лите на системата GS1 собствени услуги, 
които не са „услуги GS1” по смисъла на на-
стоящия документ. Същите може да не се 
предлагат по цял свят и да не са коорди-
нирани в системата GS1 като цяло. Те са 
извън обхвата на архитектурата, описана 
в настоящия документ. Този вид местни 
услуги  понякога дават основата за нови 
идеи, които в последствие стават услуги 
на GS1. 

2.4.1. Функционален обхват на 
услугите GS1

GS1 предлага програми за обучение 
и други видове дейности, подпомагащи 
потребителите. Други GS1 услуги имат 
по-пряка връзка с архитектурата на сис-
темата GS1, стандартите GS1 и инфор-
мационните системи, които потребите-
ли изграждат използвайки стандартите 
GS1.  Услугите на GS1 са основата, върху 
която се крепи  идентификация за потре-
бители и се осъществява връзката меж-
ду потребителите, като същевременно 
дават възможност на потребителите и 
доставчиците на услуги да разработят 
различни услуги с добавена стойност, ба-
зирани на стандартите за идентифика-
ция GS1.
Дейностите, спадащи към втория тип 

услуги GS1 могат да се групират в три ка-
тегории, както следва:

• Определяне на GS1 идентификационни 
ключове съобразно GS1 стандартите за 
идентификация.

• Регистрация на идентификационни-
те ключове и свързаните с тях данни. В 
процеса на регистрация съществуване-
то на даден идентификационен ключ и 
данните, свързани с него, може да се пуб-
ликува и да стане достъпно за другите 
фирми.

• Осигуряване на достъп до данни за  
идентификационните ключове, регистри-
рани от различните бизнес партньори, 
както и до данните и услугите, свързани с 
тези ключове.
Взети заедно определянето на иден-

тификационни номера, регистрацията 
на данни и осигуряването на достъп до 
информация създават основата за свър-
заността между всички потребители 
на системата GS1 и техните данни. 
По този начин се насърчава веригата 
на снабдяване от отворен тип, в която 
броят на участниците е променлива ве-
личина. 
Определена GS1 услуга може да включва 

функции, които попадат в повече от една 
от цитираните по-горе категории. Прило-
жената таблица обобщава съществуващи-
те GS1 услуги и операциите за различните 
видове идентификация:
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(*) В Глобалната мрежа за синхрони-
зация на данни (GDSN) регистрацията и 
откриването на информация към номера-
та на локации GLN не са толкова добре 
разработени, както по отношение на но-
мерата на търговски единици GTIN. Към 
настоящия момент в рамките на GS1 се 
работи върху  подобряване на услугите 
за регистрация и откриване на номера за 
локации GLN, като тези услуги може да 
използват, но може и да не използват Гло-
балната мрежа за синхронизация на данни 
(GDSN).
Ролята на предлаганите от GS1 услу-

ги е ограничена до трите области за оп-
ределяне на идентификационни номера, 
регистрация на данни и осигуряване на 

достъп до информация. Възможно е край-
ните потребители да получават много 
други полезни услуги, които са базирани 
на стандартите GS1, но те се предоста-
вят от трети страни, различни от GS1. 
Ролята на предоставяните от GS1 услуги 
е да се осигури основата за внедряване-
то на подобни услуги от другите страни 
и за това, потребителите да могат да 
откриват тези услуги и да ги използват. 
Така например ONS позволява на достав-
чиците на услуги да регистрират връзка 
между GTIN или друг вид GS1 идентифи-
кационен ключ с различни услуги в интер-
нет мрежата. С помощта на механизма 
за търсене на ONS тези услуги могат да 
бъдат открити и използвани. 

Услуги

Вид идентификация Определяне Регистрация Достъп

GS1 
фирмен префикс

Предоставя се от GS1 
национални организации

Предоставя се от всички 
GS1 национални органи-
зации 

Глобален регистър GEPIR

GS1 идентификационен 
ключ

Определянето се из-
вършва индивидуално 
от всяка GS1 национална 
организация за потреби-
телите на GS1 в съот-
ветната страна

(фирмите, разполагащи 
с  GS1 фирмен префикс 
сами определят номера-
та за своите продукти, 
на база определения 
им от GS1 НО фирмен 
префикс)

Глобален регистър GEPIR 
(за номерата на тър-
говските единици GTIN 
и номерата за локация 
GLN, които потребител 
избира да регистрира)

Глобална мрежа за 
синхронизация на данни 
(GDSN) за номерата GTIN 
и номерата GLN (*) и 
прилежащите им основ-
ни данни

