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Технически изисквания за GS1 DataBar

Баркод 

символ

Минимален 

х-модул

(mm)

Номинален 

х-модул

(mm)

Максимален 

х-модул

(mm)

Височина 

за минимален 

х-модул

(mm)

Височина за 

номинален 

х-модул

(mm)

Височина за 

максимален 

х-модул

(mm)

Минимална 

оценка на 

качеството

 GS1 

DataBar 

Expanded

0.264 0.330 0.660 8.99 11.23 22.44 1.5/06/670

GS1 

DataBar 

Expanded 

Stacked*

0.264 0.330 0.660 18.75 23.44 46.86 1.5/06/670

* Посочената височина е за баркод символи с два реда.

Предимства на GS1 DataBar

Предимства за търговците:

•	 Отпада необходимостта от ръчно въвеждане на 

информация като тегло, брой или партида за 

нуждите на продажбата; 

•	 По-добро управление на сроковете на годност и 

намаляване на количеството на развалената стока;

•	 Възможност за автоматично съхраняване на 

информация, като партида, срок на годност или 

„най-добро преди”

•	 Улесняване на проследимостта и изтеглянето на 

стоки при необходимост;

•	 Възможност за различаване на идентични продукти 

от различни доставчици.

Предимства за производителите:

•	 Маркирането на продуктите не зависи от целевия 

пазар;

•	 Отпада необходимостта за индивидуално маркиране 

на стоките, съобразено с различните клиенти; 

•	 Кодиране на допълнителна информация за 

продукта в баркода;

•	 Предпоставка за подобрение на проследимостта на 

продукта.

(01)03800945000014(17)160224(3103)001500(10)123

ПИ (3103)  
указва тегло. Изисква  
6 цифри за теглото.  
3 показва позицията  
на десетичната точка

ПИ(10) 
указва партида.  
Препоръката е ПИ  
да се използва  
в края на баркода

Нетно тегло в кг.  
Кодираната  
информация  
е за 1.5 кг

Срок на годност  
24.02.2016 г.

GTIN-14 Номер на партидата.  
Полето събира до 20  
буквено цифрови  
символа

ПИ (17)  
указва срок  
на годност  
във формат  
ГГММДД

ПИ (01) 
указва GTIN

2. Когато EAN -13 кодира локален номер  

За продукти, при които е използвана система за локално кодиране (номерът под баркода започва с  префикс 

20 до 29), трябва да се определи GTIN-13 на продукта от фирмения префикс, издаден на фирмата член от GS1 

България. 

(01)03800945000014(17)160224(3103)001500(10)123

3 8 0 0 9 4 5 0 0 0 0 1 4

Създаване на нов GTIN на продукта

Кодиране на GTIN и  
допълнителна информация:  

срок на годност, тегло, партидаЛокално кодиране

2 804560 015003

Локален 
номер

Тегло



GS1 DataBar е компактен баркод с възможност за кодиране на допълнителна 

променлива информация за нуждите на проследимост на продуктите, както и 

възможност за универсално маркиране на продукти с променливо тегло.

Преглед на настоящите приложения

Повече от 4 десетилетия баркод EAN–13 се е 

доказал като стандарт в системите за отчитане 

на продажбите в търговията на дребно. Всички 

продукти, които се сканират на каса в търговските 

обекти са маркирани с ЕAN-13. Автоматичното 

прочитане на баркода:

•	 ускорява процеса на обслужване на клиентите, 

•	 намалява опашките на касите,

•	 позволява автоматизиране на процесите по 

инвентаризация, отчитане на продажбите в реално 

време, приемане и изписване на стока и други.

При стоките с фиксирано тегло EAN-13 кодира 

Глобален номер на търговската единица GTIN 

по стандартите GS1. Фирмите, членове на GS1 

България, определят номера за маркиране с баркод 

на своите продукти, започващи с 380. 

Структура на GTIN номера

GTIN 13:     3 8 0 0 9 4 5 0 0 0 0 0 7

Фирмен префикс: 3800945, издава се на фирмата от 

Националната организация GS1 (за България това е 

GS1 България).

Референтен  номер на артикула: 00000, определя се  

от фирмата и се добавя към фирмения префикс. За 

всеки различен продукт се определя нов артикулен 

номер. За посочения пример артикулните номера 

могат да бъдат развити в диапазона от 00000 до 

99999. 

Контролна цифра: 7, изчислява се за всяка 

различна комбинация от фирмен префикс и 

артикулен номер. Заема стойност от  0 до 9.

За стоките с променливо тегло към настоящия 

момент преобладаващо е използването на 

локални номера, започващи с префикс 20 до 29 

и добавка за тегло, които не са универсални и 

са валидни само за търговските обекти, за които 

предварително е била етикетирана стоката. За 

кодиране на тези локални номера се използва 

също баркод  EAN-13.

