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Преди 40 години, на 3 април 1973 г. амери-
канската хранително-вкусова индустрия 
взема решение за използването на линеен 
баркод за идентификация на продуктите 
като стандарт. Днес този баркод е извес-
тен като GS1 баркод.
Това решение води до основаването на 

Съвет за унифицирано кодиране /UCC/ през 
1974 г., който поддържа системата за номе-
риране в САЩ – Универсален код на продукта 
/UPC/. Три години по-късно, в Белгия се съз-
дава Европейската асоциация за номериране  
/EAN International/.

Идентификацията на продуктите има 
много по-голямо значение отколкото само 
маркиране на стоки с баркод и сканирането 
им – тя прави глобалния пазар възможен. На 
26 юни 1974 г. в 08:01 часа сутринта, за първи 
път е сканиран  GS1 баркод  в Трой, щата Оха-
йо. Думите на Шарън Бюканън, която e напра-
вила първото сканиране в търговски обект, 
били следните: „Това е само едно сканиране 
на баркод за човека, но огромен скок за чове-
чеството“. Как би могла да си представи, че 
40 години по-късно над 5 милиона продукта ще 
бъдат сканирани ежедневно по целия свят?

1. 26 юни 2014 г. –  
40 г. от сканирането на първия 
баркод в света

„Това е само едно сканиране на баркод за човека,  
но огромен скок за човечеството“
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Това прави основаването на GS1 още 

по-значимо - убеждаването на милиони по-
тенциални потребители в големите пре-
димства от използването на глобалната 
идентификация и системите за обмен на 
информация. Приключението продължава...
Днес, Глобалният език на бизнеса об-

служва не само индустриите, но и отдел-
ния потребител по целия свят. От просле-
дяването до автоматичното зареждане 
на рафтовете в магазините и до ускоре-
ното осъществяване на вноса и износа, 
стандартите GS1 направиха възможна 
хипер-продуктивната верига за доставки. 
И колкото по-глобална става търговията, 
толкова повече се изисква използването 
на стандартите GS1. Поради тази при-
чина, GS1 продължава да разработва нови 
стандарти и решения за все повече секто-
ри. Новаторският дух е все още жив в общ-
ността на GS1! 

40-тата годишнина на GS1 е посвеща-
ване на една велика амбиция: създаване, 
развитие и разпространение на стан-
дартите GS1 като Глобален език на биз-
неса по целия свят. 
Днес, 40 години по-късно от първото 

сканиране на баркод върху продукт, ос-
новни приоритети в стратегията на 
Международната организация GS1 са:
1. Отличното обслужване на основ-
ните стратегически сектори тър-
говия, здравеопазване, транспорт 
и логистика, чрез развитие и упра-
вление на системата за автома-
тична идентификация и маркиране 
с баркод (AIDC), стандартите за 
електронен обмен на данни (eCom), 
платформата за синхронизация 
на основни данни (GDSN), радиоче-
стотната идентификация и елек-
тронния продуктов код (EPC);

2. Превръщане в ключов играч в интер-
нет чрез решения;
a. Бизнес към краен потребител 
(B2C);

b. Качество на данните;
c. Прозрачност;

3. Привличане на нови стратегически 
сектори;

4. Постепенно повишаване на съзна-
нието за GS1;

5. Да продължи да се развива като 
световна и независима организа-
ция.

4



5

„Българска търговско-промишлена палата, като представител на българския бизнес, е оценила пол-
зите от внедряването на стандартите GS1, затова прави необходимото информация за тези стан-
дарти и експертни консултации да бъдат предоставяни на фирмите в България. 
Най-голямата облага е разработеният преди 40 години баркод стандарт. И днес, както тогава, 

дейността на GS1 е фокусиранa върху ефективността и спестяването на милиарди долари на индус-
трията. За последните 4 десетилетия стандартите GS1 са внедрени в основата на бизнес процеси-
те на повече от 2 милиона фирми. В началото разработването на стандартите е било насочено към 
търговията на дребно и бързото обслужване на клиентите на каса в търговските обекти. Днес те се 
прилагат активно в транспорта и логистиката; в здравеопазването за повишаване безопаснотта на 
пациентите; в сектора на финансовите услуги за гарантиране сигурността на финансовите транзак-
ции; за нуждите на по-добрия граничен контрол и други. Използването на стандартите GS1 позволява 
на фирмите да говорят на един език, което помага за преодоляване на географските и културни разли-
чия, и чрез повишаване качеството на информацията  дава възможност за подобряване живота на всич-
ки хора на планетата – колкото по-широко се използват стандартите, в толкова по-висока степен са 
ползите за икономиката и обществото.“

Цветан Симеонов
Председател на БТПП и 
Председател на Борда на GS1 България

„България е член на международната организация EAN (днес GS1) от 1991 година. Много от участва-
щите в подготовката за членството смятаха, че прилагането на стандартите за маркиране с баркод 
още е далеч от нас. Скоро след приемането се разбра, че стандартите навлизат стремително. Тяхно-
то използване улеснява излизането на български стоки на международните пазари от една страна и е 
ускорено от внедряването на съвременни системи за продажбите в големите магазини. Тези предим-
ства бяха оценени от нашите производители и започна процес на масово включване и членство в ЕАН 
България  (впоследствие GS1 България). Към момента повечето от българските фирми производители 
на стоки за масова употреба и лекарства са членове на GS1 България.

Христо Содев
Изпълнителен секретар
GS1 България

„Вече 40 години GS1 създава и поддържа баркод стандарти, които носят безценни ползи за бизнеса. 
Благодарение на GS1 в „Белла България” имаме възможността постоянно да синхронизираме инфор-
мационния обмен с нашите търговски партньори. Чрез баркодовете GS1 управляваме процесите по 
веригата за снабдяване в глобален мащаб по-ефикасно и осигуряваме по-добро обслужване на потреби-
телите. GS1 е наш незаменим партньор!“

г-жа Елза Маркова,
Изп. Директор
Белла България АД

„Използването на баркодовете за маркиране на стоките има много предимства:
 - Обръщението се ускорява, търговията става по- ефективна.
- Пазарът става прозрачен - производителите и търговците се идентифицират.
- Потребителите получават допълнителна защита срещу некачествени и вредни стоки.“

Хараламби Хараламбиев 
Изпълнителен директор
„ЛАКПРОМ“ АД

„GS1 е организация, с дълга и изпълнена с успехи история, неспираща да разработва иновации съв-
местно с представителите на бизнеса. Вече дълги години стандартите на GS1 са в основата на 
автоматизацията на процесите в производството и търговията в световен мащаб. Те са незаменим 
инструмент за осъществяване на електронния обмен на данни (EDI) и за реализирането на пълна права 
и обратна проследимост – едно от основните предизвикателства в сферата на хранително-вкусовата 
промишленост.“

Илия Моллов
Мениджър продажби
ЦСБ-Систем България ЕООД
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1973
Водещи представители на индустри-

ята в САЩ се събират, за да определят 
един измежду седем възможни подходи за 
идентификация на продуктите (универса-
лен код на продукта/ the Universal Product 
Code).  Днес той продължава да се използ-
ва и е познат като GS1® баркод.

