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Членство в GS1 България  
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➢ Новорегистрирани фирми (01.01.– 15.11.2019) – 387 фирми

➢ Общ брой на активните фирми – 3840 фирми
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Регистрирани фирми по години (2009-2019) и по вид издадени номера
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Регистрирани фирмени префикси
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Фирми с прекратено и възстановено членство за 
2019 г.
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За отчетния период е прекратено 

членството на 289 фирми.

- 261 фирми с неплатен членски внос –

не платили две години членски внос;

- 28 фирми, изключени по собствено 

желание.

Прехвърляне на номера.

- 31 фирми са прехвърлили номера към 

нова фирма;

Възстановяване на членство.

37 фирми са възстановили членство през 

2019 г.
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Кампании за годишен членски внос през 2019 г.
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I-ви етап (януари-февруари)
• период: 30.01. - 07.03.2019

• изпратени проформи: 3475 
• събираемост към 15.03.2019 – 46.66%

• период: 08.05. - 10.05.2019
• изпратени проформи: 1687
• събираемост към 15.06.2019 – 63%

II-ви етап Напомнителна (май)

III-ти етап Напомнителна (септември)

• период: 10.09 - 12.09.2019
• изпратени проформи: 1160
• събираемост към 15.11.19 - 72.13%
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• Кампанията включва 3475 фирми 

• Към 15.11.2019 събираемостта е 72.13 %

(към 15.11.2018 е 72.91%/3319 фирми)
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Предоставени услуги – 2019 г.

❑ Предоставяне и подновяване на LEI кодове: 

- Издадени нови кодове: 3

- Подновени кодове: 4

- Трансфериран: 1

❑ Продуктов каталог БГ Баркод:

▪ Брой регистрирани GTIN: 11 418

▪ Брой фирми с достъп: 3 584

▪ Брой фирми, попълващи: 359

▪ Проведени срещи/разговори с потенциални абонати:

eMAG, promoto.bg, Метро ЕООД

❖ Генериране на баркод символи – 94 фирми/ 884 баркода – чрез bgbarcode.bg

❖ Верификация на баркод символи – 5 фирми/ 18 верификации

❖ Заснемане на продукти в Лабораторията на GS1 България – 54 продукта /7 фирми

❖ Генериране на логистични етикети през онлайн платформите –21 446 етикета /51 фирми 01.-10.19г.

❖ Консултации по имейл и/или телефон – над 6000 – средно 25 на ден

❖ Консултации на място във фирми: 
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▪ Метро и Монделийз (29.05)

▪ Бул Био (02.10) 

▪ Си Комерсиал 7 (30.10)

към 13.11.2019

▪ Булгер Мед (25.01)

▪ Елви (07.02)

▪ Номан (12.02)

▪ Агрия (12.02)

▪ Експрес логистика и дистрибуция (21.03)

▪ Фикосота (14.04.)

https://www.gs1bg.org/bg/2019/01/22/%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-lei/
https://bgbarcode.bg/
https://www.gs1bg.org/bg/2018/01/06/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b4/
https://www.gs1bg.org/bg/2019/01/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/
https://gs1print.gs1.at/Transportetiketten/Default.aspx
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Семинари, обучения, конференции

• 14 май 2019 г. - Стандарти за добър печат на GS1 Data Matrix и споделяне на данни в 
Европейската система за верификация за лекарства (ЕСВЛ) - съвместен семинар със 
SoftGroup

• 8 юли 2019г. – Насоки към фирми, производители на медицински изделия и членове на GS1 
България относно регистрация на производител и регистрация на медицинско изделие в 
Европейския хъб за мед. изделия - Eudamed device/UDI registration Eudamed actor/User 
registation

• 11 септември 2019г. – Стандартите GS1 и приложението им в Здравеопазването - обучение 
по заявка на Софарма

• 26 ноември 2019г. - Общо представяне на стандартите GS1. Продуктов каталог БГ Баркод –
полезен инструмент в условията на дигитализация на пазара – по покана на РТПЗК Разград

9
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Участия в събития, 
организирани от GS1 и GS1 in Europe

• Форум за оперативната съвместимост относно Европейската система за проследимост
на тютюневи изделия– 10-11 януари 2019 г., гр. Лисабон, Португалия – за участие 

