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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СДРУЖЕНИЕ ДЖИЕС 1 БЪЛГАРИЯ (GS1 BULGARIA) 

ЗА ПЕРИОДА 01 ЯНУАРИ – 31 ОКТОМВРИ 2022 Г. 

 

РЕГУЛЯРНИ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 
Брой на членовете към 31.10.2022 г.  

 
4601 

фирми 
 
Регистрации на нови фирми и издаване на идентификационни номера 01.01. – 31.10.2022 
Новорегистрирани фирми по видове издадени номера – графика 

 

 
 
 

398 
фирми 
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Консултации по телефон и имейл. Основни теми: 
● Как се прави регистрация в сайта на ДЖИЕС 1 България; 
● Какъв капацитет номера е необходим на фирмата и как пълноценно да използва предоставения 

лиценз; 
● Как се въвеждат данни в продуктовия каталог; 
● Как се създават логистични етикети; 
● Идентификация на лекарства ; 
● Идентификация на медицински изделия и създаване на Basic UDI-DI1 номер за медицинско 

изделие и как компаниите да отговарят на изискванията на регулации 2017/745 и 2017/746; 
● GLN за сертификацията по международния стандарт за безопасност на храните IFS2; 
● Как се използват идентификационните кодове за листване на продукти в платформите за 

електронна търговия; 
● За какво служи LEI, как да се направи регистрация, колко струва и др. 

 
 
 
 
 
 

7000+ 

  
 
Издаване на LEI3 код/ подновяване на LEI код 
 

 
1 бр./9 бр. 

 
Верификация на данни в продуктовия каталог 
 

 
20 056 бр. 

 
Генериране от фирмите на логистични етикети с онлайн приложение GS1 Print 

46 044 
етикета   

84 фирми 
 
Верификация на баркод символи и издаване на протоколи 

 52 
протокола 
/ 5 фирми 

 
Продуктова фотография 

8 
продукта 

 
1 UDI-DI Unique Device Identification – уникална идентификация на медицинското изделие 
2 International Featured Standards – стандарт за безопасност и качество на храните 
3 Legal Entity Identifier – идентификатор на правен субект, който участва в пазарите с финансови инструменти 
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КАМПАНИИ 
ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС  
 
Кампаниите са както следва: 

1) Основно уведомяване на фирмите за дължим членски внос за текущата година, период  10.01-
08.02.2022 г. /изпратени проформа-фактури: 4228 /282 фирми повече в сравнение с 2021 г./  

2) Напомняне 16-19.05.2022 г. /изпратени проформа-фактури: 2373/ 
3) Напомняне 14-15.09.2022 г. /към 31.10.22 г. събираемостта за 2022 г. е 72.57% , което е 

0,13 % по-висока спрямо същата дата през 2021г.  
 

 
 

 
4228 
фирми 

ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕОТОРИЗИРАНО ПОЛЗВАНЕ  
 
През 2022 г. са получени сигнали за 29 фирми с неоторизирани номера, от тях 5 фирми са 
използвали измислени номера, 10 фирми са използвали номера, въпреки че са били с прекратено 
членство и 14 фирми са използвали чужди номера. Сигналите са обработени и през 2022г. до 
фирмите са изпратени писма за неоторизирано използване на номера. В резултат на това 2 фирми 
с измислени номера, са станали членове на организацията; 5 фирми са възстановили прекратеното 
им членство. От фирмире използвали чуджи номера, нямаме повторен сигнал. 
 
Както през 2021 г., когато под знака на 30-годишнината ДЖИЕС 1 България обяви игра за сканиране 
на баркод с мобилното приложение БГ Баркод, през 2022 г. Сдружението повтори тази активност. 
Кампанията насърчава нетърпимостта на гражданското общество срещу неоторизираното 
използване на баркод номера, започващи с 380 (префикс за Република България). Сигнали за 
нелегитимни баркодове се приемат в периода 15 април – 30 ноември 2022 г. Участниците са 
включени в томбола за спечелването на десет ваучера от по 100 лв. за пазаруване в eMAG. До 31 
октомври са подадени са 45 сигнала от 17 участници за 26 фирми. 
 

