


Настоящата брошура има за цел да помогне при избора на подходящ баркод и 
качеството на символите при маркиране на стоки и/или услуги, като представя 
информацията по достъпен начин за потребителите. За повече и по-детайлна 
информация следва да се позовете на основното ръководство на GS1 - GS1 
Основни спецификации (GS1 General Specifications).
Баркод символите в ръководството са само примерни и не са предназначени 
за сканиране или да се ползват като образци. Дадени са основни разяснения 
за верификацията на баркод символи и значението на параметрите, които се 
оценяват.
Макар да е направено всичко необходимо за гарантиране верността на 
стандартите GS1, съдържащи се в този документ, Съветът GS1 България към 
БТПП, ангажиран с подготовката на настоящия материал заявява, че документът 
се предоставя без гаранция, заявена или подразбираща се, за точността или 
съответствието и отхвърля всякаква отговорност, пряка или косвена за щети 
или загуби, свързани с използването на ръководството. Документът може да се 
модифицира във времето и във връзка с развитието на технологиите, изменение 
на стандартите или нови правни изисквания.
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Тази брошура ще Ви насочи в избора и използването на подходящите за нуждите 
на Вашата фирма GS1 баркод символи и успешното им прилагане в процесите 
на фирмата и в отношенията и с нейните бизнес партньори. За по-подробна 
информация може да се обърнете към екипа на GS1 България.
Съвет GS1 България към БТПП е Националната организация за България, която е 
оторизирана да определя идентификационни номера за маркиране с баркод по 
международните стандарти GS1.
Ако произвеждате продукти, които ще продавате в търговската мрежа, както и за 
логистични цели ще имате нужда от еднозначна идентификация и маркиране с 
GS1 баркод на тези продукти и доставните единици.
За автоматично прочитане и обработване на информация за стоките в реално 
време, търговците изискват от своите доставчици да имат маркировка с баркод  
на продуктите, предмет на търговските отношения.
В баркод символа НЕ се кодира информация за цената и наименованието на 
търговската единица. Баркодът може да съдържа идентификационен номер GTIN 
и допълнителна основна идентифицираща информация като партида, срок на 
годност, сериен номер или друго. Прочитането на идентификационния номер 
осигурява достъп до пълната информация за продукта, предварително попълнена 
в съответната база данни. 
На различните продукти трябва да бъдат определени различни GTIN номера, 
което включва и примера с един вид артикул в различни разфасовки – всяка 
различна разфасовка трябва да получи различен GTIN.

1 Въведение

GS1 България издава на фирмите-членове фирмени префикси, с помощта на които 
се генерират номера GTIN за еднозначна идентификация на отделните артикули 
и могат да бъдат кодирани с баркод символи за нуждите на автоматичното 
прочитане. 

2 Баркод символи за търговски единици, които 
минават през каса в търговската мрежа

000003800945 7

GS1 фирмен префикс

Издава се от GS1 
България на фирмите 
членове

Референтен номер 
на артикула*

За всеки различен 
артикул се 
определя номер

Контролна цифра

За всяка различна 
комбинация от 
цифри се изчислява 
контролна цифра

*Дължината на референтния номер на артикула варира в зависимост от 
капацитета номера на фирмения префикс.
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GTIN номерата на търговските единици с фиксирано съдържание се кодират с 
баркод символ EAN-13 или EAN–8.

Фиг. 1  EAN-13, EAN-8

За баркод символите има технически изисквания като размер, височина, цвят и 
разположение, които са от значение за правилното и безпроблемно сканиране.

Ако баркод символът не е със стандартен размер, е възможно да не може да се 
сканира. Затова е важно да се уверите, че сте избрали правилния размер преди 
да сте го поставили на опаковката на продукта.

Не се препоръчва скъсяване на височината на баркода, за да се събере върху 
опаковката, защото може да затрудни сканирането на символа.

Фиг. 2 Височина на баркода – пример
Правилно                                  Грешно

За баркод символите има изисквания за минимален и максимален допустим 
размер, които са описани в основния документ, съдържащ техническите аспекти на 
системата от стандарти GS1 - GS1 Основни спецификации (GS1 General Specifica-
tions). 

