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При все по-често случващото се изтегля-
не на продукти от пазара и оповестяване на 
случаи със заразени храни, рязко е спаднало 
доверието на потребителите в безвредност-
та на предлаганата на пазара стока. В до-
пълнение към това всекидневно се публикуват 
противоречиви изследвания за влиянието на 
определени продукти върху здравето на хора-
та. Увеличава се сложността на веригите за 
доставка чрез изнасянето на определени опе-
рации към външни за фирмите изпълнители.

Тазгодишният форум GS1 в Европа в 
Ротердам разгледа част от тези горе-

щи въпроси в присъствието на експерти 
от индустрията, производители, тър-
гов ци, здравни специалисти и други учас-
тници във веригата за снабдяване, както 
и представители на GS1 Националните 
организации в Европа1. Както всяка годи-
на това събитие изпълни своето основно 
предназначение да се превърне в място за 
споделяне на знания, опит и добри прак-
тики по въпроси от особен приоритет 
за фирмите като проследимост, безо-
пасност на потребителите, повишаване 
на доверието, борба с фалшификатите и 
други.

1	 В	GS1	в	Европа	членуват	46	GS1	Национални	организации	от	общо	111	GS1	Национални	организации	в	
света.

За	поредна	година	се	проведе	Регионалния	форум	GS1	в	Европа.	
Домакин	на	събитието	бе	GS1	Холандия,	а	мястото	на	провеждане	
гр.	Ротердам.	Мотото	на	форума	беше:	

„ДА ПОВИШИМ ДОВЕРИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЕМЕНА 
НА НЕДОВЕРИЕ“.

1. Регионален форум GS1 в Европа,  
15-18 октомври 2013, Ротердам
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В първия ден от форума бяха проведени 7 
паралелни тематични срещи по актуални 
въпроси и проекти на GS1 в Европа, между 
които:

 ■ Приложение на стандартите GS1 
при операции, свързани с пари в брой,
 ■ Приложение на стандартите GS1 от 
фирми за луксозна козметика,
 ■ Електронно правителство (eInvoicing 
и eProcurement),
 ■ Маркетингови стратегии,
 ■ Регламент 1169/2011 на ЕС и как 
стандартите помагат да се отго-
вори на изискванията, заложени в ре-
гламента,
 ■ Качество на данните.

По отношение на електронното пра-
вителство внимание беше отделено на 
електронното фактуриране (eInvoicing) и 
електронното провеждане на обществени 
поръчки (eProcurement). Представени бяха 
резултатите от проучване за организира-
ните по места Национални форуми за елек-
тронно фактуриране с участието на На-
ционалните организации GS1. Основна цел 
на тези форуми е да се разисква темата за 
електронното фактуриране (eInvoicing) с 
участието на различните заинтересовани 
страни. Освен Национални форуми, на ниво 
ЕС също е създаден Форум за електрон-
но фактуриране, който има за задача да 
осъществява мониторинг при внедряване 
и използване на електронното фактури-
ране на ниво страни-членки и на европей-
ско равнище; да способства за обмена на 
опит и добри практики; да работи активно 

за намирането на подходящо решение за 
премахване на трансграничните бариери; 
да направлява прехода към единен модел 
за електронно фактуриране, базиран на 
стандарти.
Въз основа на отчетения при електрон-

ното фактуриране опит беше представе-
на идеята за създаване на подобни форуми 
и в областта на електронното провеждане 
на  обществените поръчки (eProcurement). 
В контекста на стратегията на Европей-
ската комисия “Европа 2020” за растеж 
през следващото десетилетие чрез ин-
телигентна, устойчива и приобщаваща 
икономика, електронното провеждане на 
обществените поръчки и електронното 
фактуриране играят ключова роля за по-
стигане на приоритетните цели на стра-
тегията. Една от основните инициативи 
на “Европа 2020” е  „Програмата в област-
та на цифровите технологии за Европа”, 
чиято цел е да се намали бюрокрацията и 
да се отстранят бариерите пред единния 
цифров пазар. 
В тази връзка е и проекта на GS1 в Ев-

ропа за електронно правителство. Чрез 
него се цели подпомагане, популяризира-
не и координиране на дейностите на раз-
личните Национални организации GS1 и на 
фирмите-членове при комуникацията им с 
публичния сектор. GS1 заяви готовност 
да отговори на необходимостта от стан-
дартизирани решения в публичния сектор, 
като предостави решения за реализиране-
то на електронно правителство, които 
вече над 30 години се прилагат успешно в 
цял свят.
В останалите два дни 

Регионалният форум GS1 
в Европа протече под 
формата на пленарни за-
седания. Основни момен-
ти от дневния ред на пле-
нарните заседания през 
първия ден бяха:

 ■ Повишаване дове-
рието на потреби-
телите към инфор-
мацията, предос-
тавена с помощта 
на  стандартите 
и приложенията на 
GS1;
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 ■ Методи за предоставяне допълни-
телна информация на крайния по-
требител и гарантиране досто-
верността на предоставената ин-
формация;
 ■ Ново поколение баркод символи за 
маркиране на продуктите;
 ■ Проследяване на медицински изде-
лия, използвани в операционните.

Специално внимание беше отделено 
на Регламент №1169/2011 на ЕС и това, 
как използването на стандартите GS1 
може да помогне на производителите и 
търговците да отговорят на изисква-
нията за предоставяне на информация 
за продуктите на потребителите. От 
една страна новите изисквания значи-
телно увеличават обема на допълни-
телната информация за продуктите, 
която да бъде предоставена на 
потребителите, от друга живе-
ем в свят, в който се наблюдава 
нарастваща дигитализация на 
пазара. Тези тенденции налагат 
разработването и внедряването 
на нов подход за идентификация 
на	 продуктите	 (Next	 Generation	
Product	 Identification	 -	NGPI)	 и	 из-
ползването на баркод символи с 
по-голям капацитет за кодиране 
на данни, като двумерните бар-
кодове	 	DataMatrix	и	QR	код.	От-
носно новия подход за иденти-
фикация	на	продуктите,	NGPI,	са	
предложени 5 допълнители еле-
мента, които да се използват в 
допълнение	към	GTIN:	

 ■ Номер на варианта на пакетиране 
(Package	Variant	Number,	PVN);
 ■ URL	адрес	в	интернет,	където	по-
требителят може да намери пове-
че информация за продукта; 
 ■ Срок на годност;
 ■ Партиден номер, който се опреде-
ля от производителя;
 ■ Сериен номер за всяка отделна 
бройка от даден продукт. 

Чрез използване на възможностите 
на новите технологии за идентификация 
и маркиране с баркод ще може  на потре-
бителите да се предоставя изчерпател-
на информация за продуктите.
Във връзка с актуалността на тема-

та за проследяване на стоки от храни-
телно-вкусовата промишленост бяха 
представени резултатите от няколко 
проекта с използване на стандартите 
GS1 в сектора на пресните плодове и 
храни и тяхното маркиране за нуждите 
на проследяване. Съществен напредък в 
практическото приложение на стандар-
тите GS1 имат европейските търгов-
ски вериги Метро Кеш Енд Кери, Едека и 
Интергамма. 
В част от пленарните заседания вни-

мание беше отделено на стратегията 
за развитие на GS1 и промените в ор-
ганизацията на глобално и регионално 
ниво с цел организацията да отговори 
на нуждите на своите членове и на край-
ните потребители.
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За нуждата от информация и 
изпълнението на изискванията на 
Европейските регулации.