1974
В САЩ се създава Съвет за унифицирано 

кодиране (UCC, Uniform Code Council) като 
нестопанска организация за стандарти 
(GS1 US™).
На 26 юни за пръв път продукт, маркиран 

с GS1 баркод се сканира на касата в супер-
маркет Marsh в Охайо, САЩ. Продуктът е 
пакетче дъвки Wrigley.

1976
Оригиналният GS1 код бива разширен с 

още една цифра - 13-та в началото, което 
увеличава 10 пъти капацитета на теоре-
тично възможните идентификационни но-
мера  и позволява на системата за иденти-
фикация да се развие като световна.

1977
По инициатива на търговци и произво-

дители от 12 европейски страни, се учре-
дява Европейската асоциация за номерира-
не на артикули (European Article Numbering 
Association/ EAN) като международна, нес-
топанска асоциация със седалище в Брюк-

сел, Белгия. Заедно те развиват систе-
мата за идентификация  за да рационали-
зират веригата за снабдяване в сектора 
търговия на дребно.

1983
Приложението на стандартите GS1 

се разширява извън границите на мар-
кирането на  потребителски единици за 
сканиране в точките на продажба като 
се добавя и баркод ITF-14 за маркиране на 
кашони.

1989
След въвеждане на баркод GS1-128 стан-

дартите GS1 обхващат и логистичните 
единици.  Този баркод позволява кодиране-
то на по-детайлна информация за проду-
кта с помощта на GS1 Приложни иденти-
фикатори (ПИ).
GS1 прави първа стъпка в електронния 

бизнес с оригиналната версия на наръчник 
EANCOM, международен стандарт за елек-
тронен обмен на данни (EDI).

1990
Съветът за унифицирано кодиране (GS1 

US) и Европейката асоциация за номерира-
не на артикули EAN (GS1) подписват спо-
разумение за сътрудничество, чрез което 
обявяват намерението си за съвместно 
разработване на глобални стандарти. 
Чрез това споразумение GS1 е представе-
на в 45 страни.

В продължение на 40 години GS1 обединява фирми от 
различни сектори на индустрията и внася революционни 

промени в начина, по който търговските партньори 
осъществяват своите бизнес взаимоотношения.
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1995
С подписване на първия проект за съ-

трудничество в здравеопазването GS1 
разширява използването на стандартите 
й в този сектор.

1996
Създава се подкомитет 31 (SC31), коми-

тет на Международната организация по 
стандартизация, за стандартизиране на ав-
томатичната идентификация и обхващане-
то на данни. Това е важна стъпка в подкрепа 
на международното сътрудничество за раз-
работване и използване на нови стандарти.

1999
Стартира работата на Център за ав-

томатична идентификация към Масачу-
зетския технологичен институт (Auto-ID 
Centre), в резултат на която се разра-
ботват Електронния код на продуктаТМ 
(EPC®) и технически спецификации за GS1 
DataBar™ (символи с редуцирана площ).

2000
В началото на новото хилядолетие GS1 

присъства в 90 страни.

2002
Започва да функционира Процес за управле-

ние на глобалните стандарти (GSMP). GSMP 
е платформа, която позволява на фирмите 
от цял свят  да участват в този процес в съ-
ответствие с техните бизнес нужди.

2003
GS1 създава EPCglobal и инициира раз-

работването на EPCglobal архитектура и 
стандарти.
Към използваните носители на данни 

се добавя GS1 DataMatrix – първия двуме-
рен баркод символ приет в системата от 
стандарти GS1.

2004
GS1 публикува стандартите за елек-

тронен обмен на бизнес съобщения (чрез 

използване на XML) и първия стандарт за 
радио честотна идентификация (Gen2).
Създава се Глобалната мрежа за синхро-

низация на данни (GDSN) като глобална ин-
тернет базирана инициатива, която поз-
волява на търговските партньори ефек-
тивно да обменят основни данни (master 
data)  за продуктите.

2005
Организацията излиза пред света с но-

вото име GS1.

2007
Световната митническа организация и 

GS1 подписват Меморандум  за разбира-
телство, с който се споразумяват за вза-
имна подкрепа и насърчаване  на хармони-
зирането на стандартите в митническия 
сектор.
GS1 навлиза в сферата на решения-

та „бизнес към потребител“ (Business-
to-Consumer, B2C). Целта е да се разра-
ботват отворени стандарти, които да 
обезпечават връзката на информация-
та за продуктите с потребителите и 
бизнеса, чрез използване на мобилни ус-
тройства.

2011
GS1 разширява приложенията си с из-

ползването на символ GS1 QR Code.

2013
Организацията е представена в 111 

стани по света чрез местни Национални 
организации и празнува 40 години Глобалeн 
език на бизнеса.

2014
Експертна група на Европейската коми-

сия, определя стандартите GS1 като най-
добра практика за нуждите на проследи-
мостта  по веригата за доставки.
GS1 САЩ е акредитирана от Американ-

ската агенция за храните и лекарствата, 
FDA,  да издава уникалните идентификато-
ри на медицинските изделия, UDI.
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Годишното издание на форума беше пос-
ветено на 40 години от създаването на 
организацията. В него участваха над 640 
представители на Национални организа-
ции GS1 от 90 държави по света. В рамки-
те на форума се проведоха обучения и ра-
ботни групи по различните направления 
на стандартите GS1. На организираното 
изложение с повече от 20 щанда участни-
ците имаха възможност да обменят идеи 
и информация.
Форумът беше 

открит официално 
от Мигел Лопера, 
Президент на GS1 
и Тим Смъкър, Вице-
президент на GS1. 
След кратък преглед 
на историята на ор-
ганизацията за из-
миналите 40 години 
бяха представени и 
ключовите сектори, 
заложени в програ-
мата на дейността 
за следващия програмен период, а именно:

 ■ търговия на дребно и нарастващата 
дигитализация,
 ■ здравеопазване,
 ■ транспорт и логистика,
 ■ текстил и козметика и
 ■ финансов сектор.

Особено внимание бе обърнато на раз-
работването на нови стандарти и актив-
ното участие на бизнеса и експерти в про-
цеса.
В рамките на форума се проведоха пле-

нарни сесии за Глобалните стандарти GS1 
в транспорта и логистиката, в здравео-
пазването, в търговията на дребно и фи-
нансовия сектор. По-интересни факти, 
които могат да бъдат цитирани са:

Транспорт и логистика

Внедряването на стандартите GS1 
в отношенията между веригата супер-
маркети Albert Heijn в Холандия и нейни-
те доставчици е довело до съкращаване 
на времето за проверка на стоките с 
55% и намаляване на грешките при дос-
тавка от 75% на 1%. Albert Heijn е верига-

3. Глобален форум GS1,  
17-20 февруари 2014, Брюксел
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та, която първа въвежда стандартната 
маркировка в дейността си и във взаимо-
отношенията със своите доставчици с 
цел да постигне по-висока ефективност 
и атрактивност на процесите. В пре-
зентация си представителят на тази 
търговска верига заяви категорично, че 
стандартите GS1 са КЛЮЧОВИ при дос-
тавката и приемането на стока. Внедря-
ването им:

 ■ У с к о р я в а 
процесите 
по приемане 
на стока,
 ■ Н а м а л я в а 
администра-
тивните ак-
тове,
 ■ Подпомага проследяването и проце-
са на автоматизация на складовите 
операции.