За търговски единици маркирани с EAN - 13/EAN - 8  са допустими размери в тези 
граници:

•	 Минимален:	х	–	модул	0.264	мм	и	съответна	широчина	от	21.38	мм	и	височина	14.58	мм
•	 Номинален:	х	–	модул	0.330	мм	и	съответна	широчина	от	26.73	мм	и	височина	18.23	мм
•	 Максимален: х – модул 0.660 мм и съответна широчина от 53.46 мм и височина   

36.46 мм

• Минимален: х – модул 0.264 мм и съответна широчина от 29.83 мм и височина 18.28 мм
• Номинален: х – модул 0.330 мм и съответна широчина от 37.29 мм и височина 22.85 мм
• Максимален: х – модул 0.660 мм и съответна широчина от 74.58 мм и височина 45.70 мм

2.1 Размери

3 800945 000007 > < 3800 0201 >

EAN – 8

EAN – 13
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Важно е цветът на баркода  да се разпознава от скенера. Оптималната комбинация 
е черни щрихи на бял фон, тази комбинация осигурява добър контраст. 
Използването на топли цветове за щрихи не е добър избор.

Изпълнението светли щрихи на тъмна основа не се приема от скенера. Не се 
препоръчва използването на златисти, сребристи и всякакви металически цветове, 
нито като основа, нито за щрихите, тъй като пречат на рефлексията. Баркодът не 
бива да бъде отпечатван върху прозрачно фолио.

Мястото на баркод символа следва да се определи в процеса на дизайн на 
опаковката. Баркод символът не трябва да бъде покрит или застъпен от 
допълнително залепени етикети, не трябва да е прегънат, изрязан или застъпен от 
части на опаковката след нейното запълване и други. Ако върху баркод символа 
има опаковка от целофан или друга отразяваща повърхност, това може да 
затрудни сканирането.

2.2 Цвят

2.3 Разположение на баркод символите

      Допустими цветови комбинации Недопустими цветови комбинации

  Фиг. 3 Цветови комбинации

Възможни са следните комбинации:

•	основа	-	бяло,	жълто,	оранжево,	червено.	
•	щрихи	-	черно,	синьо,	зелено	и	кафяво.	
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Фиг. 4 Примери за правилно разположение на баркод символите върху опаковките

Правилно                                                    Грешно

Фиг. 5 Пример за правилно и грешно приложени светли зони

Важно е наличието на светли полета преди първия и след последния щрих на 
символа. За символите EAN/UPC ширината на светлите полета се определя от 
nХ-модула. Факторът n e дефиниран в GS1 Основни спецификации, раздел 5.2 
и е най-малко 7. Размерът на светлите полета варира в зависимост от размера 
на баркода и вида на символа. Значение има и дали полето е от лявата или 
от дясната страна на символа. Отпечатването на индикатор за светло поле 
- «по-голямо» (>) или «по-малко» (<) - под символа, където е представена 
информацията от баркода в четим вид, позволява  да се определи, докъде 
продължава светлото поле. Поставянето на индикатор не е задължително, но е 
препоръчително.

В случай, че баркодът има правилни размери (височина и широчина), избрана 
е подходяща цветова комбинация и добро разположение, следващото, което 
трябва да се осигури е добро качество на печат. Баркодът не трябва да е зацапан 
или размазан. Методът на печат трябва да се съобрази с материала на опаковката 
и да се приложат правилни настройки. При печата е важно да няма отклонения 
от допуска на размера на щрихите, тъй като това може да доведе до неправилно 
прочитане, затруднение за сканиране и невъзможност да бъде сканиран 
символът.

2.4 Светли зони

2.5 Принтиране на баркод символите
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Фиг. 6 Качество на печат

В транспорта и логистиката са се наложили баркод символите ITF-14 и GS1-128, 
но се използва и EAN-13.

Този баркод кодира винаги 14 цифри, което съответства на структура GTIN-14.

Символът ITF-14 (2 от 5 с припокриване) е предназначен за кодиране на 
идентификационни номера на търговски единици, които не се сканират на каса в 
търговската мрежа. Баркодът е подходящ за директно отпечатване върху кашон, 
защото няма високи изисквания за качеството на отпечатване.