През ноември 2011 г. Европей-
ският съюз (ЕС) публикува нов 
регламент относно предоста-
вянето на информация за храни-
те на потребителите, който 
ще влезе в сила през декември 
2014. Целта на този регламент 
е да се гарантира информира-
ния избор на покупки на потре-

бителя чрез достъп 
до информация за 
продукта като хра-
нителна стойност, 
съставки, алергени 
и инструкции за упо-
треба. 
В регламента са 

включени и изиск-
вания за информа-
цията за храните и 

напитките, която да бъде предоставена 
на потребителя, при продажбата им в ин-
тернет.
Тъй като голяма част от фирмите, 

членове на GS1, са от хранително-вкусо-
вия сектор, Асоциацията възложи да се 
направи оценка на въздействието на но-
вия регламент върху производителите и 
търговците на храни, които са опаковани 
предварително. Оценката бе направена 
от адвокатската кантора Mason, Hayes & 
Curran,	която	има	значителен	опит	в	сек-
тора на храните и напитките, както и в 
Европейското	законодателство.	Заключе-
нията са както следва: 
1. Според Регламент №1169/2011 на ЕС 

при продажба на предварително опакова-
ни храни по интернет или от разстояние, 
на потребителя трябва да се  предоставя 
значителен обем информация за храните.
2. Тази задължителна информация 

трябва да бъде налична на или чрез 

уебсайт (безплатно за потребителя), пре-
ди закупуването на продукта.
3. Ако информацията за предварително 

опакованите храни не е на разположение 
преди покупката, то те не могат да бъдат 
продавани в интернет.
4. Ако притежателят на търговска-

та марка за продукта не предоставя съ-
ответната информация на търговеца на 
дребно във формат, който е подходящ за 
публикуване в интернет, на търговеца на 
дребно ще му бъде трудно да продава този 
продукт през своя уебсайт.
5. Необходимо е сътрудничество меж-

ду притежателя на търговската марка и 
търговеца на дребно, за да се гарантира, 
че точната и пълна информация за храни-
телните продукти е на разположение на 
потребителя преди самата покупка.

Регламентът дефинира  ясно отговор-
ността на всеки от участниците във вери-
гата на доставка на храни, за това съща-
та информация, която е върху опаковката 
на продукта, да е налична за потребителя, 
когато той пазарува през интернет. Под-
робния анализ може да бъде намерен на ад-
рес: www.gs1.org/b2c.

За споделяне на информация за 
продукта и по-сериозно присъствие в 
дигиталния свят.

GS1 управлява систе-
ма от стандарти, която 
позволява всеки ден в цял 
свят да  бъдат сканирани 
повече от 5 милиарда бар-
кодове. GS1 e неутрална 
организация с нестопан-
ска цел и доказани във 
времето възможности да 
помогне на фирмите да отговорят на не-
обходимостта от точна и пълна информа-
ция за продуктите в бързо развиващия се 
дигитален свят.

2. Продажба на храни онлайн?
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През последните 12 месеца GS1 
разработи рамка за споделяне на 
дигитална информация за продуктите, 
така че:

 ■ Притежателите на търговски мар-
ки могат да споделят информация за 
продуктите лесно и бързо, и по този 
начин повишават доверието на по-
требителите.
 ■ Онлайн търговците на дребно могат 
да гарантират, че предоставят ав-
тентични данни за продукта.
 ■ Потребителите могат да се чувст-
ват уверени, че информацията за 
продукта,  до която имат достъп, е 
вярна и пълна, без значение как и къде 
избират и закупуват продукта.

За ефективно изпълнение на 
изискванията на Европейските 
регулации и повишаване доверието на 
потребителите!

Платформата GS1 из-
точник на информация 
(GS1 Source) е изключително 
подходяща за изпълнение на 
изискванията на Регламент 
№1169/2011 на ЕС за предос-
тавяне на  информация за 
храните.

Нейното създаване е инициирано от 
представители на хранително-вкусовата 
индустрията	и	е	разработена	ОТ	и	ЗА	са-
мата индустрия.
Тя се фокусира върху крайните потреби-

тели и има за цел да подобри уменията им 
при извършването на покупки и да доприне-
се за вземането на информирани решения.
Тя е подкрепена от широк кръг от асоци-

ации на индустрията, в това число Фору-
ма	за	потребителски	стоки	(The	Consumer	
Goods Forum).
Тя функционира от януари 2013 г. и дава 

достатъчно време на фирмите да попълнят 
актуална информация за техните продукти.
Споделянето на информация за Вашите 

продукти в рамките на платформата GS1 
източник на информация може да Ви по-
могне да бъдете сериозен конкурeнт в све-

та на цифровите технологии. В условията 
на нарастване на пазаруването в интер-
нет, когато потребителите все по-чес-
то използват блогове, социални мрежи и 
различни мобилни приложения, за да напра-
вят своите покупки, наличието на вярна и 
пълна информация за продуктите помага 
за защитата на търговската марка, пови-
шаване на доверието на потребителите и 
увеличаване на продажбите.

За	възможностите	на	тази	платформа	
и стандартите GS1 за изпълнение на из-
искванията на Регламент  №1169/2011 бъл-
гарските фирми, представители на хра-
нително-вкусовия сектор, бяха запознати 
на проведената през октомври 2013 годи-
на конференция на тема „Прилагането на 
Регламент (ЕО) №1169/2011 в България“. 
Конференцията бе организирана по иници-
атива на Съвет GS1 България към БТПП в 
сътрудничество с Българска Агенция по 
безопасност на храните, БАБХ. Присъст-
ваха повече от 60 представители на фирми 
от сектора.
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1. ВъВЕдЕнИЕ

Ефективната проследимост при вина-
та зависи от пълнотата и  точността 
на информацията, която се поддържа от 
различните партньори по веригата за 
производство и доставка. Използването 
на системата от стандарти GS1 улеснява 
тази проследимост от производителя на 
гроздето до търговеца на дребно.
Особено важно е внедряването на стан-

дартите GS1, сред които идентификация 
посредством  GS1 идентификационни клю-
чове	 (GLN,	GTIN,	SSCC),	използването	на	
баркод GS1-128,  електронен обмен на дан-
ни, напр. авизо за доставка и други.

2. ПРоСлЕдИмоСт 

Световно признатата дефиниция за 
проследимост е „възможността да се 
проследи историята, прилагането или 
местоположението на дадена единица по-
средством записани идентификации“. Де-
финицията	e	от	EN	ISO	8402,	ISO	9001:2000.	
Съществуват и други дефиниции като 
тази в Регламент 178/2002 на ЕС, свързана 
с възможността за проследяване на хра-
ната във всички етапи на производство и 
търговия.

3. GS1 СтАндАРтИ 

В настоящия материал се съдържат 
част от предписанията на работна група, 
сформирана специално за нуждите на ви-
нения сектор. Те включват използване на 
стандартите GS1 за автоматична иден-
тификация на групови единици, които не 
минават през каса в търговските обекти, 
логистични единици и търговски партньо-
ри, както и какви данни и баркод символи да 
се използват при етикетиране и електро-
нен обмен на данни за нуждите на просле-
димостта при вината.
Изборът на системата GS1 е обусловен 

от това, че предлага глобални, доброволни 
стандарти, подходящи за всички търгов-

ски партньори, които улесняват иденти-
фикацията на фирмите и техните проду-
кти, и обмена на информация между тях. 
Стандартите предоставят общ език за 
бизнес комуникация.

4. GS1 ИнСтРумЕнтИ ЗА 
ПРоСлЕдИмоСт

Използването на стандартите GS1 
може да подобри ефективността при въ-
веждане, обмен и съхраняване на информа-
ция от участниците по веригата за дос-
тавка. При наличието на пряка връзка с 
бази данни, съдържащи точни записи в ре-
ално време, стандартите GS1 предоста-
вят техническата възможност да се про-
следи произхода на даден продукт, място-
то на съхранение и придвижването му по 
цялата верига за доставки от всеки отде-
лен участник по веригата. В най-обикнове-
ния случай номерът на съответната еди-
ница подсказва нейното име - чрез стан-
дартите за идентификация всяка отделна 
единица получава уникален номер (напр. бу-
тилката ще има различен номер от кашо-
на). Номериране може да се направи на все-
ки отделен етап на производство и дист-
рибуция. То се използва за идентификация 
на продукти и услуги. Видимата част при 
номерирането е баркодът, който всъщ-
ност представлява машинно-четимия 
вид на номера. Номерът е най-важният 
елемент в системата от стандарти GS1, 
тъй като идентифицира продукта, за кой-
то е определен.

3. Проследимост при вината
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Методиката GS1 за определяне на но-
мерата и кодирането им с баркод оси-
гурява уникалност на номерата и пре-
дотвратява безпорядъка, дублирането 
и грешното интерпретиране, защото 
всички фирми, които използват тази ме-
тодика следват едни и същи правила за 
кодиране. GS1 идентификационния номер 
може да бъде разпознат не само от мест-
ните търговски партньори, но и от фир-
ми с дейност в целия свят. Системата за 
номериране GS1 предвижда и възможност 
за представяне на допълнителни данни, 
имащи връзка със съответния продукт. 
Тези данни позволяват осъществяване-
то на ефективна права и обратна про-
следимост на продуктите. При прилага-
не на стандартите GS1 съответните 
производители, вносители/износители, 
превозвачи, дистрибутори и търговци 
на дребно трябва да водят записи за се-
рийните номера на логистични единици 
(SSCC),	глобалните	номера	на	търговски	
единици	(GTIN)	и	допълнителна	информа-
ция за продуктите (указана чрез прилож-
ни идентификатори), и номера за места-
та	на	техния	произход	(GLN).