Представител на DHL цитира данни 
от доклад “Supply Chain Visibility: A Critical 
Strategy to Optimize Cost and Service ” на 
Аberdeen, от който става ясно, че в свето-
вен мащаб нараства интереса към фирми, 
които предоставят логистични услуги. 
20% от най-големите фирми, участвали 
в проучването, използват стандартите 
GS1. „Времето за внедряване на стан-
дартите GS1 в този сектор е СЕГА“ каза 
Jaco Voorspuij, ИТ специалист в DHL. „Ние 

използваме тези стандарти всекидневно, 
но понякога ни липсва разбирането за тях. 
Необходимо е да се засили сътрудничест-
вото по региони, за да може да се извле-
че максимума за постигане на целите на 
този сектор“.
Уникалните идентификационни номера 

GS1 са достатъчни за управлението на 
една сложна верига за доставки.

Здравеопазване

По-основното за този сектор е:
■■ обнародването■ на■ Регулация■ за■

уникалната■идентификация■на■медицин-
ските■изделия■(Unique■Device■ Identifier,■
UDI) на Американската асоциация за хра-
ните и лекарствата (FDA) в САЩ и акре-
дитирането на GS1 САЩ като агенция, 
която да издава уникалните идентифика-
тори на всички медицински изделия, пред-
лагани на пазара в САЩ. Използването на 
UDI ще повиши безопасността на пациен-
тите и ефективността на веригата за 
доставка в здравеопазването. Принци-
път на формиране на UDI позволява едноз-
начно идентифициране на медицинските 
изделия, което дава възможност за из-
готвянето на по-точни доклади при неже-
лани реакции, подобрява управлението на 
случаите на изтегляне на негодни изде-
лия от веригата, води до намаляване на 
медицинските грешки и повишава сигур-
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ността на световната верига за снабдя-
ване в здравеопазването. В публикувано 
през декември 2013 г. изявление на FDA се 
казва, че:
•	 за всяка версия или модел на медицин-
ско изделие трябва да се определи 
уникален идентификатор на медицин-
ското изделие,

•	 уникалният идентификатор трябва 
да бъде представен в четим вид и във 
формат, позволяващ автоматично-
то му прочитане, като по подразби-
ране ще присъства върху етикета на 
всяко едно медицинско изделие.

Като част от системата UDI, FDA съз-
дава база данни на медицинските изделия 
(GUDID), която ще включва стандартен 
набор от основни идентифициращи еле-
менти за всяко изделие с UDI. Отговор-
ни за подаването и поддържането на да-
нните за медицинските изделия в базата 
данни GUDID ще бъдат самите произво-
дители.

■■ Европейската■Директива■ за■фал-
шивите■ лекарства и предстоящото 
изграждане на Европейска система за 
проследимост на лекарствата. В тази 
връзка са разработени два модела: ПАНЕ-
ВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ (European stakeholder 
Model, ESM) на EFPIA, EAEPC, PGEU и GIRP, 
и система еTact на EDQM (Европейска 
дирекция по качество на лекарствата и 
здравеопазването). И двата модела пред-
виждат идентификацията на лекарства-

та да се осъществява по стандартите 
GS1. За целта върху опаковката на вся-
ко лекарство трябва да се отпечатва 
2D-баркод GS1 DataMatrix, който кодира 
Глобален номер на търговската единица 
(GTIN), партиден номер, сериен номер и 
срок на годност.

■■ сканиране■ в■ болниците при прием 
на лекарствата от пациентите и разра-
ботване на правила за идентификация на 
най-ниското ниво - дозата. 
Европейската асоциация на болничните 

аптеки (Еuropean Association of Hospital) съв-
местно с GS1 са работили върху уеднаквя-
ване на терминологията, която се използ-
ва за отделните форми на лекарствата, 
напр. Multiple units blister/packages, Unit dose 
package и други. В момента усилията са 
съсредоточени 
върху изготвя-
нето на Прави-
ла за маркиране 
на единичните 
дози.
Изследвания в болниците показват, че 

11% от грешките се допускат по логис-
тични, а 38% по административни при-
чини. След въвеждане на маркировката с 
баркод върху единичната доза се очаква 
грешките в логистиката да намалеят 
с 67%, а тези в администрацията – 51%. 
За единичната доза не е необходимо да 
има сериен номер, достатъчно е да има 
идентификация на лекарството, парти-
ден номер и срок на годност, които пора-
ди малкото място да бъдат кодирани с 
DataMatrix.
На форума беше представена ста-

тистика относно използването на бар-
код маркировка в болниците в Европа. 
При управление на складовите налично-
сти най-силно това се прилага в Чехия -  
90,5% и Дания – 83%. Средно застъпено е 
в Германия – 43%, докато в страни като 
България, Хърватска и Унгария е 2,1-2,4%. 
От гледна точка на мястото, 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%, Слове-
ния -  46%, докато България, Ирландия и 
Италия са на последните позиции – око-
ло 4-1,7%.
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Търговия на дребно и пазаруване в 
интернет

В търговията на дребно особено 
внимание се обръща на качеството на 
данните за повишаване безопасност-
та на потребителите, създаването на 
условия за информиран избор при осъ-
ществяване на покупки и не на последно 
място, как стандартите GS1 предос-
тавят сигурна основа за електронната 
търговия в бъдеще. Стандартите GS1 
са изключително подходящи за изпъл-
нение на изискванията на Регламент 
№1169/2011 на ЕС за предоставяне на  
информация за храните. В Регламента 
е предвидено  „да се осигури възмож-
ност на потребителите да се ползват 
от други средства за предоставяне на 
з а д ъ лжите л -
на информация 
за храните,..., 
различни  от 
опаковката или 
етикета“ .Та -
кива средства 
могат да бъ-
дат мобилни-
те приложения 
и връзката с 
интернет. GS1 
баркодът се е 
превърнал в не-
изменна част 
от етикети-
те на продуктите и кодира еднозначен 
идентификационен номер на продукта. 
Активно се работи върху създаването 
на решения, при които сканирането на 
баркода с мобилен телефон да дава въз-
можност за връзка с бази данни, къде-
то съдържа качествена информация за 
продуктите.

Изложение

Както всяка година по време на фору-
ма се състоя изложението Market Place, 
което с годините се е утвърдило като 
най-доброто място за обмен на опит и 
идеи. На изложението различните На-
ционални организации GS1 представиха 
своите иновативни инициативи. Делега-
тите получиха възможност да се запоз-
наят с различни добри практики и реше-
ния, между които:

 ■ Мобилно приложение HC Demo за 
сканиране на GS1 DataMatrix със 
смартфон и получаване на информа-
ция за лекарствени продукти,
 ■ Мобилно приложение SafeBrand на 
GS1 Унгария, с което на потреби-
телите се предоставя качествена 
и актуална информация за проду-
ктите,
 ■ Сканиране на баркод с „Гугъл“ очила 
(Google Glass),
 ■ Lansa Data Sync Direct – глобално ре-
шение за синхронизация на качест-
вени данни за продуктите,
 ■ Съвместно решениe на GS1 Фран-
ция и GS1 Швеция за използване на 
радиочестотната технология в же-
лезниците в Европа,
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 ■ Представяне на новия Knowledge 
Centre 2.0 на GS1 Германия
 ■ и много други.