С баркод EAN–13 може да се маркират уедрени търговски единици (кутии, кашони 
и други), когато има вероятност в този им вид да бъдат сканирани на каса. 
EAN-13 изисква високо качество на печат, затова не е подходящ за директен печат 
върху велпапе, а налага използването на етикет. Когато се използва за целите на 
транспорта и логистиката, изискванията за размерите са различни от тези при 
маркиране на продукти за продажба на дребно.

Светли зони:

• Минимален х-модул 0.495мм с минимална височина 34.28мм
• Номинален х-модул 0.660мм с минимална височина 45.70мм
• Максимален х-модул 0.660мм с минимална височина 45.70мм

• Лява 11 пъти широчината на х–модула
• Дясна 7 пъти широчината на х–модула

Фиг. 7  EAN-13

3.2 ITF-14

3.1 EAN-13

3      Баркод символи за транспортни и логистични 
единици
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• Лява и дясна 10 пъти х–модула

Фиг. 8  ITF-14

Фиг. 9   GS1 - 128

• Минимален х – модул 0.495мм и съответна височина от 31.75мм
• Номинален х- модул 0.495мм и съответна височина от 31.75мм
• Максимален х – модул 1.016мм  и съответна височина от 31.75мм

• Лява и дясна светла зона 10 пъти ширината на х–модула

Символ GS1-128 се използва за кодиране на идентификационен номер и 
допълнителна информация. Той е с променлива дължина, в зависимост от:

•		броя	на	кодираните	полезни	знаци,	
•		броя	на	помощните	знаци,	
•		сферата	на	приложение.	

Максималната дължина на символа, включително светли полета, е 165 мм. 
Максималният брой на полезни знаци, които носят информация и могат да 
бъдат кодирани в един символ е 48 (включително приложни идентификатори 
и функционален разделителен знак, не включва специални знаци и контролна 
цифра). Дължината на символа е пропорционална на ширината на Х-модула, 
която в зависмост от средата на сканиране може да заема различни стойности, 
дефинирани в Таблици за спецификация на баркод символите (раздел 5 от GS1 
Основни спецификации). Символът е проектиран да се чете в двете посоки от 
стационарни или преносими скенери.

Размерите, които трябва да се използват в логистиката за този тип баркод са следните:

Символите не трябва да са по-ниско от 32мм от най-ниската част на кашона. 
Баркодът, включително светлите зони не трябва да е на по-малко от 19мм от 
страничните ръбове на опаковката, за да се избегне повреда на символа при 
евентуално смачкване на кашона.

3.3 GS1 – 128

3.4 Разположение на символите върху кашоните

• Минимален х–модул 0.495мм и минимална височина на символа 31.75мм
• Номинален х–модул 0,495мм и минимална височина на символа 31.75мм
• Максимален х–модул 1.016мм и минимална височина на символа 31.75мм

Препоръчителни размери:

Светли зони:

Светли зони:
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Фиг. 10

Фиг. 11

Фиг. 12

Ако височината на кашона или опаковката е по-малка от 50мм, и няма възможност 
да се събере целият баркод с четимото от човека съдържание (разположено 
обикновено непосредствено под щрихите), тогава може да се приложи следния 
вариант:
Идентификационният номер се разполага встрани до баркода (фиг. 11).

В случай, че кашон ще се сканира на каса и за целта е маркиран с баркод EAN-13, 
но е необходимо кодирането на допълнителна информация, например партида 
или друго, това може да стане с допълнителен символ GS1–128. Баркодът, който 
кодира допълнителна информация, трябва да се разположи от дясно на същото 
ниво с основния баркод, като не се нарушават светлите зони и на двата символа 
(фиг. 12). 
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Днес качеството на баркод символите е особено важно за ефективното движение 
и обработване на стоките по веригата за снабдяване. Стотици хиляди фирми от цял 
свят разчитат на стандартите GS1, за да удовлетворят  очакванията на своите бизнес 
партньори и крайните потребители. Всяко затруднение да бъде сканиран баркодът 
води до увеличаване на времето за обработка в складовете или на касата в търговските 
обекти, а това е свързано със загуби. Ръчното въвеждане на информация за маркираните 
продукти е предпоставка за грешки и води до забавяне на процеса на обработка и 
обслужването на клиентите.
Верификацията е проверка на определени параметри на баркод символите и дава 
оценка дали те са в границите на препоръчаните стойности по международни стандарти 
( ISO 15416:2000, GS1 Основни спецификации, секция 5) и в зависимост от планираното 
приложение за осигуряване на по-добро  разчитане (точно и ефективно сканиране).