4.1. Глобален номер на локация 
(Global Location Number, GLN)

GLN	служи	за	идентификация	на	юри-
дически локации (напр. фирмата или нейн 
филиал), функционални единици (напр. от-
дели) или физически локации (напр. пар-
цел).	Използването	на	GLN	е	задължите-
лен атрибут в електронния обмен на дан-
ни (EDI).

4.2. Глобален номер на търговската 
единица (Global Trade Item 
Number, GTIN)

Номерът	GTIN	се	използва	за	уникална	
идентификация на търговските единици 
и е валиден в цял свят. Търговска единица 
е всяка единица (продукт или услуга), за 
която в рамките на търговските взаимо-
отношения между участниците  по вери-
га има нужда да се извлече предварително 
дефинирана информация и на която може 
да се постави цена, да се поръча или фак-
турира.

4.3. Сериен номер на контейнер за 
транспортиране (Serial Shipping 
Container Code, SSCC)

Номерът	SSCC	служи	за	уникална	иден-
тификация на логистичните единици 
(напр. палет, резервоар, контейнер и др.), 
които се създават за нуждите на транс-
порта и/или складирането. Всички учас-
тници по веригата за снабдяване могат 
да го използват като референтен номер 
към информация в електронен или четим 
от човека формат за идентифицираната 
единица.

4.4. Приложни идентификатори 
(Application Identifier, AI)

Допълнителните идентифициращи дан-
ни са променливи данни като партида, 
дата на производство или номер на кли-
ентската поръчка, които се изискват към 
основната идентификация на търговска-
та или логистичната единици. В система-
та GS1 тази информация се представя с 
помощта на така наречените GS1 прилож-
ни идентификатори, които спомагат за 
правилното	й	интерпретиране.	За	 	коди-
ране на допълнителните данни се използва 
баркод символ GS1-128.

4.5. Баркодове 

GS1 баркодовете служат за кодиране и 
автоматично четене на идентификацион-
ните номера GS1. Това позволява точното 
въвеждане на данни в реално време в компю-
търните системи и по този начин доприна-
ся за автоматизирано обработване на ин-
формационния поток в рамките на бизнес 
процесите. Подобряват се обхващането на 
данните и трансфера на информация, като 
същевременно разходите намаляват.

5. модЕл нА ВЕРИГА ЗА доСтАВкА 
ПРИ ПРоИЗВодСтВото нА ВИно

Веригата за доставка при вината е 
сложна и фрагментирана.  Доставчиците 
са сравнително отдалечени като место-
положение, а клиентите стават все по-
взискателни. Уникалните характеристики 
на веригата създават  сериозни предизви-
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кателства при изграждането на ефектив-
на система за проследимост. Големите 
компании, производители на вина, пред-
ставляват значителен процент от индус-
трията и спазват определени технологич-
ни изисквания. Останалата част се със-
тои от малки и средни винарни, много от 
които са намерили ниши в специализирани 
продукти и търговски марки. Веригата 
включва и компании, които доставят ма-
териали, извършват транспорт, съхраня-
ват или са ангажирани с друг вид услуга, и 
също участват в процеса на проследяване.
Фирмите от лозаро-винарския сектор 

имат различни технически възможности: 
от телефон, факс и документи на хартиен 
носител до електронна търговия, марки-
ране с баркод и други вътрешни системи. 
Възможността да идентифицират даден 

продукт и да изпълнят всички изисквания  
за  проследимост е пряко свързана с тех-
ните технически възможности. В рамките 
на групата, работила върху настоящия ма-
териал, веригата за доставка при вината 
включва следните  ключови звена:

 ■ Лозари
 ■ Винопроизводители
 ■ Дистрибутори на едро
 ■ Винарски изби
 ■ Бутилиране/опаковане 
 ■ Дистрибутор на готова продукция 
 ■ Търговец на дребно.

5.1. лозари

Лозарите отговорят за отглеждане-
то, събирането и доставката на грозде. 
Те трябва да водят надлежни записи за 

това, какво е произведено, получе-
но и изпратено, както и да могат 
да предоставят подробна инфор-
мация за обработката на лозето.
Възможността за проследяване 

не е гаранция за качество, но водене-
то на необходимата документация 
за всеки участък или блок на лозето, 
които са под контрола на лозаря, 
е ключов фактор за успеха. Инфор-
мацията включва местоположение, 
сорт и грижи за лозите, годишно 
производство, произход и химично 
съдържание на водата, която е из-
ползвана за почистване и напояване, 
както и какви растителнозащитни 
препарати са използвани, в това 
число всички торове, пестициди, 
фунгициди	и/или	други.	За	получени-
те растителнозащитни продукти, 
трябва да се водят подробни записи 
за доставчика, доставените проду-
кти и партидните номера.

Данни за проследимостта: 
Ключови за проследимостта са 
идентификацията на парцела/бло-
ка, от където е гроздето и датата 
на гроздобера. Голяма е ползата 
от използване на Глобален номер на 
локация	(GLN).	GLN	номерът	се	про-
меня, ако парцела се надроби или 
се промени сорта на гроздето. Из-
ползването на общ подход за иден-
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тификация на лозята във всички съобщения и 
свързаната с тях документация елиминира 
необходимостта от включване на имена, ад-
реси и друга подобна информация.

Стандартите GS1: Лозарят трябва да 
определи различни  Глобални номера на ло-
кация	(GLN)	за	идентификация	на	парцелите	
или	блоковете	от	лозето.	Всеки	GLN	трябва	
да може да бъде свързан със следните данни:

 ■ Име и адрес на лозето,
 ■ Карта на парцела/ кадастрална справ-
ка / идентификатор на всеки блок,
 ■ Размер на парцела / брой асми,
 ■ Сорт на лозята,
 ■ Информация за контакт.

GLN	номерът	„умира“	в	края	на	периода	на	
експлоатация на съответния блок (когато ло-
зите се изкореняват). При последващо засаж-
дане	на	блока	се	определя	нов	GLN.	Същото	
важи, когато се засажда друг сорт грозде.
При всяка доставка лозарят трябва да 

посочва	GLN	номера	на	парцела	или	блока,	
от където е събрано гроздето и датата на 
гроздобера, така че във винарната да може 
да бъде направена връзката между произ-
веденото вино и вложеното в него грозде.

5.2. Винопроизводители

Винопроизводителят е свързан пряко с 
производството на вино и другите  лоза-
ро-винарски продукти.
Грозде: Документацията трябва да съ-

държа подробна информация за получената 
суровина, сорта на гроздето, идентифика-
ция на доставчика (лозаря) и мястото, от 
което е събрано гроздето. Тази информация 
може	да	бъде	получена	чрез	GLN	номера	при	
доставка на гроздето. Наложително е да се 
запише датата на приемане, както и къде 
във винарската изба се разполага съответ-
ната доставка грозде или гроздов сок.
Добавки: При получаване на добавките 

трябва да се документира, кои са техни-
те доставчици, данни за контакт, дата на 
получаване, описание на получените проду-
кти, както и техните партидни номера.

Данни за проследимостта: Превръщане-
то на гроздовия сок във вино минава през раз-
лични	етапи.	За	всяко	вино	производителят	

трябва да води точна документация за из-
ползваните процедури и операции. Тези запи-
си са основата при проследяването на проду-
ктите. От крайните продукти (за всяка пар-
тида) могат да бъдат взети проби, които да 
бъдат използвани за химически анализ. Отго-
ворността да се поддържа пълна документа-
ция за нуждите на проследимостта (чрез из-
ползване на вътрешни системи и процедури) 
се носи от самите фирми. Естеството на 
вътрешните бизнес процеси, които стоят 
в основата на анализа на риска, остава те-
хен прерогогатив. Избата отговоря за иден-
тификацията  на всеки продукт с партиден 
номер. Чрез използването на стандартите 
GS1, фирмите са  в състояние съвсем точно 
да идентифицират, на кого е бил доставен 
крайния продукт,  да изолират при нужда от-
делната партида и да я изтеглят от пазара.
Готовото вино може да бъде изпратено до:
 ■ Фирма за бутилиране и опаковане, 
която създава крайния продукт, 
 ■ Друга винарска изба, която го използ-
ва като „добавка“ или за смесване,
 ■ Доставчик на едро.