привлечени двама представители на Печатницата на БНБ

• Глобален форум GS1 – 17–21 февруари, 2019г. гр. Брюксел, Белгия 

(GS1 България участва в изложението по време на форума на щанда на GS1 в Европа с два 
филма: 1) Продуктов каталог БГ Баркод и 2) Система за верификация на лекарства в България)

• 35-та GS1 Конференция по здравеопазване 26-28 март 2019, гр. Амстердам, 
Холандия

• Заседания на Борда на GS1 в Европа 

- 23-24 април 2019 г., гр. Атина, Гърция

- 15 октомври 2019 г., гр. Милано, Италия

- 11-12 декември 2019, гр. Варшава, Полша

• CEO&CEO онлайн срещи – февруари и април 2019, 2 броя 

• Общо събрание на GS1 – 19-23 май, 2019 гр. Истанбул, Турция 

• Ден на отворените врати в GS1 Англия – 09-10 май 2019 г., гр. Лондон

• Регионален форум GS1 в Европа 2019 – 14–18.10.2019 г., гр. Милано, Италия

(Участие във Flash Talks с презентация за Продуктов каталог БГ Баркод, обновената информационна

система и мобилното приложение)

10
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Участия във външни събития I

➢ 15 януари 2019г. – кръгла маса на тема Влияние на промените в нормативната
база върху достъпа до лекарства и фармабизнеса през 2019г., организатор на 
събитието: БАЛИ и Инициативен комитет от магистър-фармацевти, собственици на 
аптеки, място на провеждане: гр. София, хотел „Балкан“ 

➢ 23 януари 2019г. – конференция на тема „Национална система за верификация на 
лекарства – гаранция за Вашата сигурност“ по повод стартирането на Европейска 
система за верификация на лекарствени продукти (9 февруари 2019г.), организатор 
БАЛИ

➢ 22 май 2019г. – представяне на «Стандартите GS1 в сектора на транспорта и 
логистика» на Първата научна и бизнес конференция по логистика и управление на 
веригата на доставките, УНСС, гр. София

➢ 11 юни 2019 г. –дискусионен форум на тема «Възможностите на България да се 
превърне в европейски хъб за Предклинични изследвания и Фаза 1,2,3 и 4», 
организиран от Биотехнологичен и Здравен Клъстер България.

➢ 18 юни 2019 г. –работна среща „Медицински и здравен туризъм.  Здравна
акредитация“ за представяне на базисните концепции и практически стъпки при 
разработване на програма за медицински туризъм, организирана от 
Международната асоциация за здравна акредитация (GHA) и MEDIHELP 
International, гр. София

11
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Участия във външни събития II
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➢ 4 юли 2019г. – представяне на GS1 пред главния секретар на Конфедерацията
на компаниите и предприемачите, по време на семинар по Мениджмънт и 
специализация на БТПП, гр. Фуджоу, Китайската народна република

➢ 15 юли 2019г. - кръгла маса, посветена на състоянието на здравната система в 
България и необходимите промени в здравноосигурителния модел за по-добро и 
устойчиво развитие, организатор Министерство на здравеопазването, НДК, София

➢ 26 септември 2019г. – Две презентации: „Мечето Бари и неговият дигитален
близнак или как да пробием в един супер свързан свят“ и „Last Mile Delivery. 
Доставки последна миля – предизвикателства за бизнеса и потенциални
решения“, в рамките на Bulgarian Digital Week 2019 по време на 75-тия 
Международен технически панаир – Пловдив, гр. Пловдив

➢ 8 октомври 2019г. – "Стандарт за международна идентификация на търговски, 
логистични единици и локации. Стандартен логистичен етикет GS1”, в рамките на 
курс за придобиване на професионална квалификация по Логистика и 
дистрибуция към НСБЛ

➢ 14 октомври 2019г. – представяне на обновената версия на продуктовия
каталог БГ Баркод, повишаване квалификацията на служителите на БТПП в 
регионалните палати, по време на среща на Регионалните палати/камари, гр. 
Казанлък
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Становища и кореспонденция със институции по 
актуални теми
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➢ Становище/предложение до Министерство на здравеопазването за 
▪ включване на GTIN в Закон за изменение и допълнение на закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина
▪ създаването на регистри базирани на стандартите GS1, предвидени за 

внедряване на национално ниво, 
▪ идентификация на пациенти в болниците,
▪ електронни рецепти,
▪ обществени поръчки за системи в здравеопазването.