Регионален форум GS1 в Eвропа

В рамките на Глобалния форум се про-
ведоха и форуми на Националните орга-
низации GS1 по региони както следва: 
Азия, в Европа, Латинска Америка и Близ-
кия изток и Средиземноморието.
Основен приоритет на GS1 в Европа е 

внедряването и използването на хармони-
зирани решения, съобразени с нуждите на 
потребителите. Към настоящия момент 

усилията са концентрирани върху Регла-
мент 1169/2011 за предоставяне информа-
ция на потребителите и как отделните 
GS1 Национални организации могат да по-
могнат на производителите, търговците 
и търговските асоциации в страните да 
отговорят на изискванията в Регламен-
та, базирайки се на стандартите GS1. 
Регламентът замества предишни дирек-
тиви и регулации и налага нови правила за 
информацията, които ще влязат в сила 
от декември 2014 г. Изискванията имат 
отношение към етикетирането и пред-
ставянето на храните, и включват задъл-
жителна информация, която може да бъде 
публикувана и в интернет. Стандартите, 
които предлага GS1, в това направление 
имат за цел да гарантират качеството 
на данните.
Друг важен аспект от дейността 

е свързан с проследимостта. В доклад 
на Европейската комисия се препоръчва 
използването на стандартите GS1 за 
нуждите на проследимостта.

(повече за доклада може да прочетете  
на стр. 13)

12
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4.1. Експертна група на европейския 
съюз акцентира върху световни добри 

практики за проследимост на продукти

Нов доклад посочва внедряването на Глобал-
ните стандарти GS1 по веригата за достав-
ки като най-добра практика за подобряване 
на проследимостта, по-бързото изтегляне 
на негодни продукти от пазара и повишаване 

на безопасността на потребителите

Брюксел, Белгия (Януари, 2014) – Дока-
то индустрията се подготвя за изпълне-
ние на новите регулации за безопасност-
та на потребителите на нехранителни и 
немедицински продукти, експертна група, 
създадена от Европейската комисия, опре-
деля внедряването на стандартите GS1 
като най-добра практика за посрещане на 
нуждите от проследимост  по веригата за 
доставки.
Внедряването на стандартите за про-

следимост е една от препоръките, цити-
рани в доклада на работната група, който 
бе публикуван след две годишен диалог с 
представители на широката индустрия. 
Препоръките в доклада се фокусират върху 
ползите не само  за бизнеса и потребите-
лите, но и за органите за контрол на паза-
ра в съответствие с общата цел за защи-
та на обществената сигурност и здраве.
„С разширяването на веригите за дос-

тавка  по цялото  земно кълбо и нараства-
нето на онлайн покупките от страна по-
требителите, осигуряването на просле-
димост се превръща във все по-голямо 
предизвикателство“, заяви Maija Laurila, 
ръководител направление Безопасност на 
продуктите и услугите  в  Генерална дирек-
ция „Здравеопазване и политика за потре-
бителите“ към Европейската комисия (DG 
SANCO) и председател на експертната 
група за проследимост. „Способността за 
права и обратна проследимост на стоки-
те подпомага  точното идентифициране 
на опасните продукти и по-бързото  им из-
тегляне от пазара. Интересно би било да 
се видят тестовете за оценка на просле-

димостта, които се провеждат съвмест-
но с бизнеса или търговските сдружения 
и органите за контрол на пазара. В допъл-
нение, глобалните стандарти допринасят 
за успеха на системите за проследимост  
и за  цялостната безопасност на потре-
бителите.“
В резултат от грижата да се осигури 

проследяване на опасни продукти в конте-
кста на RAPEX (системата на ЕС за бързо 
предупреждение за опасни нехранителни 
продукти) през 2011 г., DG SANCO създаде 
експертна група за проследимост на про-
дуктите. Работата на експертната група 
се съсредоточава  върху откриването на 
най-добри практики, докато европейските 
институции подготвят изисквания за бъ-
дещата ЕС регулация за безопасността 
на нехранителни продукти като: облекло, 
текстилни и модни артикули, артикули за 
деца, кухненски аксесоари и мебели. 
GS1 беше поканена да участва в екс-

пертната група и получи поръчение  да на-
прави неутрални проучвания  и да  улесни 
работата на групата. Докладът на група-
та очерта следните препоръки:

 ■ За икономическите оператори, 
групата препоръчва етикетиране 
на потребителските стоки  с  иден-
тификационни кодове на продукти-
те и използване на автоматизирани 
системи за проследимост, които са 
базирани на стандарти като ISO и 
стандартите GS1.
 ■ За органите за контрол на пазара и 

на други институции, групата пре-
поръчва използването на баркодове 
да се включи в обучението, да се про-
веждат оценки на възможността за 
проследимост в сътрудничество с 
частния сектор, както и да се разра-
ботват добри практики за събиране 
на информация за опасни продукти, 
които преминават границите на ЕС.
 ■ За потребителите, групата откри-
ва необходимост  да се увеличи съз-
нанието на потребителите за това, 
колко е важна идентификацията на 

4. Новини и публикации
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продукта, както и да бъдат стиму-
лирани  да сигнализират компетент-
ните органи за подозрителни или по-
тенциално опасни продукти.

„Ние сме обнадеждени и горди, че стан-
дартите ни са признати от такава уважа-
вана, международна група на заинтересова-
ните участници по веригата за доставки“, 
каза Мигел Лопера, президент и главен из-
пълнителен директор на GS1. „Като неу-
трална организация с идеална цел, това е 
пример за вида на съвместната ни работа по 
целия свят. Надяваме се, че това признание 
ще насърчи в по-широк мащаб приемането на 
стандартите за проследимост GS1, за да се 
повиши безопасността на потребителите и 
да се реализират ползи за бизнеса.“

Ползите от 
п о - д о б р ат а 
проследимост 
на продукти-
те са и за по-
требителите. 
„Ако се появи 
проблем с без-
опасността, 
ефективните 
системи за 
проследимост 
ще помогнат 
на органите за 
контрол на па-

зара да се определели дали е наличен даден 
опасен продукт и да се предприемат спеш-
ни мерки  за изтеглянето му“, каза Andrew 
Abercrombie от Хемпшир Стандарти за тър-
говско обслужване на Великобритания. „Това 
също помага да се гарантира, че в случай на 
изтегляне на опасни продукти, потребите-
лите ще бъдат своевременно информирани.“ 
„Много компании могат да разполагат 

със собствени ефективни системи за про-
следимост, но ако те не са в състояние да 
обменят хармонизирана информация за про-
дукта с другите партньори по веригата за 
доставки въз основа на оперативно съвмес-
тими стандарти, проследяването може да 
бъде прекъснато, което води до по-високи 
колективни разходи и усложнен процес на 
изтегляне на продукта от пазара - наред 
с други въпроси.“, каза Emilie Prouzet, Дирек-
тор на FCD за Европа, Франция.