Стандартите GS1:
 ■ Винопроизводителят се идeнтифи-
цира	с	GLN.
 ■ Продуктът/търговската единица се 
идентифицира с Глобален номер на  
търговската	единица	 (GTIN).	Ако	на	
този етап продуктът е с променли-
ва мярка, е необходимо да се използва 
индикатор „9“.
 ■ Логистична единица /напр. цистерна / 
се идентифицира със Сериен номер на 
контейнер	за	транспортиране	(SSCC).
 ■ За	указване	количеството	на	виното	
/в литри/ се използва приложен иден-
тификатор AI (315n).
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 ■ Партидния номер се кодира с прило-
жен идентификатор (10). 

Количеството на виното и партид-
ният номер са основни атрибути. Те 
трябва да бъдат комбинирани с иденти-
фикационния	 номер	 на	 продукта	 (GTIN,	
ПИ (01)).

5.3. дистрибутор на вино на едро  
(в цистерни и бидони)

Този етап е свързан с дистрибуция-
та на вино на едро, което включва при-
ем, съхраняване, обработка (узряване), 
вземане на проби и анализ на наливно 
вино, и съответно самата физическа 
дистрибуция. Тук също трябва да се 
води и съхранява съответната доку-
ментацията.
Доставената партида вино трябва 

да	 се	 идентифицира	с	GTIN	и	 номер	на	
партидата, а цистерните, в които се 
транспортира и съхранява, да са снаб-
дени	с	идентификационен	номер	SSCC,	
който да бъде записан надлежно. Ин-
формацията включва и данни за количе-
ството на приетото вино, указано с ПИ 
(315n). Когато цистерната пристигне 
при дистрибутора, той проверява по-
лучените документи и взема проби за 
тестване и анализ. Дистрибуторът 
одобрява или отхвърля виното (в случа-
ите на отхвърляне, виното се връща на 
доставчика). След приема процесът се 
разделя на две:

 ■ Складиране и дистрибутиране на 
наливно вино, без то да бъде смес-
вано или преработвано по някакъв 
друг начин. Партидният номер на 
приетото вино се запазва и остава 
същия при неговото експедиране.
 ■ Складиране, смесване на различни 
вина и дистрибутиране на получе-
ните смеси в наливно състояние.  
На получената смес се определя нов 
партиден номер, който е различен 
от партидните номера на вината, 
използвани при смесването.

Данни за проследимостта: Различ-
ните партиди вино се изпращат от дис-
трибутора към изби за временно съхра-

няване или към бутилиращата компания.  
По-долу е представено,  как се обработ-
ва идентификацията.

GS1 стандарти:
 ■ Дистрибуторът  се идентифицира с 
Глобален	номер	на	локация	(GLN).
 ■ Цистерната с вино се идентифици-
ра	със	SSCC	и	GTIN,	партида	и	коли-
чество. От съществено значение е 
да	се	отрази	връзката	между	SSCC	
номера	на	цистерната,	номера	GTIN	
и партидния номер на виното, кое-
то	се	 съдържа	 в	 нея.	 За	да	 се	 оси-
гури следене напред по веригата е 
необходимо да се запишат номера 
GTIN	и	партидния	номер	на	достав-
ната	единица,	както	и	номера	GLN	
на получателя на доставката. Ин-
формация	 за	 SSCC	 номера	 и	 него-
вите съставни компоненти трябва 
да бъде изпратена до съответните 
партньори на веригата за доставки 
преди	изпращането	на	стоката.	За	
кодиране	на	SSCC	и	допълнителна-
та информация се използва символ 
GS1-128. Приложният идентифика-
тор	за	SSCC	е	(00).

 ■ Вариант 1:
•	Цистерната съдържа микс от 
продукти с различни партидни 
номера.

•	Единствената възможна задъл-
жителна информация е посочени-
ят	 с	 ПИ(00)	 SSCC	 номер	 на	 цис-
терната.

 ■ Вариант 2:
•	Цистерната съдържа един вид 
вино с един партиден номер. Пре-



13

поръчителните приложни иденти-
фикатори	 са:	 (00)SSCC,	 (01)GTIN,	
(10) партиден номер, (315n) - обем 
(литри).

5.4. Изби за временно съхраняване 

При временното съхраняване също се 
минава през прием, складиране, експеди-
ране, узряване, вземане на проби и ана-
лиз на виното, като е необходимо да се 
води надлежна документация за това, 
какво е получено и какво се изпраща. Из-
бата може да бъде част от бутилираща  
компания (географски отделена или не) 
или да се управлява от външни изпълни-
тели. Това, което отличава работата 
на дистрибутора от ролята на избата 
е, че първият изпълнява търговска роля 
(изпраща фактури), докато вторият от-
говаря за временното съхраняване без да 
изпълнява търговска функция или да из-
вършва фактуриране.
Виното пристига в избата за времен-

но съхраняване в различни съдове. Всеки 
от тях трябва да е идентифициран със 
SSCC,	както	и	GTIN	и	номер	на	партида-
та на виното. Данните трябва да са ко-
дирани с баркод символ GS1-128, както и 
да са налични в четим от човека вид. При 
престоя си в избата виното се подгот-
вя за продажба и бутилиране. От избата 
вино с различни партиди се изпраща към 
бутилиращата компания. Всеки съд се 
идентифицира с уникален сериен номер 
SSCC,	GTIN,	партиден	номер	и	информа-
ция за количеството (в литри). Тази ин-
формация също трябва да е кодирана с 
баркод символ GS1-128, както и да е на-
лична в четим от човека вид. Ако избата 

за временно съхраняване е част от бути-
лираща компания, тогава виното се от-
вежда до точката на пълнене чрез тръби, 
а не в цистерни. 

Данни за проследимостта:	 За	 да	 се	
подпомогне проследимостта по цялата 
верига е необходимо да се водят записи 
за	GTIN	и	партидните	номера,	както	и	за	
SSCC	на	всяка	доставена	единица.

GS1 стандарти:
 ■ Идентификация на избата за вре-
менно	съхранение	с	GLN.
 ■ Идентификация на съдовете/цис-
терните	с	вино		с	SSCC.
 ■ Идентификация на различните вина 
с	GTIN.	
 ■ За	количества	(в	литри)	се	използва	
ПИ (315n).
 ■ Всеки отделен продукт трябва да 
има партиден номер, кодиран с по-
мощта на ПИ (10).

За	проследяването	напред	по	веригата	
трябва	да	се	води	точен	запис	на	SSCC,	
GTIN	и	партидния	номер	на	експедирани-
те	единици,	и	на	връзката	с	GLN	номера	
на получателя. Важно е да може да се на-
прави връзка между приетите цистерни 
с	вино	(SSCC,	GTIN	и	партидни	номера)		и	
съдовете	с	вино	(SSCC,	GTIN	и	партидни	
номера), които са изпратени към дистри-
бутора, създаващ крайните продукти.

5.5. Бутилиращата компания

Бутилиращата компания приема, съх-
ранява, обработва, бутилира, опакова 
и експедира крайния продукт. Тя също 
може да взема проби и да прави анализ на 
полученото вино, и е ангажирана с водене 
на необходимата документация.
Бутилиращата компания получава ви-

ното в съдове от избата за временно съх-
ранение или от дистрибутор на наливно 
вино. Всеки съд трябва да е идентифици-
ран	с	SSCC,	GTIN	и	партиден	номер	(коди-
рани с GS1-128 баркод символ и в четим 
от човека вид). Получените допълнител-
ни материали (бутилки, капачки, тапи и 
т.н.) също трябва да бъдат идентифици-
рани, като всяка от логистичните едини-
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ци, с които се доставят тези материа-
ли,	трябва	да	има	SSCC,	GTIN	и	партиден	
номер.	 Задължително	 е	 да	 се	 записва	 и	
допълнителна информация, напр. за това, 
каква вода е използвана за измиване на 
техниката за пълнене, какви химикали са 
използвани при почистване и др.
Необходимо е да се поддържат запи-

си, от които се вижда, каква е връзка-
та между отделните продукти (наливно 
вино, краен продукт). По време на този 
етап виното се пълни в различни съдове, 
като бутилки, кутии, бурета и бъчви. Не-
обходимо е да се запази връзката меж-
ду партидните номера на използваните 
вина и номера на партидата на крайния 
продукт. Следва опаковането на потре-
бителските продукти в кашони и палети, 
или други логистични единици.