➢ Във връзка с популяризирането на услугата „Издаване и подновяване на 
LEI кодове“ е осъществена кореспонденция с:
▪ Асоциацията на банките в България
▪ Министерство на финансите
▪ Българска Народна Банка

https://www.gs1bg.org/bg/2019/01/22/%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-lei/
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Проекти

Име Описание Партньори

ПРОДУКТОВ 

КАТАЛОГ

Цел: Продуктов каталог БГ Баркод - надежден източник на информация за 
продукти и техните GTIN номера, с префикс 380
Извършени дейности: Каталогът е в експлоатация от 15 септември 2018 г. 
Активността е насочена в привличането на повече фирми за попълване на данни.
1) Преговори за партньорство с promoto.bg - платформата да черпи информация 

за наименования на продукти и техните баркод номера от БГ Баркод.
2) Седмични публикации във фейсбук и инфобизнес - реклама на фирмите въвели 

най-много продукти и мотивиране на останалите фирми;
3) Изготвен е рекламен клип https://www.youtube.com/watch?v=EPsOLcs33qU

promoto.bg

ИНФОРМА-

ЦИОННА 

СИСТЕМА

Цел: разработка на информационна система за управление на фирмите-членове и 
издадените идентификационни номера. Синхронизиране на данните с Продуктов 
каталог БГ Баркод. 
Инициатор: GS1 България
Извършени дейности: Системата стартира работа в реална среда на 21 януари 
2019 г.

ICB България

14

https://bgbarcode.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=EPsOLcs33qU
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Проекти

Име Описание Партньори

ПРОСЛЕДИ-
МОСТ НА 

ТЮТЮНЕВИ 
ИЗДЕЛИЯ

Инициатор: 
GS1 Global 

office

Цел: имплементиране на стандартите GS1 в Европейска система за проследимост на 
тютюневи изделия, в т.ч. идентификация на кутия, стек, кашон, логистична единица; 
идентификация на икономически оператори, техни локации и машини; ползване на 
решения на GS1, в т.ч. генератор за серийни номера в рамките на системата.
Извършени дейности: преведени са насоки, които бяха предоставени на 
Печатницата на БНБ; участие във Форум в Лисабон, с представители на Печатницата 
на БНБ и други Издатели на идентификатори от Португалия, Австрия, Испания, 
Гърция, Франция; консултации;  
Етап: Европейската система стартира на 20 май 2019г. В България Печатницата на 
БНБ като Издател на идентификатори разработи собствена система за идентификация 
на икономически оператори и генератор на серийни номера. От стандартите GS1 
засега се налага единствено използването на SSCC номера за агрегираните единици.

Печатница 
БНБ

VERIFIED 

BY GS1

Инициатор: 
GS1 Global 

office

Цел: създаване на световна база данни, съдържаща минимален брой атрибути за 
еднозначна идентификация на продуктите (за бързооборотни стоки: GTIN, име на 
бранда, име на продукта, линк към снимка на продукта, класификация, нетно 
съдържание/бройка, целеви пазар), което да позволява на търговци и маркетплейс
платформи да проверяват идентичността на продукта, чрез заявка в GS1 платформа 
от регистри.
Извършени дейности: От 1 юли 2019 ежедневно към GS1 Registry Platform подаваме 
информация за новорегистрираните фирми, в т.ч. новоиздадени фирмени префикси, 
GTIN и GLN номера. Предстои включване във втори етап на проекта, в който чрез БГ 
Баркод да подаваме информация и за основните атрибути. (GS1 Activate)

GS1 Global 
office

СИНХРОНИ-

ЗАЦИЯ С ТР 

НА БТПП

Цел: свързване на Търговския регистър на БТПП и системата на GS1 България за 
синхронизация на данни 
Извършени дейности: разписано е техническо задание.

БТПП

15
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Проекти

Име Описание Партньори

ЛЕГИТИМНОСТ
НА БАРКОД 

НОМЕРА

Цел: Ограничаване използването на нелегитимни номера
Инициатор: GS1 България
Извършени дейности: Проверка на легитимността на баркод номера по 
предоставен от Метро Кеш & Кери България списък с номера и фирми. 
Установени са 34 фирми в нарушение, за които са предприети мерки.