Освен представители на GS1, членове-
те на експертната група за проследимост 
включват представители на органите за 
контрол на пазара на ЕС, на производите-
лите, на търговски, промишлени, потре-
бителски и консултантски организации, 
включително Европейския институт за 
проследимост, Френската федерация за 
търговия на дребно, Altroconsumo и други.

Пълният доклад на експертната гру-
па може да бъде намерен на адрес: http://
ec.europa.eu/consumers/safety/projects/
ongoing-projects_en.htm.

4.2. Прозрачността по веригата за 
доставки - водещ фактор за подобрения 

във фирмите

Независимо проучване показва рязко покач-
ване на решенията,  базирани на стандарти 

и обхващащи цялата верига

Изследване на Aberdeen Group (2013 г.) 
сочи, че 63 % от 149 фирми с преобладаващо 
международни вериги на доставка са опре-
делили прозрачността по веригата като 
най-важния фактор за подобрения. 20% от 
най-престижните фирми са отговорили, че 
използват стандартите GS1 и извършват 
проследяване по веригата за доставка на 
ниво отделна единица.
Изследването на Bob Heaney, старши 

анализатор в Aberdeen Group, “Прозрач-
ността по веригата за доставка: Осно-
вен стратегически стълб за оптими-
зиране на разходи и услуги” представя в 
детайли, как увеличаването на прозрач-
ността като важен стратегически фак-
тор за фирмите води към намаляване на 
разходите и подобряване на оперативна-
та ефективност в контекста на увелича-
ващите се сложност и мулти-диференци-
раност на глобалните мрежи на търсене 
и предлагане. Aberdeen отчита увеличен 
ръст при използването на доставчици на 
логистични услуги и все по- голяма свърза-
ност на веригите за доставка в глобален 
мащаб. “Основна цел на решенията за уве-
личаване на прозрачността по веригата 
за доставка е подобряването на организа-
ционната свързаност между транспорт-
ните и логистични дейности, и по-продук-
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тивното използване на универсални стан-
дарти -  като ключовите стандарти GS1,” 
казва Bob Heaney.

Основни изводи: 
Докладът подчертава значимостта 

на стандартите GS1:
 ■ 20% от най-добрите фирми са отгово-
рили, че използват стандартите GS1. 
 ■ При фирмите, които използват стан-
дартите GS1 се е удвоила възмож-
ността за извършване на монито-
ринг на транспортните и логистич-
ните  дейности на ниво търговска и 
логистична единица. 
 ■ Доставчиците  и  логистичните  опе-
ратори са свързани много тясно и се 
нуждаят от общ език на комуникация, 
което благоприятства повишаване 
на прозрачността.

GS1 предла-
га богат набор 
от стандар-
ти, услуги и ре-
шения, водещи 
до подобрява-
не на ефектив-
ността и про-
зрачността 
по веригите 
за търсене и 
п р едла гане . 
GS1 предлага 
стандартизи-
ран подход за 

идентификация на отделни единици и лока-
ции, за обхващане на детайли за придвиж-
ването по веригата за доставка и за спо-
деляне на тази информация с оторизирани 
бизнес партньори.
“За осигуряване на прозрачност по цялата 

верига за доставка, от началото до нейния 
край, никога досега не е било толкова важно 
участващите страни да говорят на един и 
същ език” казва Miguel Lopera, президент и 
изп. директор на GS1. „Празнувайки 40 години 
от създаване на организацията, поглеждаме 
назад към всичко, което сме направили за уве-
личаване на прозрачността по веригата на 
търсене и предлагане в глобален мащаб. Въл-
нуваме се за бъдещето, когато ще  работим с 
нашите партньори за намаляване на разходи-
те и подобряване на оперативната ефектив-
ност в рамките на техните организации.”

4.3. GS1 ще работи съвместно с The 
World Wide Web Consortium върху 

идентификацията на продуктите и 
прозрачността в интернет

Брюксел, 24 март 2014 – GS1, организа-
ция с нестопанска цел, която разработва 
и поддържа най-използваните стандарти 
по веригата за снабдяване в цял свят и ли-
дер в улесняването на ефективния между-
народен бизнес, обяви, че е станала член на 
The World Wide Web Consortium (W3C).  GS1 
ще работи съвместно с международна-
та организация W3C върху стандарти за 
идентификация и описание на продуктите 
в интернет.
Партньорството възникна в трогате-

лен и за двете организации момент: през 
месец март 2014 The World Wide Web праз-
нува своята 25 годишнина, а в продължение 
на една година GS1 празнува 40 години от 
своето създаване. Членството в  W3C ще 
донесе множество ползи за GS1, включи-
телно тясно сътрудничество по въвежда-
не на стандарти, предназначени за интер-
нет, както и съгласуване и интегриране 
на стандартите GS1 с настоящите стан-
дарти за интернет там, където това е 
подходящо.
Steve Bratt, Директор на IT секцията в 

GS1 и бивш изпълнителен директор на 
W3C, каза: “Вярвам, че в следващите годи-
ни нашите организации могат да работят 
успешно за свързването на две важни общ-
ности.  Това ще увеличи влиянието на GS1 
и W3C при разработването и прилагането 
на стандарти, и ще улесни глобалната 
търговия и логистиката в полза на индус-
трията и потребителите.”
Партньорството се появява във време, 

когато качеството на информацията за 
продуктите е ключов приоритет за индус-
трията и потребителите. Нови стандар-
ти GS1 се фокусират върху това да се уле-
сни достъпа до информация за продукти-
те чрез търсене в търсачки или интернет 
страници. 
Miguel Lopera, президент и изп. дирек-

тор на GS1 допълни, “Предвид бързото на-
растване на търговията в интернет, жиз-
нено важно за спечелване на доверието на 
потребителите и защита на търговската 
марка е правилното идентифициране на 
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продуктите и предоставянето на точна и 
пълна информация за тях в интернет. GS1 
осигурява инструментариума за по-добро 
споделяне на информация от индустрията 
в условията на дигиталния свят и по-добра 
връзка с крайните потребители.“
За да научите повече за приложението 

на стандартите в интернет, посетете 
http://www.gs1.org/digital.
The World Wide Web Consortium (W3C) – 

международна организация, отговорна за 
създаването на стандарти за Интернет. 
http://www.w3.org/

4.4. На световния конгрес на мобилните 
технологии (Mobile World Congress) през 
февруари GS1 използва „гугъл“ очилата 
(Google Glass), за да покаже последните 

новости при сканирането на баркод с 
мобилни устройства 

Белгия - февруари 2014 – На световния 
конгрес на мобилните технологии GS1 на-
прави демонстрация на сканиране на бар-
код с мобилно устройство, използвайки 
широко обсъжданата платформа на „гугъл 
очилата“.  Този конгрес е едно от най-голе-
мите събития на индустрията, свързани с 
мобилните технологии и се проведе в Бар-
селона, последната седмица на февруари.  
Демонстрацията, първата по рода си в 