Данни за нуждите на проследимост-
та: Бутилиращата компания експедира ка-
шони	(идентифицирани	с	GTIN	и	номер	на	
партидата) и логистични единици (иден-
тифицирани	с	SSCC)	до	дистрибутора	на	
крайния продукт. Особено важно за просле-
димостта е връзката между партидния но-
мер на крайния продукт и партидата/ите 
на виното, което е използвано при бутили-
ране. Препоръчително е идентификацията 
и етикетирането на потребителските 
продукти, картонени кутии и логистични 
единици да става както следва:

GS1 стандарти:
1) търговски единици, които задъл-

жително минават през каса (бутилка, 
кен, дамаджана, мех в кутия)
Те трябва да бъдат идентифицирани 

с	GTIN,	който	е	кодиран	с	баркод	символ	
EAN/UPC	за	сканиране	в	точката	на	про-
дажба. В някои страни, включително стра-
ните членки на ЕС, има изискване върху по-
требителската единица да присъства и 
партидния номер. Тази информация може 
да бъде представена в четим вид.

2) търговски единици, за които има 
вероятност да се продават и на каса 
(каси, кашони)

 ■ 1-ви вариант 
Търговски единици като каси и кашо-

ни, които се продават на каса, се иден-

тифицират	с	GTIN,	кодиран	с	баркод	сим-
вол	EAN/UPC.	За	целите	на	проследяване	
трябва да се използва и допълнителен 
баркод символ, в който с ПИ (10) се коди-
ра партидата. Използваният баркод е 
GS1-128 и е препоръчително да бъде раз-
положен на същата хоризонтална линия 
като	основния	 баркод	 символ	EAN/UPC,	
съдържащ	GTIN	номера.	Допълнителният	
символ GS1-128 трябва да е разположен 
възможно най-близо до основния, като се 
съобразят и съответните светли зони 
на двата символа.

Фигура		1:	Пример	за	вариант	1:	EAN/UPC	
and	GS1-128	add-on	bar	code

 ■ 2-ри вариант
Каси и кашони, които няма да се про-

дават в този вид на каса, се идентифици-
рат	с	GTIN	и	партида,	които	се	кодират	
с баркод символ GS1-128 с помощта на 
приложните	идентификатори	(01)GTIN	и	
(10)партида.

Фигура		2:	Пример	за	вариант	2:	GS1-128	
bar	code

БЕЛЕЖКА: Ако бутилиращата компа-
ния предварително не разполага с инфор-
мация за мястото на дистрибуция и про-
дажба на продукта (тоест дали иденти-
фикацията ще се използва само в склада 
или касата/кашона ще минава през каса в 
търговски обект), се препоръчва използ-
ването на 1-ви вариант (основен символ 
EAN/UPC	и	допълнителен	символ	за	пар-
тидата GS1-128).

3) логистични единици (палети)
При идентификация и проследяване 

на палети е необходимо използването 
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на Сериен код на контейнер за транс-
портиране	 (SSCC).	Всеки	палет,	 неза-
висимо дали е смесен или хомогенен, 
трябва	 да	 получи	 SSCC	 номер,	 който	
се определя от бутилиращата фирма. 
Всяка отделна логистична единица 
(палет)	 получава	 индивидуален	 SSCC,	
дори да има същото съдържание като 
друга.

Номерът	SSCC	и	допълнителната	ин-
формация се кодират с баркод символ 
GS1-128 и помощта на приложни иден-
тификатори.	 За	 всеки	 палет	 трябва	
да може да се направи връзката между 
SSCC	номера	и	 съдържащите	се	 в	 него	
кашони	 (GTIN	и	партидни	номера).	Пре-
поръчва се използването на стандарт-
ния	GS1	Логистичен	етикет.	За	нужди-
те на проследяването е задължително 
да може да се направи и връзката на съ-
ответния	палет	с	GLN	номера	на	полу-
чателя.

5.6. дистрибуция/дистрибутор на 
крайни продукти

От бутилиращата компания крайните 
продукти се изпращат към съответния 
дистрибутор. Той отговаря за складира-

не и експедиране на стоката, но може и 
да я поставя под карантина, ако се нала-
га. Дейността на дистрибутора включва 
също преопаковане или преетикетира в 
съответствие с изискванията на кли-
ента. На този етап е много важно да се 
попълва и съхранява съответната доку-
ментация за стоката, която е получена 
респ. изпратена.
Крайните продукти се доставят на 

дистрибутора в кашони и палети, кои-
то	 са	 идентифицирани	 с	GTIN,	 парти-
ден	 номер	 и	 SSCC,	 и	трябва	 да	 бъдат	
записани. В случай, че при престоя в 
склада на дистрибутора доставните 
единици не биват променяни, те запаз-
ват своята идентификация. Ако е била 
извършена промяна на конфигурацията 
на палета, това налага определянето 
на	нов	SSCC	от	дистрибутора.	Същото	
важи и за кашоните:  Ако кашоните бъ-
дат изпразнени и след това се използ-
ват отново, за да се изпълни специфич-
на клиентска поръчка, първоначалната 
идентификация върху кашона трябва да 
бъде заличена, след което се определя 
нов	SSCC,	идентифициращ	новата	кон-
фигурация.

Данни за проследимостта и GS1 
стандарти:

 ■ SSCC	на	 входящите	палети	и	GLN	
на доставчика,
 ■ SSCC	на	изходящите	палети,	както	
за всеки новосъздаден, така и тези, 
които принадлежат на непромене-
ните,
 ■ връзки	между	SSCC	на	новосъздаде-
ните	 палети	 и	 SSCC	 номерата	 на	
палетите, чието съдържание е из-
ползвано при създаването им и ако 
е	възможно	GTIN	и	партидния	номер	
на всеки кашон, изпратен до търго-
веца на дребно,
 ■ GLN	на	търговския	обект,	на	кого-
то е изпратен палета.

За	 да	 се	 гарантира	 проследяването	
по веригата напред е необходимо да се 
водят	точни	записи	на	SSCC,	GTIN	и	но-
мера на партидата на експедираните 
стоки,	и	да	се	свържат	с	GLN	на	получа-
теля.
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5.7. търговец на дребно

Търговецът на дребно приема палети 
и кашони от дистрибутора на готова  
продукция, обработва съответните из-
ходящи поръчки/комисионира и изпраща 
стоката към магазините.
Номерът	SSCC	на	приетия	палет	се	

записва	с	вързка	към	номера	GLN	на	дос-
тавчика. Всеки път, когато палета се 
премества в рамките на дистрибуцион-
ния	 център,	 неговия	 SSCC	 се	 записва	
и	свързва	с	GLN	на	новата	му	локация.	
SSCC	 номерата	 на	 подготвените	 за	
експедиция, непроменени палети, както 
и на тези, които минават през търго-
веца на дребно на принципа на крос-до-
кинг без да бъдат заскладирани, се за-
писват	и	свързват	с	GLN	номерата	на	
дестинациите, към които се изпращат. 
Новосъздадените палети, съдържат ка-
шони от различни палети. В този слу-
чай на новосъздадения палет се опре-
деля	нов	SSCC	и	той	се	свързва	с	SSCC	
номерата на всички палети, от които е 
взета стока за създаване на новия па-
лет,	както	и	ако	е	възможно	с	GTIN-те	
и партидните номера на използваните 
кашони. Това може да породи необходи-
мост от полагане на големи усилия, но 
може да бъде решено чрез т.н. „времеви 
прозорец“, който да бъде определен за 
всяка фирма при комисиониране на про-
дукта. Новите палети, създадени в рам-
ките на този времеви прозорец, могат 
да бъдат свързани с палетите, който 
са разформировани в същия период от 
време.	Всеки	SSCC	номер	 се	 записва	 и	
се	свързва	с	GLN	на	мястото,	където	се	
намира.

Данни за проследимостта: Търго-
вецът	на	дребно	води	записи	на	SSCC	и	
партидните номера на палетите и ка-
шоните, които получава. На крайния по-
требител той продава потребителски 
единици (бутилки, кашони), които  са 
идентифицирани	с	GTIN-13,	 определени	
от притежателя на търговската мар-
ка	на	продукта.	Използването	на	EAN/
UPC	символ	за	кодиране	на	GTIN	номера	
осигурява сканирането на продукта в 
точката на продажба. В случай, че сто-

ка се връща от търговеца на дребно на 
доставчика, е важно да не се прекъсват 
връзките, осигуряващи проследяване-
то. Търговецът на дребно и крайния дис-
трибутор носят еднаква отговорност 
за	това.	 За	 да	 се	 осигури	 проследява-
нето при „връщане на стока“, е необ-
ходимо	да	се	води	запис	за	GTIN	номера	
и номера на партидата на върнатите 
стоки	и	за	връзката	им	с	GLN	на	полу-
чателя.