Метро Кеш & 
Кери България 

ГЛОБАЛНА
МРЕЖА ЗА 

СИНХРОНИЗАЦ
ИЯ НА ДАННИ

Цел: Използване на GDSN за споделяне на продуктови данни между 
доставчици и търговци.
Инициатор: Метро Кеш и Кери България, Монделийз България
Извършени дейности: Въз основа постъпилото запитване са поискани оферти 
от различни доставчици на сертифицирано решение. Проведени са 
конферентни разговори за доуточнения. Направено е сравнение на офертите. 
С анкета е изследван интереса на търговските вериги в България и фирми-
доставчици.

Метро Кеш и 
Кери България, 

Монделийз
България

БГ БАРКОД 
МОБИЛНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Цел: Обновяване на мобилното приложение БГ Баркод за работа с новата 
информационна система и Продуктов каталог с БГ Баркод
Инициатор: GS1 България
Извършени дейности: Актуализация на API за търсене на информация в 
сайта BG Баркод и GEPIR, сменен баркод скенер, версиите за iOS и Android са 
налични.

ДиДжи Марк
ICB България

GDPR

Цел: привеждане на дейността на Сдружението в съответствие с изискванията 
на GDPR
Извършени дейности: подписани са необходимите договори, изготвени са 
необходимите документи; работи се текущо в съответствие с препоръките на 
Асоциацията

Асоциация за 
защита на 

личните данни
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Проекти

Име Описание Партньори

E-COMMERCE & 
EMAG SELLER

Цел: Партньорство с eMAG. Използване на стандартна идентификация (GTIN)
при листването на продукти в онлайн платформата eMAG. Проверка на 
легитимността на използваните номера.
Инициатор: GS1 Румъния/ eMAG
Извършени дейности: Преведено е ръководство за продаващите в 
платформата eMAG, как и защо да получат кодове от GS1. Създадена е 
страница с информация в сайта на GS1 България. 

GS1 Румъния
eMAG

CASH 

RETAILERS

Цел: Определяне на местата за прилагане на стандартите GS1 при 
управлението и логистиката на парите в брой от търговските вериги. Проучване
на тенденциите в Европа и в световен мащаб, свързани с увеличения брой на 
електронните транзакциите и намаляване на плащанията в брой.
Инициатор: GS1 in Europe
Извършени дейности: анкета с цел проучване на тенденциите в Европа и в 
световен мащаб, свързани с увеличения брой на електронните транзакциите и 
намаляване на плащанията в брой. Анкетата е адресирана до търговските 
вериги / 3 отговора                                                               

Етап: приключена

GS1 in Europe

HEALTHCARE 

INITIATIVES 

Цел: данни за изготвяне на международни отчети на GS1 за броя на 
компаниите в сектор здравеопазване, които използват стандартите GS1.
Инициатор: GS1 Global office / Healthcare department
Извършени дейности: изпратени са подробни таблици на регистрирани в GS1 
България компании, производители на лекарства и медицински изделия.

Етап: приключена

GS1 Global 
office
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Организационни дейности 

18

Проведени: 

➢ 1 Общо събрание
o 24 януари 

➢ 4 заседания на Управителния съвет
o 28 март
o 27 юни  
o 19 септември 
o 27 ноември

➢ 1 форум на асоциираните членове
o 04-12 декември 
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➢ Активен профил във Facebook

• 45 публикации

• 38% - ръст на последователите за периода април – ноември 2019

• кампания за отличаване на фирмата, попълнила най-много 

продукти в БГ Баркод за седмицата – начало месец юли 2019

19

Социални медии и електронни издания

➢ рекламно каре „Издаване на LEI кодове“ в ТОП 100 фирми, водещи в икономиката на България

през 2017 година, 20-то поредно издание, 2019 г. 

➢ 27 публикации в Електронен бюлетин „Инфобизнес“ , от които 14 на тема БГ Баркод /7 на 

тема Здравеопазване. Абонати на изданието 7000/7600  

➢ Обновяване на страницата за сектор здравеопазване

https://www.facebook.com/gs1bulgaria/
https://www.bcci.bg/top-100-bg.html
https://www.infobusiness.bcci.bg/
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Посещения в сайта на GS1 България
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2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Сесии в сайта 71,317 68,528 58,079 59,371

Брой посетители 39,521 38,971 31,478 32,290

Брой разгледани 
страници в сайта

361,961 356,866 334,476 347,013

75.10%

24.90%

Нови посетители Повторни посетители

2019

към 15.11.2019