Европа с използване на гугъл очила, е раз-
работена съвместно със стандартизи-
ращата организация Open Mobile Alliance 
(OMA) и швейцарския институт за научни 
изследвания Icare. При сканиране на барко-
да върху опаковката на продуктите с гу-
гъл очила, потребителят получава сигур-

на информация за състава, като след това 
продуктите могат да бъдат включени в 
персоналните предпочитания на потре-
бителя, да осигурят специални оферти, 
дават възможност за изказване на мнение 
за продукта, както и възможност  потре-
бителят да сподели информация за този 
продукт с други хора в социалната мрежа.
GS1, чиято основна дейност е свързана 

с разработването на стандарти за вери-
гата на доставки, управлява система от 
стандарти за идентификация и маркиране 
с баркод на продукти, която се използва от 
над 1 милион фирми в цял свят. Множество-
то услуги за споделяне на данни, базирани 
на стандартите GS1 позволяват на произ-
водителите и търговците да обменят ка-
чествена информация за продуктите, пред-
мет на техните  бизнес отношения, в ус-
ловията на  нарастваща дигитализация на 
пазара. Чрез тези услуги разработчиците 
на мобилни приложения и мобилната индус-
трия получават достъп до сигурни данни, 
които са особено  необходими за създава-
нето на иновативни продукти като гугъл 
очилата в полза на крайния потребител.
„Поведението на потребителите се 

променя непрекъснато и се наблюдава 
една постоянна нужда от информация. 
Новите технологии  за сканиране на бар-
код предоставят на крайния потребител  
възможност  да получи достъп до инфор-
мация за продуктите, а на фирмите да 
стигнат по-лесно до своите клиенти. 
Нашата демонстрация с очилата гугъл е 
иновативен начин за търговците, произ-
водителите и софтуерните фирми да си 
представят бъдещето и начина, по който 
може да се споделя информация към мобил-
ните устройства“, каза Malcolm Bowden, 
президент на направлението за глобални 
решения към GS1.
„Ако успеем да вдъхновим мобилната 

екосистема да прозре възможностите при 
внедряването на спецификациите, които 
разработваме, това би било едно вълнува-
що предложение за потребителите. Ще се 
радваме, когато един ден това стане биб-
лиотечна компонента на всички Android и 
IOS устройства.“, допълни Malcolm Bowden.
Сътрудничеството между GS1 и OMA 

датира от 2011 година и има за цел вграж-
дането на функционалност за сканиране 
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на баркод  директно в мобилните устрой-
ства. Двете организации създават специ-
фикация, която се базира на съществуващи 
стандарти и ще може да бъде използвана 
от производителите на мобилни устрой-
ства  най-късно до края на 2014 година. За 
разработчиците на мобилни приложения 
това ще даде възможност по-лесно да ин-
тегрират функции за сканиране на баркод 
и линк към сигурна информация за проду-
ктите в техните приложения (apps).

„Стандартите на GS1 и OMA са от ре-
шаващо значение за реализиране на визи-
ята за потребителите в бъдеще, която 
включва достъп до сигурна информация за 
продуктите и услугите в процеса на паза-
руване“, каза Gary K. Jones, председател на 
борда на OMA. „С нашите познания в облас-
тта на мобилната индустрия участваме в 
сътрудничеството с GS1 за създаването 
на спецификация, която да стимулира ино-
вациите в електронната търговия и мо-
билната индустрията, и да донесе полза за 
потребителите чрез разработването на 
ново поколение интуитивни приложения.“

4.5. OpenPEPPOL отваря мрежата 
си за електронно провеждане на 

обществени поръчки (eProcurement) и за 
стандартите GS1

Международната организация GS1 започ-
ва тестове на обмена на електронни съоб-
щения по стандартите GS1 (eCom) в рамки-
те на PEPPOL Transport Infrastructure. Това е 
стъпка напред за постигането на по-голяма 
съвместимост между различните методи за 
осъществяване на електронен бизнес в пуб-
личния и частния сектор.

Проектът PEPPOL (Pan-European Public 
Procurement Online) стартира през 2008 г. 
във връзка със стратегията на Европей-
ския съюз за постепенното преминаване 
към електронно провеждане на обществе-
ните поръчки (eProcurement).

PEPPOL позволява на търговските 
партньори да обменят електронни до-
кументи в мрежата PEPPOL базирани на 
стандарти. Това не е нова платформа за 
обществени електронни поръчки, а на-
бор от технически спецификации, кои-
то могат да бъдат внедрени във вече 
съществуващите платформи за елек-
тронно провеждане на обществени по-
ръчки, с цел да ги направи оперативно 
съвместими в рамките на Европа.
PEPPOL се състои от 3 основни елементи:
1. Мрежата PEPPOL (PEPPOL Transport 
Infrastructure),

2. спецификациите за документи-
те (PEPPOL Business Interoperability 
Specifications -BIS),

3. регулаторната рамка, която опре-
деля начина на управление на мре-
жата (PEPPOL Transport Infrastructure 
Agreements).

Мрежата PEPPOL е достъпна през точ-
ки, чрез които се обменят стандартизи-
рани електронни документи, базирани на 
спецификациите PEPPOL BIS. 
При процесите след възлагане на об-

ществената поръчка, PEPPOL покрива:
 ■ eCatalogue за обмен на информация за 
продуктите и услугите, предлагани 
при сключен договор.
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 ■ eOrders и eInvoicing за обмен на основ-
на бизнес информация между достав-
чика и купувача. 
 ■ Transport Infrastructure (мрежата 
PEPPOL) - основата на всички услу-
ги за периода след възлагане на об-
ществената поръчка в PEPPOL, кои-
то са основани на общи, национално 
съвместими IT стандарти в сферата 
на електронното провеждане на об-
ществените поръчки.

През февруари 2014 г. GS1 обяви, че 
стартира тестови етап за обмен на 
GS1 електронни съобщения чрез PEPPOL 
Transport Infrastructure. PEPPOL осигурява 
комуникационна среда, достъп до която 
е възможен през съответните портали. 
Последните се поддържат от  софтуерни 
фирми, които използват еднакъв метод за 
обмен на стандартизирани електронни 
документи, на базата на PEPPOL Business 
Interoperability Specifications (BIS). Използ-
ването на PEPPOL може значително да 
намали разходите и работата, свързани с 
осъществяването на електронен обмен на 
данни между търговските партньори, кое-
то е предпоставка за по-широко навлизане 
на електронния бизнес сред МСП.
Целта на GS1 е да покаже, че eCom съ-

общенията (EANCOM и GS1 XML) могат 
да бъдат обменяни в PEPPOL Transport 
Infrastructure, а в последствие и да запознае 
фирмите-членове на GS1 с приложението 
на PEPPOL, сред които ще са както дос-
тавчици на продукти и услуги за публичния 
сектор, така и големи търговци на дребно 
от целия свят.
“Искаме да намалим максимално не-