GS1 станадарти:
 ■ Стандартно групирани търгов-
ски единици, които НЕ преминават 
през каса (кашони) се маркират с 
баркод символ GS1-128. С него и с 
помощта на съответните при-
ложни идентификатори се кодира 
следната  информация:
•	(01) – Глобален номер на търгов-
ската	единица	(GTIN)

•	(10) – Партиден номер

 ■ Логистичните единици (палети) се 
маркират с баркод символ GS1-128, 
който кодира Сериен код на кон-
тейнер	за	транспортиране	(SSCC)	
с ПИ (00). При хомогенни палети, 
когато съдържанието на палета 
се състои само от един вид тър-
говски единици, с една дата на опа-
коване и еднакъв партиден номер е 
възможно кодирането на допълни-
телни данни като:
•	(02)	 -	 GTIN	 на	 съдържащите	 се	
единици,

•	(37) – брой на съдържащите се 
единици

•	(13) – дата на опаковане,
•	(10) – партида/сериен номер.

БЕЛЕЖКА: При смесени палети до-
пълнителните данни се изпращат с 
електронно съобщение Авизо за дос-
тавка.

Проследимост:	SSCC	номера	на	екс-
педирания палет се записва и свързва в 
системата	с	GLN	на	място,	където	ще	
бъде	 доставен.	 SSCC	 на	 входящия	 па-
лет	се	записва	и	свързва	с	GLN	на	него-
вия изпращач.
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6. доБРИ ПРАктИкИ

Основните изисквания при изтегляне 
на продукти от веригата за доставки са 
наличието на надеждни данни, възмож-
ността за обмен на данни между учас-
тниците по веригата и правилното упра-
вление на бизнес процесите. Много ком-
пании  разполагат с работещи, вътреш-
ни системи за проследимост. Добрата 
вътрешна система е добра предпостав-
ка за изграждането на ефективна сис-
тема за проследимост по веригата. При 
включването в система за проследимост 
по веригата не се губят инвестициите 
за вътрешната система. Всеки добър 
софтуер за проследимост по веригата 
би следвало да може да се върже без про-
блем към вътрешната система. Прила-
гането на стандартите GS1 подобрява 
интегрирането на различните системи 
и осъществяването на проследимостта.  
Чрез използването на глобални стандар-
ти може лесно да се преодолеят барие-
рите в търговските отношения, които 
могат да се явяват като резултат от  
прилагането на специфични  национални, 
отраслови и фирмени стандарти. Търго-
вията и проследимостта (права и обра-
тна) се превръщат във все по-скъпо начи-
нание, когато се налага да се изпълняват 
различни изисквания за  идентификация 
и комуникация в различните страни и за 
различните търговски партньори. Клю-
чът към създаването на ефективни по 
отношение на разходите и ефикасни сис-
теми за проследимост, е удовлетворява-
нето на различните изисквания на тър-
говските партньори чрез прилагането 
на единен международен стандарт. 
Преди сканирането на който и да е ети-

кет с баркод GS1,  търговските партньо-
ри трябва да разменят основни данни за 
търговските единици, предмет на тяхни-
те взаимоотношения. Тези данни включ-
ват съответната търговска единица 
и	нейния	GTIN,	логистичната	единица	и	
нейния	SSCC,	информация	за	търговския	
партньор	и	неговия	GLN.	Всеки,	който	по-
лучава такава информация във вид на фай-
лове, трябва да може да я обработва в 
своята база данни, тоест да работи със 
стандартите GS1. Тъй като информация-

та за продукта се създава от изпращача 
и от получателя, необходимо е, данните 
да са съвместими и да бъдат съгласувани 
преди всяка физическа транзакция.

6.6. качество на баркода

Въпреки постояните технически подо-
брения, отпечатането на баркодовете  
GS1-128 върху грубата повърхност на ка-
шоните не осигурява оптимално качест-
во на сканиране (предвид комбинацията 
качеството на картона и/или качество-
то	на	 принтиращото	 устройство).	 За-
това баркодовете GS1-128 се отпечат-
ват върху етикети, които се залепват 
върху кашона.

6.7. мигриране към стандартите GS1

Когато се разглежда цялата верига за 
доставки е много важно да се инвестира 
в технология, която се базира на добре 
съгласувана идентификация на продукти-
те и проследимост. Това ще гарантира 
възможност за извличане на максимална 
полза от направената инвестицията. В 
една верига участие могат за вземат 
различни фирми: производители и тър-
говци на дребно, малки и големи компа-
нии. Доброто съответствие на данни-
те е основната причина, поради която 
на фирмите се препоръчва да определят 
състоянието си към момента и да обмис-
лят прилагането на добрите практики, 
описани в стандартите GS1. На всички  
партньори по веригата се препърчва да 
си сътрудничат и да останат в диалог 
при изграждането на системата за про-
следимост. Това ще доведе до иденти-
фициране на съществената за веригата 
информация и създаването на общ интер-
фейс за получаване, обработване и създа-
ване на материални потоци във фирмите. 
Важната информация, която следва да 
бъде надлежно записана и обменена с ос-
таналите партньори включва:

 ■ Недвусмислена идентификация на 
всички партньори по веригата, чрез 
Глобални	номера	на	локация	(GLN),
 ■ Уникална идентификация на всеки 
един продукт чрез Глобален номер 
на	търговската	единица	(GTIN),
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 ■ Идентификация на логистични еди-
ници чрез Сериен номер на контей-
нер	за	транспортиране	(SSCC),
 ■ Кодиране на идентификацията с 
баркод символи и маркиране на тър-
говски и логистични единици. Избо-
рът на подходящия баркод зависи 
от съответното приложение.
 ■ Прецизиране на електронния об-
мен на данни и използване на стан-
дартните електронни съобщения 
(EANCOM	®	или	GS1	XML).

За	определяне	на	статуса	на	органи-
зацията във фирмата е необходимо да 
се направи точен анализ, който да пред-
стави състоянието на  ИТ системите  и 
бизнес процесите към момента („какво 
е в момента“), както и да се анализира 
и опише, какво е желаното бъдещо със-
тояние	(„какво	да	бъде“).	За	да	се	опреде-
ли времето за натрупване на критична 
маса от участници с оглед внедряване-
то, трябва да се вземе предвид анализа 
на действащите към момента практики 
по веригата за доставки във винарския 
сектор и очакваното им бъдещо разви-
тие. Това ще помогне да се определят 
и документират необходимите стъпки 
за изпълнение на програма за миграция 
и успешното внедряване на стандарти 
включително:

 ■ Промени на организацията,
 ■ Инвестиции в технологии,
 ■ Интегриране на нов дизайн на тех-
нологичните процеси.

Последната, много важна стъпка в 
плана за миграция е да се намери най-
добрата последователност, в която да 
се внедри решението, като се започне 
от промяната на организацията и се 
стигне до технологичното внедрява-
не, като се запазят постигнатите във 
всяка стъпка от процеса на внедряване 
резултати. Всички стъпки трябва да 
бъдат документирани, включително ин-
вестициите, въздействието и очаква-
ните резултати и подобрения. Основна 
част от плана за миграция е определен 
график, съобразен със законодател-
ството и добре обосновани икономиче-
ски анализи.