Повишаването на качеството на услугите и 

подобряването на безопасността на потребителите 

разкриват ограниченията на  EAN-13 за сектора 

на пресните храни. От една страна, се явява 

необходимост фирмите да кодират допълнителна 

информация за продуктите за нуждите на 

проследимостта, а от друга - дейностите по 

етикетиране и дистрибутиране се облекчават 

съществено, ако при продуктите с променливо 

тегло се използва универсално маркиране, което е 

валидно във всички търговски обекти в страната и 

чужбина.

Решението е GS1 DataBar Еxpanded

От 2014 г. символиката DataBar е на разположение 

като отворен стандарт за маркиране на 

стоки, които се сканират на каса. В баркода 

производителите могат да кодират допълнителна 

информация за продуктите, която да бъде 

обработена от информационната система след 

сканиране на символа. Освен Глобален номер 

на търговската единица GTIN, при стоките с 

променливи единици в баркода може да бъдат 

кодирани количество, тегло или цена. В GS1 

DataBar може да се кодира също информация 

за нуждите на проследимостта, като номер на 

партидата, срок на годност и други.

Сканирането на DataBar Expanded баркод на касите 

(Point of Sale) не изисква голямо усилие. Повечето 

от наличните скенери в търговията на дребно могат 

да четат GS1 DataBar или за целта е необходимо 

само допълнително обновяване на софтуера.  

Необходимо е информационните системи, 

сканиращите устройства и везните да могат да 

обработват поне номера GTIN, кодиран в новия 

баркод символ. GS1 DataBar се характеризира със 

следните предимства:

•	 Голям капацитет на кодираните данни: 

докато EAN-13 кодира само 13 цифрен 

идентификационен номер GTIN,  GS1 DataBar 

има възможност да кодира същия номер и 

допълнителна променлива информация, свързана 

с производството на маркирания продукт (до 

74 цифри или 41 знака, комбинация от цифри и 

букви).

•	 Висока плътност на кодиране: символите GS1 

DataBar изискват по-малко място. Изискванията 

за качество на печат не се различават от тези за 

EAN-13.

•	 Посока и позиция: GS1 DataBar Expanded може да 

бъде четен независимо от това, как е ориентиран 

спрямо сканиращото устройство, което го прави 

удобен за използване на каса в търговските 

обекти.

GS1 DataBar Expanded има две разновидности: 

eдната е GS1 DataBar Expanded, където символът 

се развива по дължина. В случай, че върху 

етикета няма достатъчно място или символът 

се получава много дълъг, може да се използва 

GS1 DataBar Expanded Stacked. Кодираната 

информация при Stacked се подрежда в няколко 

реда по височина. 

При кодиране на допълнителната информация в GS1 

DataBar се използват Приложни Идентификатори (ПИ). 

Приложните идентификатори са префикси (две до 

четири цифри), които еднозначно идентифицират 

значението и формата на данните, които следват 

след тях.

Съдържание на данните в GS1 DataBar 
Expanded

Представените по-долу приложни 

идентификатори са от съществено значение за 

хранително-вкусовия сектор. Те са извадка от 

повече от 100 ПИ, дефинирани в системата от 

стандарти GS1 и се използват при кодиране на 

данни както в GS1 DataBar Expanded, така и в 

баркод GS1-128.

Важни за хранително-вкусовия сектор са 

Глобалният номер на търговската единица/GTIN, 

тегло, брой, най-добро преди дата или срок на 

годност, партида и сериен номер.

Преминаване от EAN-13 към GS1 DataBar Expanded

1. Когато EAN - 13 кодира GTIN-13  

За кодиране на GTIN-13 в GS1 DataBar Expanded се използва ПИ (01) и е необходимо да се добави 0 преди 

номера, за да се удовлетвори изискването на символа да кодира 14 цифри.

3 8 0 0 9 4 5 0 0 0 0 0 7

Цифра за разширение 0: Нулата запълва позицията и не е необходимо преизчисляване на контролата цифра.

ПИ и тяхното предназначение

ПИ Пълно наименование Стоки с фиксирано 

тегло

Стоки с променливо 

тегло

(01) Глобален номер на търговската 

единица (GTIN)

задължително задължително

(15) Най-добро преди дата по избор по избор

(17) Срок на годност* по избор по избор

(10) Lot номер/ партида по избор по избор

(21) Сериен  номер по избор по избор

(30) Променлива бройка 

(стоки с променливо тегло)

- задължително**

(310х)*** Нетно тегло, kg 

(стоки с променливо тегло)

- задължително**

*Срок на годност: за нетрайни продукти, например месо, се използва срок на годност вместо най-добро преди дата.

**За стоки с променливо тегло, трябва да се използва допълнителен ПИ за нетното тегло освен посочения GTIN.

***В ПИ (310х) „х“ показва позицията на десетичната запетая в полето с данни след него. Позицията се определя от дясно на 
ляво. Пример: ПИ кодира нетно тегло в кг. (3103)001500, което се чете като 1.5 кг.

Кодиран само GTIN Кодиран GTIN и най-добро преди дата

3 800945 000007 > (01)03800945000007(15)160524