съвместимостта между методите за 
осъществяване на електронен бизнес в 
публичния и частния сектор, като използ-
ваме технологични стандарти, в чието 
внедряване фирмите вече са инвестирали 
средства. Това би могло да се постигне с 
PEPPOL transport infrastructure, която вече 
се прилага в няколко държави  и в различни 
промишлени сектори” – твърди Дъглас Хил 
от GS1 Дания, който отговаря за дейност-
ите по openPEPPOL в GS1. 
В рамките на няколко седмици GS1 за-

почва тестовете на обмена на електронни 
бизнес съобщения за документи, разменя-

ни след възлагането на обществена поръч-
ка, през портал за достъп на PEPPOL, под-
държан от Invinet Sistemes. Най-често това 
са електронни фактури или електронни 
поръчки, GS1 eInvoices и eOrders (EANCOM 
и GS1 XML), базирани на синхронизацията 
на основни данни (master data) в мрежата 
PEPPOL Transport Infrastructure. “Основни 
данни” (Master Data) е термин от електрон-
ното управление на данни по веригата на 
снабдяване, при който се използват иден-
тификационни номера (ключове) за иденти-
фикация на организациите и продуктите, 
вместо текстови описания. Този метод се 
използва от повечето големи доставчици 
и търговци по света и се предпочита за-
ради възможността да се автоматизира 
процеса за обработка на данните, като 
същевременно се подобрява и качеството 
на данните. 
Фирмите, които извършват електро-

нен обмен на данни по стандартите GS1 
(GS1 XML и EANCOM съобщения) ще подкре-
пят PEPPOL BIS, тъй като някои от тех-
ните бизнес партньори са свързани в мре-
жата PEPPOL Transport Infrastructure и спаз-
ват собствени национални спецификации, 
какъвто е случаят в Норвегия. Този подход 
ще улесни електронния обмен на данни с 
МСП, както и с много публични институ-
ции, които не използват стандартите 
GS1. 
Решението да се отвори мрежата 

PEPPOL Transport Infrastructure за общност-
та на GS1 е от голямо значение за пости-
гането на глобална оперативна съвмести-
мост.
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4.6. GS1 обнови стандарта EPCIS

Ползите включват подобрена проследимост 
на продуктите, повишена сигурност на вери-
гата за доставки, спазване на нормативната 
уредба и оперативна съвместимост
На 6 юни 2014 г., в Брюксел, GS1 обяви обновя-

ването и ратифицирането на своите EPC ин-
формационни услуги (EPCIS) и Бизнес речник на 
основните понятия (CBV). Заедно, те поста-
вят основите за споделяне на информация в ре-
ално време между бизнес партньори относно 
движението, историята и статуса на стоки-
те по веригите за доставки в целия свят.
Голяма част от подобренията на стан-

дарта EPCIS 1.1 имат отношение към нара-
стващите нужди от проследимост в индус-
трията. Използването на стандарти за про-
следимост може да подобри безопасността 
на потребителите и да увеличи цялостната 
ефективност на веригите за доставки. „Това 
е фундаментална стъпка към глобалната 
мрежа за проследимост“, коментира Ханс-
Журген Матерн, ръководител на Устойчи-
вост и регулаторни въпроси към МЕТРО АД.
EPCIS 1.1 поддържа данни за партидите на 

продуктите. Според Андрю Кенеди, съпредсе-
дател на работната група, разработила ак-
туализацията, това дава много съществено 
предимство на хранително-вкусовата про-
мишленост, чрез идентификация на ниво пар-
тида да повиши прозрачността по веригата 
за доставки и да я направи още по-сигурна.
Познаването на различните атрибути 

на продуктите и търговските партньори, 
участващи в процеса по управление на тези 
продукти, е важно за здравеопазването и 
хранително-вкусовия сектор. „Подобрява-
нето на възможността за записване на ин-
формация относно използваните при произ-
водството на даден продукт съставки е от 
голямо значение за повишаване на доверие-
то на потребителите към безопасни храни 
и продукти“, казва Пол Лотиан, архитект 
„Бизнес решения“ към Tyson Foods, Inc.
Текстилният сектор също ще се възполз-

ва от актуализирания стандарт, като уве-
личи точността при инвентаризация и подо-
бри зареждането на стоки по рафтовете в 
търговските обекти.
Според Стив Брат, главен технически 

служител в GS1 Global: „Свидетели сме на 
нарастващото търсене на безопасност и 

сигурност на доставките. Работната гру-
па, която разработи тези актуализации, взе 
под внимание последните регулаторни изи-
сквания към индустрията, както и нуждите 
на бизнеса за работа в глобалната мрежа на 
търговските партньори.“
„EPCIS 1.1 позволява трансформирането 

на вътрешни и външни процеси в решение, 
позволяващо оперативна съвместимост“, 
добавя г-н Матерн.
„Използването на стандартите GS1 

като EPCIS v1.1 за нуждите на сериализаци-
ята и проследимостта ще бъде ключово за 
безопасността на веригата за доставки в 
здравеопазването, тъй като подпомага из-
пълнението на новите регулации в свето-
вен мащаб, казва Лойд Мейгър, ръководител 
„Глобална проследимост“ към AbbVie. „Това 
ще бъде основополагащо за здравната общ-
ност в САЩ да отговори на изискванията на 
американския Закон за качеството и сигур-
ността на лекарствата (DQSA), свеждайки 
до минимум възможностите за замърсяване, 
примесване, отклоняване или фалшифицира-
не на лекарствени продукти.“

Какво е   (EPCIS)?
EPCIS е стандартен интерфейс за спо-

деляне на информация относно движението 
и статуса на стоките. Освен че позволява 
улавянето на данни за реални събития по ве-
ригата за доставки, той поддържа възмож-
ност за заявки за подобни събития в струк-
туриран формат. EPCIS позволява видимост 
по веригата от край до край.
Стандартът EPCIS осигурява интерфей-

сни спецификации, изградени върху широко 
използвани бизнес и интернет стандарти. 
Стандартът осигурява необходимото за 
споделяне на данните, но не предлага кон-
кретни приложни функционалности. Данни-
те, които касае, отговарят на въпросите 
„Какво, Кога, Къде и Защо?“ и имат отноше-
ние към жизнения цикъл на продуктите.

Защо EPCIS е важен за индустрията? 
Търговските партньори могат да получа-

ват информация относно местоположение-
то и историята на отделните артикули, до-
като се движат по веригата за снабдяване. 
По този начин се увеличава безопасността, 
сигурността, точността, ефективността 
и видимостта.
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На 8 април 2014 г. 
на организирана за 
целта пресконферен-
ция БТПП представи 
мобилно приложение 
„БГ Баркод”. Приложе-
нието е безплатно и 
дава възможност на 
фирмите и гражда-
ните да проверяват 
легитимността на кодовете на продук-
тите.