6.8. Електронен обмен на данни. 
Електронно съобщение Авизо 
за доставка

Dispatch Advice (Авизо за доставка) е 
електронно съобщение, което съдържа 
детайлна информация за стоката, коя-
то се експедира. Предназначението му е 
да съобщи на получателя, какво е съдър-
жанието на пратката. Съобщението се 
изпраща от едно място, мястото на екс-
педиране, но може да  има един или някол-
ко получатели. В съобщението може да 
се съдържа информация за различни еди-
ници, пратки или поръчки, и освен да ин-
формира получателя за съдържанието на 
доставката, къде и кога е изпратена, то 
дава възможност да се подготви приема-
нето на стоката и своевремено при при-
ем да се направи проверка, дали достав-
ката съответства на поръчката. Данни-
те в това съобщение са особено важни 
за проследимостта и изпращането му 
в електронен вид позволява на фирмите 
да селектират и съхранят необходимата 
за това информация, като се гаранти-
ра точността на записите. Минимумът 
от информацията, която трябва да бъде 
споделена между различните партньори 
(стъпка напред, стъпка назад) за гаран-
тиране на проследимостта на продукти-
те е представена по-долу в таблицата:

6.9. дефиниция за партида

Партидата е важен елемент при про-
следимостта. Тя е определяща за ефек-
тивността на системата. Възмож-
ността да се извършва проследимост с 
по-голяма прецизност (на ниво отделен 
продукт или партида), увеличава разхо-
дите за една система. Докато проследя-
ването на по-големи разнородни партиди 
вероятно ще намали разхода за система-
та, но ще увеличи риска, в случай че въз-
никне проблем и това налага отстраня-
ването на повече продукти. При анализ на 
разходите и ползите, трябва да се тър-
си идеаления баланс между настоящите 
и бъдещите разходи. При проектиране 
на системата за проследимост трябва 
да се вземат предвид резултатите от 
този анализ. Трудно е да бъде препоръчан 
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подходящ модел за проследимост за про-
изводители и  търговци на вино, който 
да включва максимално оптимизиране на 
разходите и надеждност на връзките по 
веригата за доставка. При различните 
случаи съществуват различни възмож-
ности. Така например, при изтегляне на 
продукт не е задължително, търговецът 
на дребно да вземе възможно най-малка-
та	партида	от	рафтовете.	За	да	се	из-
бегнат евентуални грешки в магазина и 
потребителите да са спокойни, че всич-
ко е под контрол, често търговците из-
теглят всички подобни продукти, неза-
висимо дали са от засегнатата партида 
или не. 

6.10. Изземване на продукти от склада 
(превантивно изтегляне) и 
изтегляне на продукти от пазара 
(принудително изтегляне).

Изземването на продукти от склада и 
изтеглянето на продукти от пазара са 
процедури, за които е необходима точна 
информация, получена от вътрешната 
система за проследимост и изискват 
тясно сътрудничество между засегна-
тите страни. Дейностите по осигуря-
ване безопасност на храните и контрола 
на качеството предполагат следене на 
състоянието на продуктите и предаване 
на информацията по веригата на достав-
ка от всеки участник, който има отно-
шение към дистрибуцията им.  В повече-
то случаи изземването на продукти от 
склада има за цел да се предотврати про-
дажбата им в търговските обекти. Из-
земването на партиди изисква пълен кон-
трол върху складовите наличности. Това 
означава, че всички партньори по верига-
та, които имат отношение към процеса 
на изземване, трябва да са в състояние 
да разпознаят съответния продукт (т.е. 
GTIN,	 SSCC)	 и	 съответната	 партида/
сериен номер, да определят местополо-
жението им в склада и наличните количе-
ства. Проследимостта предполага всеки 
от търговските партньори да може да 
отговори на тези въпроси.
Добрите практики за изземване на 

продукти от склада се основават на 
следните принципи:

 ■ Управлението на процеса по иззем-
ване на продукти от склада се бази-
ра на ниво логистични единици. Из-
ползваният	идентификатор	е	SSCC.
 ■ Съдържанието на палетите се иден-
тифицира с идентификационния но-
мер	на	продукта	 (GTIN)	и	партида-
та/серийния номер.
 ■ Проследяване на палети в зона, 
контролирана от притежателя на 
търговската марката означава от 
вътрешно/външно място на произ-
ход  до вътрешна/външна дестина-
ция.
 ■ Планирано/целенасочено изземване 
от дестинации, които може да са 
получили, а може и да не са получили 
от проблемните продукти, за кои-
то се налага да бъдат иззети.
 ■ Компаниите трябва да разполагат 
с дефинирани процедури за иденти-
фициране на блокирани стоки, кому-
никация с партньорите и инструк-
ции за изземване.
 ■ Редовно обучение и периодични уп-
ражнения.

Проследимостта при вината на ниво 
партида/серия приключва в дистрибу-
ционния център на търговеца на дреб-
но. Следенето (права проследимост) на  
партида/серия в дистрибуционния цен-
тър на търговеца на дребнно е сложно и 
скъпо, поради голямото разнообразие от 
смесени палети, които се изпращат към 
местата за продажба на крайния клиент 
и тези, които се получават от достав-
чиците. Ако в дистрибуционния център 
на търговеца на дребно не може да се 
осъществи проследяване, в изтегляне-
то трябва да се включат всички магази-
ни на засегнатите търговци. Притежа-
телят на търговската марка трябва да 
приеме, че продуктът вече е стигнал до 
точката на продажба и да инициира из-
тегляне след доставка в дистрибуцион-
ния център. В зависимост от естество-
то и характера на въпроса с качеството 
и безопасността, изтеглянето може да 
включва участието на търговски асоци-
ации и разпространение на информация 
до всички потенциални потребители, 
чрез средствата за масово осведомя-
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ване. Проблемната партида продукти 
трябва да бъде идентифицирана и заме-
нена, ако вече не е консумирана.

7. кАкВо Е нЕоБходИмо нА 
фИРмАтА, ЗА дА ИЗПолЗВА 
СтАндАРтИтЕ GS1 

 ■ откъде се започва?
Свържете се с Националната органи-

зация GS1 и регистрирайте фирмата. 
На база определения при регистрация-
та фирмен префикс GS1 ще може да оп-
ределяте Глобални номера на търгов-
ските	единици	 (GTIN),	 Глобални	номера	
на	 локация	 (GLN)	 и/или	 Сериен	 код	 на	
контейнер	за	транспортиране	 (SSCC).	
Информирайте за това своите търгов-
ски партньори, които ще сканират бар-
кодовете с горепосочените номера и/
или ще обменяте с тях данни по стан-
дарт	на	съобщенията	 	EANCOM	®	 	или	
GS1	XML.

 ■ какво получава фирмата при ре-
гистрация?

Фирмата получава фирмен префикс 
GS1, който включва определен капаци-
тет от номера, зависещ от нуждите 
на фирмата. Фирменият префикс е ба-
зисно условие за използване на систе-
мата от стандарти GS1. Ако фирмата 
желае да използва електронен обмен на 
данни, EDI със стандарт на съобщени-
ята	EANCOM	®,	тя	може	да	получи	не-
обходимата информация от Национал-
ната организация GS1 в съответната 
държава.

 ■ как се генерират  баркодовете 
GS1 върху етикетите?

За	целта	Ви	е	необходим	софтуер	за	
генериране на баркодове и етикети, 
който позволява отпечатване на на-
столни лазерни или мастилно-струйни 
принтери, или може да използвате спе-
циално разработени високо ефективни 
принтери за директен печат или термо-
трансферни принтери. Това може да са 
отделни устройства, които поддържат 
предварително зададен формат на ети-
кета или да изискват връзка с персона-
лен компютър.

 ■ трябва ли фирмата да е член на 
всяка национална организация 
GS1 в страните, в които оперира?

Не. Членството в една от Национални-
те организации GS1 отговаря на всички 
нужди, свързани с идентификацията или 
електронната комуникация на фирмата. 
При по-специални нужди, когато се налага 
поддръжка и след като бъде добре обсъде-
но, би могло фирмата да стане член и на 
друга Национална организация GS1, освен 
на тази, в която вече е регистрирана.

 ■ необходимо ли е фирмата да ста-
не член на национална организа-
ция GS1, за да може да използва 
GS1-128?

Членството в Национална организация 
GS1 се налага, ако фирмата иска да из-
ползва данни, които са структурирани в 
рамките на стандартите GS1. Данните 
се кодират с помощта на GS1 носители 
на данни, които са по-известни с наимено-
ванието баркодове. Ако фирмата все още 
не е член на съответната Национална ор-
ганизация GS1 и не е използвала стандар-
тите GS1, тя трябва да кандидатства 
за членство, ако иска да използва GS1-128. 
Но ако фирмата е член и притежава фир-
мен префикс GS1, не е необходимо да се 
регистрира отново. Тя спокойно може да 
се използва стандартния баркод символ 
GS1-128 и с него да кодира необходимата 
информация, като съблюдава препоръки-
те за структурата на данните, начини-
те на кодиране и за какви приложения. При 
затруднения представители на фирмата 
могат да се обърнат за съдействие към 
Националната организация GS1.

 ■ GS1-128 само за маркиране на па-
лети ли се използва?