Автоматизиран достъп 
до информация в интер-
нет среда (Object Naming 
Service, ONS)

Глобален регистър GEPIR 
(за  номерата на тър-
говските единици GTIN 
и номерата за локация 
GLN, които са  реги-
стрирани)

Глобална мрежа за 
синхронизация на данни 
(GDSN) за номерата 
GTIN и номерата GLN и 
прилежащите им основ-
ни данни

Автоматизиран достъп 
до информация в интер-
нет среда (Object Naming 
Service, ONS)

Сериализиран GS1 
идентификационен ключ 
(напр.  Сериализиран гло-
бален номер на търгов-
ска единица, SGTIN)

(Определят се от 
самите потребители на 
стандартите GS1)

Търсене и получаване
на информация за Елек-
тронен
код на продукт ЕPC (EPC 
Discovery Service) 
(в процес на разрабо-
тване)

Търсене и получаване
на информация за Елек-
тронен
код на продукт ЕPC (EPC 
Discovery Service) 
(в процес на разрабо-
тване)
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2.4.2. Разпределение на 
отговорностите 

Отговорността за предоставяне на ус-
лугата и подпомагане на потребителите 
се поделя между Глобалния офис GS1, На-
ционалните организации GS1 и третите 
страни/доставчици на услуги. Целта на 
това разделение е да насърчава централи-

зиран подход, при който потребителите 
от цял свят получават съвместима функ-
ционалност на услугите, но същевременно 
обслужването на местните пазари, обичаи 
и бизнес модели се извършва от Национал-
ни организации GS1 и доставчици на услуги 
на място.
Разпределението на отговорностите е 

обобщено в следващата таблица:

Отговорност Как се предоставя

Интерфейс 
дефиниция на GS1 
услуга

По цял свят се прилагат съвместими интерфейс спецификации на услугите GS1. Обхватът 
на тези интерфейс спецификации включва:
• Взаимодействие между услугата и потребителя. Спецификацията на интерфейса оп-
ределя минималните изисквания за функционалност между доставчика на услугата и по-
требителя; за някои услуги на GS1 е възможно доставчикът на услугата да предостави в 
допълнение подобрения с добавена стойност. 
• Ако услугата изисква координация между различни доставчици на услуги, взаимодействи-
ето между доставчиците също се управлява от спецификацията на интерфейса.
В някои случаи спецификацията на интерфейса е GS1 стандарт. В други случаи спецификацията 
е такъв документ, който е одобрен от GS1, но не е официално приет като стандарт. GS1 
стандарт се използва винаги, когато третата страна/доставчик на услуга, предлага услугата 
директно на потребителя (за разлика от случаите, когато третата страна действа като 
подизпълнител на Национална организация GS1, която й е възложила определени свои функции).

Разработване и  
работа със сис-
теми и процеси, 
които да предос-
тавят услугата

В зависимост от услугата, системите се предоставят от Националните организации 
GS1 или от трети страни/доставчици на услуги, или от двете. Там където Националната 
организация GS1 не предлага услугата директно на местните потребители, Глобалния офис 
GS1 може да предоставя услугата за този район.

Някои услуги включват технически компонент разработен от Глобалния офис GS1, който координи-
ра системите предоставяни от Националните организации GS1 и от трети доставчици на услуги.

Пример 1: Услугата GEPIR се предоставя от системи, разработени от Националните организа-
ции GS1, а Глобалния офис GS1 осигурява координацията за обединяване на националните систе-
ми. За страни, в които не се предоставя услугата или съответната Национална организация 
GS1  не разполага със собствена система, услугата се предоставя от Глобалния офисGS1.

Пример 2: Услугата GDSN се предоставя от сертифицирани GDSN банки с данни (пулове), 
които в много случаи се управляват от трети страни/доставчици на услуги, а в някои слу-
чаи от Националните организации GS1. Глобалният офис GS1 управлява Глобалния регистър 
GS1, който осигурява  връзката между банките с данни и преноса на информация, необходи-
ма за осъществяване на бизнес процесите. 

Взаимоотноше-
ния с клиентите и 
ценообразуване

Отношенията с отделните потребители и цените за отделните услуги се определят от Нацио-
налните организации GS1 и/или от третата страна, която предоставя съответната услуга, 
или в случай, че Националната организация не предлага дадена услуга – от Глобалния офис GS1.

В рамките на горното разпределение, архитектурата на всяка услуга GS1 варира съо-
бразно изискванията на бизнеса за тази услуга.
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