В рамките на своята дейност по раз-
работване и внедряване на глобални 
стандарти и решения за веригите на 
търсене и предлагане и в съответствие 
със световните тенденции, Международ-
ната организация GS1 отделя специално 

внимание на крайния потребител, с цел 
да допринесе за повишаване на качест-
вото на неговото обслужване и неговата 
безопасност. 
В основата на системата от стан-

дарти GS1 е уникалната идентификация 
на търговски единици и услуги (чрез но-
мерата GTIN), локации на фирмите (GLN), 
логистични единици (SSCC) и други. Съ-
щите успешно се използват при разра-
ботването на мобилни приложения с 
различно предназначение – осигуряване 
на проследимост, предоставяне на до-
пълнителна информация за продуктите 
на потребителите, пазаруване в интер-
нет, проверка легитимността на иден-
тификационните номера и други.
Мобилното приложение “БГ Баркод” е 

разработено за двете най- разпростра-
нени платформи Android & iOS. С него 
чрез сканиране на баркода върху потре-
бителската опаковка може да бъде по-
лучена информация за легитимността 
на идентификационния номер и данни за 
фирмата производител/дистрибутор 
на съответния продукт. Приложението 
е разработено за баркодовете, започва-
щи с 380, за останалите потребителят 
бива препратен към глобалния регистър 
на GS1 GEPIR, където се съдържа инфор-
мация за всички баркодове, формирани по 
стандартите GS1.

5. Мобилно приложение  
„БГ БАРКОД“

БГ баркод
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Баркодът е тех-
ническо средство за 
кодиране на основна 
идентифицираща ин-
формация, която може 
да бъде прочетена 
чрез сканиране. Важно 
е идентификацията 
да може бъде четена, 
интерпретирана и 
използвана правилно 
независимо от място-
то на сканиране. GS1 
стандартизирания 
подход за идентифика-
ция на търговските/потребителски еди-
ници (чрез GTIN) се е наложил с годините 
и се прилага масово в търговията. GS1 
идентификационните номера са уникални 
и валидни в цял свят. Това ги прави подхо-
дящи за различните мобилни приложения, 
използващи сканиране на баркод. 
Общата структура на идентифика-

ционния номер GTIN включва: 
1. GS1 префикс на страна, който се 
администрира от Международната 
асоциация GS1,

2. номер GS1 на фирмата, който се 
определя от Националната органи-
зация GS1 (за България това е GS1 
България), 

3. референтен номер на търговската 
единица, който се определя от фир-
мата и 

4. контролна цифра, която се изчисля-
ва по определен алгоритъм.

Върху потребителските опаковки най-
разпространени са идентификационни-
те номера GTIN-13, GTIN-8 и GTIN-12, като 
и трите структури се интерпретират 
по еднакъв начин в цял свят и не се нала-
га промяна на идентификацията, в слу-
чай че даден продукт предстои да бъде 
дистрибутиран в друга страна. С цел 
автоматично прочитане и обработка на 
данните при сканиране на каса в търго-
вията на дребно идентификационните 
номера се кодират съответно с баркод 
ЕAN-13, EAN-8, UPC-A и UPC-E.
Чрез сканиране на баркода с мобилно-

то приложение “БГ Баркод” се получава 
информация за легитимността на бар-

кода и данни за фирмата, притежаваща 
съответния баркод. Ако баркодът на 
продукта е нелегитимен, „БГ Баркод“ 
предоставя възможност, да се изпрати 
сигнал до GS1 България, за да се предпри-
емат необходимите мерки по отстраня-
ването на констатираната нередност.
На официалното представяне на мо-

билното приложение бяха поканени чле-
новете на Съвет GS1 България, предста-
вители на КЗК и КЗП, и различни медии. 
След публичното представяне на мобил-
ното приложение беше регистриран ши-
рок интерес и към 20 май 2014 г. са напра-
вени над 8000 изтегляния. 

Предвид големия интерес към прило-
жението GS1 България планира да раз-
работи втора версия, в която в съот-
ветствие с изискванията на Регламент 
1169/ЕК потребителят ще получава зна-
чително повече информация за продукта 
като например състав, енергийна стой-
ност, алергени, снимка на продукта, под-
робно описание на продукта, начин на 
използване и други. Това ще стане въз-
можно след пускането в експлоатация на 
новата информационна система на GS1 
България, където всяка фирма притежа-
тел на баркод, издаден от GS1 България, 
ще има възможност чрез достъп до съот-
ветния акаунт да попълни информацията 
за своите продукти. По този начин Съ-
вет  GS1 България към БТПП ще създаде 
база данни, която да стане достоверен 
източник на информация за продуктите 
за крайния потребител, като се гаран-
тира, че предоставената информация 
е въведена от самия производител или 
дистрибутор на стоката.
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Регионалният конгрес за транспорт, ло-
гистика и управление на веригата за снаб-
дяване - TRANSLOG Connect Congress за по-
редна година ще срещне специалисти в об-
ластта от Централна и Източна Европа.
TRANSLOG Connect Congress 2014 предла-

га чудесна възможност за водещи европей-
ски компании да представят своите реше-
ния в областта на транспорта и логисти-
ката, както и да се обмени опит с основни-
те участници по веригата на снабдяване 
от региона. 
Програмата на конгреса включва раз-

нообразни теми от областта на упра-
вление на веригата на снабдяване, транс-
порт, логистика, управление на складо-
вите процеси и други, както и посещение 
на един от най-големите логистични 

и дистрибуционни центрове в региона.  
Ще присъстват над 500 представители на 
водещи европейски компании от автомо-
билния и фармацевтичния сектор, и фирми, 
производители на хранителни стоки, на-
питки и други бързооборотни стоки.
TRANSLOG се подкрепя от водещи мест-

ни и регионални асоциации, като събитие-
то ще се отразява от няколко европейски 
медии. Той е чудесна възможност за мест-
ните и регионални софтуерни фирми да 
представят своите продукти и услуги де-
ректно на бизнеса.
Конгресът ще се проведе в периода 25– 

26 ноември в петзвездния хотел Corinthia 
Grand Hotel Royal - Будапеща, Унгария. 
Повече информация можете да намерите 

на адрес: www.translogconnect.eu.

На 25-26 февруари 2015 година за пета 
поредна година PHARM Connect Congress 
ще приветства  в Будапеща над 400 пред-
ставители от фармацевтичния и биотех-
нологичния сектор от над 23 държави.
Конгресът е единствен по рода си в об-

ластта на фармацията и биотехнологии-
те за цяла Централна и Източна Европа 
и региона. Мероприятието ще се състои 
в петзвездния хотел Corinthia Grand Hotel 
Royal, където доставчиците на услуги от 
региона ще имат възможност да се срещ-
нат с много фирми от този отрасъл.
Експерти от водещи софтуерни фир-

ми, фармацевтични и биотехнологични 
компании ще споделят  опит и най-добри 
практики по време на презентациите и 

панелните дискусии, предвидени на кон-
греса. Ще бъдат представени проучва-
ния, отразяващи пазарните тенденции, 
като се започне от процеса на изследва-
не и разработване, през проектирането 
и производството и  се стигне до упра-
влението на веригата на снабдяване.
Предвидени са и допълнителни соци-

ални мероприята, на които участниците 
ще имат възможност да обменят опит в 
по-предлазполагаща обстановка по вре-
ме на посещение на няколко заводи/фа-
брики, последвано от коктейл и официал-
на вечеря.
За повече информация за събитието и 

регистрация за участие, посетете след-
ния адрес: www.pharmconnect.eu

Четвърти конгрес Translog Connect 2014

Конгрес Pharm Connect Congress - 
стъпка напред в бъдещето
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