Верификацията е оценка на качеството на баркод символа. С цел да се спестят 
време и средства, и да се осигури ефективно сканиране на символите се препоръчва 
верификация да се прави преди отпечатването на пълната серия опаковки/етикети.

Все повече дистрибутори и търговци проявяват нетолерантност към баркодове с лошо 
качество. Рисковете, които поемате при невъзможност баркодът да бъде сканиран са:

Всеки ден в цял свят се сканират над 5 милиарда баркода. Ако баркодът върху продукта 
не може да бъде сканиран, идентифициращата информация, която се съдържа в него 
трябва да бъде въведена ръчно, което води до:

Това може да се случи по всяко време във всяка една точка от веригата на доставки: 
складове, дистрибуционни центрове, транспортни фирми, търговски вериги, каси и други. 
Предварителната верификация помага избягването на подобни ситуации преди 
продуктите да влязат във веригата на снабдяване.
Доброто качество на баркод символите позволява бързо и точно събиране на 
информация, а с това и ефективно управление на веригите за доставки. Лошото качество 
на символите намалява ползите от системите за автоматична идентификация и поставя 
бариери между доставчиците и клиентите.

4 Верификация на баркод

4.1 Какво е верификацията на баркод?

4.2 Рискове при липсата на верификация

4.3 Защо за дистрибуторите и търговците е важно баркод 
символите да могат да се сканират от пръв път?

• Търговският партньор може да върне доставените от Вас продукти;
• Възможно е да Ви бъдат наложени глоби от търговците и дистрибуторите;
• Загуба на доверието на Вашия търговски партньор;
• Необходимост от преетикетиране на стоките, което води до допълнителни 

разходи.

• Забавяне на обработката;
• Грешки (неточна информация за наличностите, грешна цена и други);
• Неточности по веригата на доставки;
• Загуба на време;
• Влошаване качеството и бързината на обслужване на клиентите 

(образуване на опашки);
• Недоволство на персонала при многобройни опити да сканират един баркод 

(което често налага заменяне на продукта).
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Трябва да се прави разлика между сканиране на баркод и верификация.
Със скенер може да се провери дали един баркод се сканира или не. По света се 
използват различни видове скенери и няма гаранция, че ако един скенер прочита 
даден баркод, то същият баркод ще бъде прочетен от друг скенер с различни 
технически параметри. Ако един символ не може да бъде сканиран, скенерът не 
показва причината за това. Само резултатът от верификация може да послужи за 
откриване на причини, които водят до влошаване на качеството.
С верификатора се прави оценка на баркода по точно определени критерии 
като: контраст, увеличение, светли зони, размер на х-модула, въз основа на което 
се диагностицира проблема и се изготвят препоръки, какво е необходимо да се 
направи, за да се подобри качеството на символа.

Използва се за проверка дали информацията е закодирана правилно в 
съответствие с техническите изисквания за съответните баркод символи.

Х-модулът е параметър определящ широчината на най-тесния елемент (щрих) в 
баркода.

Сравняване на измерената височина на баркода с препоръчителната за съответния 
вид символ, без да се включват цифрите под баркода и удълженията на щрихи в 
двата му края.

Светлите зони са плътни бели зони, отляво и дясно на символа, необходими за 
правилното прочитане с определен минимален размер.

Този параметър се използва за проверка дали числата изписани под баркода 
съответстват на тези, кодирани в него. Ако бъде установена разлика или под 
баркода липсва изписването на числа, баркодът не преминава проверката.

4.4 Ползите от доброто качество на баркод символите

4.5 Сканирането НЕ е верификация

4.6 Параметри, които се оценяват при верификацията

4.6.1 Структура на символа

4.6.2 X – модул

4.6.3 Височина на баркода

4.6.4 Светли зони

4.6.5 Човешки четима част

• Баркод символите могат да бъдат сканирани във всички точки, без значение от 
вида на скенерите;

• Не се налага изземване от търговската мрежа с цел преетикетиране/преопаковане;
• Отпада вероятността за налагане на глоби, публикуване в „черни“ списъци или 

отказване на продукти от търговските партньори поради лошо качество на 
маркировката;

• Повишава се доверието между търговските партньори;
• Редуцират се загубите от продажби, когато всеки продукт може да се сканира;
• Верификацията подсигурява партньора по веригата на снабдяване.
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Прилага се само за символи GS1-128 и GS1 DataBar Expanded. За всички останали  
баркодове ширината зависи от х-модула.