Не, той може да се използва и за марки-
ране на търговски единици (потребител-
ски единици, каси, кашони и др.), иденти-
фикация и проследимост на логистични 
единици (главно палети) и активи, както 
и за кодиране на допълнителна инфор-
мация, като например партиден номер, 
дата на производство, дата „най-добро 
до“  и други. Много други приложения 
също използват GS1-128 като правила за 
кодиране на данни и символиката.
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В периода юни–септември 2013 г. се 
проведе анкетно проучване по проект 
Core	 Implementation	 Measures	 на	 Меж-
дународната асоциация GS1, в което 
участва и GS1 България. Целта на анке-
тата е да се добие по-точна представа 
за степента на внедряване и използване 
на стандартите GS1 в цял свят.
Всеки ден, милиони потребители по 

света виждат маркировката с баркод 
върху опаковките на стоките, но малко 
са запознати със същността на систе-
мата GS1, която чрез стандартизиране 
осигурява прозрачност и проследимост  
по веригата за снабдяване, както и по-
вишаване безопасността на потреби-
телите.

Проект	“Core	
Imp lementa t ion 
M e a s u r e s ”  e 
иницииран от 
Международна-
та асоциация 
GS1. Проектът 
е ориентиран 
към фирмите-
членове на сис-
темата GS1 с 
цел определяне 
степента  на 
внедряване на 
стандартите 
GS1 за различ-
ните отрасли, 

за всяка Национална организация GS1 по-
отделно и в глобален мащаб. 
Въпросите от анкетното проучва-

не имат отношение към използването 
и внедряването на стандартите GS1 в 
България, като чрез отговорите си фир-
мите-членове определят кои стандарти 
се използват най-широко и до каква сте-
пен системата за глобална идентифика-
ция се прилага в страната.
В анкетното проучване през 2013 г. 

участие взеха 222 фирми-членове на GS1 
България, от сектор потребителски 
стоки. От тях 70% (155 бр.) представи-

тели на хранително-вкусовата промиш-
леност и 30% (67 бр.) представители на 
сектор нехранителни потребителски 
стоки.
Според резултатите, най-широко из-

ползваните стандарти от потребите-
лите на системата в България са стан-
дартите за уникална идентификация и 
маркиране с баркод, като над 80% от 
фирмите са посочили, че маркират всич-
ки или по-голямата част от своите про-
дукти с баркод. 
По отношение на стандартите за 

Електронен обмен на данни (EDI) 36 % 
от анкетираните фирми са посочили, 
че осъществяват електронен обмен 
на	 документи	 по	 еCom,	 като	 най-чес-
то използваните съобщения са поръчки 
(eCom	 ORDERS),	 следвани	 от	 фактури	
(eCom	INVOIC)	и	авизо	за	доставка	(eCom	
DESADV).
Както предварително беше обявено, 

всички членове на GS1 България, взели 
участие в анкетното проучване, имаха 
възможността да участват в томбола 
с две предметни награди – iPad 4 и пре-
носим компютър Toshiba, и една допъл-
нителна награда – публикуване на рекла-
ма и материал за фирмата в Информа-
ционния бюлетин на GS1 България. Пече-
лившите бяха изтеглени публично чрез 
томбола от сформирана за тази цел 
комисия, която се проведе на 07 ноември 
2013 г., от 16:30 ч. часа, в зала А, в сгра-
дата на БТПП. 

Резултатите от томболата са 
следните:

 ■ 1-ва награда iPad 4 спечели фирма 
ТЕКОН ИНВЕСТ АД,
 ■ 2-ра награда лаптоп Toshiba Satellite 
L850	спечели	фирма	МАГРЕ	-	ЗАМРА-
ЗЕНИ	ХРАНИ	ЕООД,
 ■ 3-та награда публикуване на рекла-
ма и материал за фирмата в Инфор-
мационния бюлетин на GS1 Бълга-
рия спечели фирма КЕЛТО ЕООД

Честито на печелившите!

4. Анкетно проучване за „Приложение 
на стандартите GS1“
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Купонът е билет или доку-
мент, който може да бъде 
разменен за финансова от-
стъпка или намаление при 
закупуване на продукти. 
Обикновено купоните 
се издават от произво-
дителите на стоки или 
от търговци на дреб-
но, и се използват в 
магазините като част 
от търговски промоции. 
Най-често се разпрос-
траняват по пощата, в 
списания и вестници, интер-
нет, директно от търговците 
на дребно, а все по-често и в диги-
тален формат, предназначен за мобилни ус-
тройства. С навлизането на високите техно-
логии все повече потребители ползват елек-
тронни купони, които получават директно на 
мобилните си телефони и не е необходимо да 
бъдат представяни и разпространявани на 
хартиен носител. Четенето става директно 
от телефона при плащане на покупката и на-
малява сметката на потребителя.
Съществуват различни видове купони, 

като например купони за намаления, за без-
платна доставка, купони от  вида “купи един 
продукт и вземи още един безплатно”, купо-
ни за нови клиенти, за безплатно ползване на 
продукт за определен пробен период и други.
Глобалната организация GS1 предлага 

стандартно решение за идентификация и 
маркиране на купони с баркод за нуждите 
на автоматичната обработка. Решението 
включва използване на Глобален номер на ку-
пон	(Global	Coupon	Number,	GCN),	който	се	
кодира с баркод символ GS1 DataBar.

За какво се използва GCN?

Глобалният	номер	на	 купон	GCN	е	GS1	
идентификатор и служи за уникална авто-
матична идентификация на купони. Функци-
ята му, независимо дали е в електронен вид 
или отпечатан, е да се осигури достъп до 

информация, свързана с купона в 
съответната база данни, ко-
гато бъде сканиран. Използ-
ването	на	GCN	носи	ползи	
както за издателите на 
купони, така и за крайни-
те потребител.
Използването на 

стандартен подход за 
идентификация на купо-
ни улеснява работата 
с различни приложения 
и дава възможност на 
потребителите да полу-

чават и предават купоните 
си по електронен път, като по 

този начин процесът става значи-
телно по-бърз и по-сигурен. Електронните 
приложения спестяват разходи както за 
издателите на купони, така и за търговци-
те на дребно.
GCN	идентифицира	купоните	уникално	и	

гарантира, че номерът няма да се повтаря 
и ще бъде прочетен правилно навсякъде по 
света. Всеки отделен купон получава раз-
личен	уникален	Глобален	номер	GCN.	Той	ви-
наги се определя от организацията, която 
го издава. Глобалният номер на купони сам 
по себе си не носи определено значение, но 
служи като ключ към съответната инфор-
мация в базата данни и е общовалиден. 
Ако фирма издава купони, които трябва 

да бъдат проследявани, за да се осигури 
по-добър	контрол,	GCN	може	да	послужи	за	
това. Номерът се определя от фирмата, на 
база на нейния фирмен префикс и може да се 
използва навсякъде по света.

 как се формират Глобалните 
номера на купони?

GCN	се	формира	по	методика,	която	е	
дефинирана в системата от стандарти 
GS1. Формирането им е съвсем лесно и 
при спазване на методиката се гаранти-
ра уникалността на номерата. След като 
бъде	определен	номера	GCN,	той	се	коди-

5. Идентификация на купони. 
Глобален номер на купон.
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ра	с	баркод	символ	GS1	DataBar	Expanded	
или	GS1	DataBar	Expanded	Stacked,	които	
позволяват кодирането и на допълнител-
на информация към основния идентифика-
тор, като например стойност на купона 
(с приложен идентификатор (390х).
GCN	има	следната	структура:
 ■ Приложен идентификатор (255) за ку-
пони,
 ■ GS1 фирмен префикс, който се опре-
деля от Националната организация 

GS1 (за България това е GS1 Бъл-
гария) и е уникален и валиден в цял 
свят,
 ■ Референтен номер на купон, който се 
определя от фирмата към съответ-
ния фирмен префикс,
 ■ Контролна цифра, която се изчислява 
по определен алгоритъм (mod- 10),
 ■ Сериен номер – не е задължителен, но 
позволява еднозначна идентификация 
на всеки отделен купон.

Структура	на	GCN:

Примери:

От 1-ви септември 2013 г. в Белгия 
и Люксембург, където купоните имат 
широко приложение, стартира прило-
жението	на	GCN	+	DataBar	за	уникална	

идентификация на купони. Това е стъпка 
напред в посока на по-ефективно и мо-
дерно управление на купоните в двете 
страни.

1. GS1 DataBar Expanded с информация 
за GCN  и стойност на купона

2. GS1 DataBar Expanded Stacked с инфор-
мация за GCN  и стойност на купона
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