Верификацията включва проверка дали GS1 фирменият префикс, кодиран в 
баркода, е издаден по редовната процедура от GS1 Национална организация и 
дали е активен.

Предназначението на този параметър е да провери дали е използван правилния 
формат на данните и допустимата комбинация от данни за кодиране в един 
баркод символ, когато се използват символи GS1–128 , GS1 DataBar Expanded.

Резултатът от общата оценка на символа според спецификацията за качество по 
ISO, се представя в следния формат: g.g/aa/www, където:

В зависимост от спецификацията на използвания символ при декодирането му 
се проверява, как са спазени съответните правила. Ако баркодът има отлични 
показатели при декодиране получава оценка (4.0) PASS, а ако не може да бъде 
декодиран получава оценка (0) FAIL. 

Разликата между най-високата и най-ниската стойност на отражението се нарича 
контраст. Най-високата стойност на отражението (Rmax) се появява в светлите 
полета (преди първия и след последния щрих) и светлите междини на баркода. 
Най-ниската стойност се наблюдава в баровете (тъмните щрихи) на баркода. 
Колкото по-висок е контрастът, толкова по-лесно се разграничават баровете и 
светлите ивици.  

Важно: Общата оценка на символа е средна стойност от най-малко 10 
измервания, направени по височината на баркода.

4.6.7 Ширина на баркода

4.6.8 GS1 фирмен префикс

4.6.9 Структура на данните

4.6.10 Обща оценка по ISO

4.6.11 Декодиране

4.6.12 Контраст на символа

• g.g е минимална измерена средна оценка на символа, от 0 до 4.0
• aa е ефективна измервателна точка посочена в хилядни от инч (mil)
• www  е дължината на вълната на източника на светлина, посочена в 

нанометри

Разписани са правила за позициониране на баркода в зависимост от вида на 
опаковката. При неспазване на тези правила сканирането на символа може 
да бъде затруднено или невъзможно и също дава отрицателна оценка при 
извършването на верификация.

4.6.6 Позициониране на баркода върху опаковката
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Заема стойности Pass или Fail. Включва измерване на контраста между съседни 
барове и светли междини. Стойността на отражение на бара се приспада от 
стойността на отражение на светлата ивица. Ако разликата е по-малка от 15%, 
оценката е 0 Fail, при разлика по-голяма или равна на (>=)15% - 4 Pass.

Модулацията е измерване на Edge контраста в съотношение от контраста на 
символа (4.6.12). Колкото по-близо е Edge контраста до общия контраст на 
символа, толкова по-добро и равномерно е качеството на отпечатания баркод.

Точки от мастило в светлите полета или в светлите ивици, както и светли точки 
в баровете (щрихите), предизвикват пресичане на отражението при пресичане 
на баркодa от сканиращата линия. Това може да доведе до разпознаване на един 
елемент като повече от един.

Decodability е тест, при който с верификатор се проверява всеки отделен елемент 
в баркода за точност на ширината на баровете и светлите ивици. Колкото по-
точни са размерите, толкова по-лесно е разкодирането им. Стойностите от 
проверката се изнасят в проценти и показват оставащата граница преди да 
настъпи грешка при декодиране.

Стойностите на параметъра Минимално отражение са PASS или FAIL, в числово 
изражение съответно 4 или 0. За оценката се използва отражението, като поне 
за един бар (щрих) то трябва да е по-малко или равно на половината от най-
високата измерена стойност на отражението на светлата ивица (Rmin трябва 
да е не по-висок от половината на Rmax). Това е така, защото за дадено ниво на 
контраст на символа, много скенери имат сериозни затруднения за различаване 
на относително светлите барове върху фон с високо отражение.

4.6.14 Минимален Edge контраст

4.6.15 Модулация

4.6.16 Дефекти

4.6.17 Разкодиране (Decodability)

4.6.13 Минимално отражение

Фиг. 13  Диаграма на отражението (ScanRefl ectanceProfi le)
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