 
 
29 фирми с 
неоторизирани 
номера 
 7 фирми са 
регистрирани 
 
 
 
 
 
26 фирми  

ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩНОСТТА и ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в: 
 
❖ Регионален форум GS1 в Европа, 17-20 октомври 

В първите два дни форумът бе открит за участие на фирмите-членове на GS1. В съответствие с 
темите в дневния ред бяха определени 7 тематични групи, в т.ч. алкохолни напитки, текстил, 
транспорт и логистика, индустриални батерии, строителство, селско стопанство, храни, на които са 
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изпратени индивидуални имейл-покани за регистрация в сесиите, касаещи съответния сектор. 
Информацията бе публикувана и в ежедневния бюлетин Инфобизнес. Изпратени са писма до 
секторни асоциации за споделяне на информацията с техните членове. 
 
❖ IFS конференция, 9 ноември 

Покана за участие в конференцията изпратихме до 1832 фирми от хранително-вкусовата 
промишленост, в това число големи и малки търговски вериги. Информацията бе публикувана и в 
ежедневния бюлетин Инфобизнес. 
 
❖ 37-ма КОНФЕРЕНЦИЯ GS1 HEALTHCARE, 15-17 ноември 

Ключово събитие за споделяне на информация, новости и постижения на GS1 общността за сектор 
здравеопазване. Събитието се проведе хибридно – на място в Париж и онлайн. Покани за 
конференцията са изпратени на Министерство на Здравеопазването, БОВЛ, ARPharM, БАТЕЛ, ИАЛ и 
софтуерните компании Гамаконсулт и СофтГруп. Също така покани за участие са изпратени към 52 
болници в България - държавни, университетски и частни, както и към 52 фирми, членове на GS1 
България от сектор Медицински изделия.  
 
ОТЛИЧАВАНЕ НА ФИРМА, ПОПЪЛНИЛА НАЙ-МНОГО ПРОДУКТИ В БГ БАРКОД ЗА 
СЕДМИЦАТА 
 
Периодично се изготвят материали за фирми, които са попълнили най-много продукти и с добро 
качество на данните в Каталога. Материалите съдържат информация за дейността на фирмите, което 
е своеобразна реклама за тях и информация за функционалностите и ползите на Каталога и услугите 
на ДЖИЕС 1 България. Статията се публикува в Инфобизнес и социалните медии.  
 
Кампанията подпомага популяризирането на дейността на ДЖИЕС 1 България чрез многобройно 
визуализации и набиране на нови последователи в социалната медия Facebook. 

 
 
 
 

18 фирми 
за 2022 г. 

 
552 

последователи 
растеж 17 % 

спрямо 2021 г. 

 

СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ 
I. Онлайн обучения през 2022 година: 

1) Правила за определяне и управление на GTIN номера, идентификация на търговски единици и кашони –  2 
обучения; 
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2) Продуктов каталог БГ Баркод – функционалности и ползи – 3 обучения; 
3) Създаване на GS1 логистични етикети, чрез онлайн приложение GS1 Print – 2 обучения; 
4) Глобална мрежа за синхронизация на основни данни, GDSN - Качествена информация за продуктите и ползите за 

бизнеса – 2 обучения; 
5) Идентификация на лекарства по стандартите GS1 – правила, регулации – 1 обучение; 
6) Маркиране на медицински изделия, правила, регулации - 1 обучение 
7) Електронен обмен на данни и стандартите GS1 –  1 обучение; 

    Проведени са общо 12  обучения. Записани: 179.  Взели участие: 113 

 
II. Лекции в университети 

1) Идентификация на продукти и ефективно управление на продуктови данни (на английски език) - 22.11.2022 г., 
УНСС, Бизнес факултет,  специалност "Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на англ. език" /Бакалаври/ 

2) Стандартите GS1 в транспорта и логистиката - 29.11. и 06.12.2022 г., УНСС, Катедра "Икономика на транспорта и 
енергетиката", дисциплина “Интелигентни транспортни системи” 
 

 
УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪНШНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
✔ 24 януари 2022 - Meet our MOs webinar, онлайн участие с презентация относно прилагането на стандартите GS1 в 

сектор здравеопазване в България 
✔ май 2022 г. - “Форум дигитално здраве”, Капитал 
✔ 03 октомври 2022 - Amazon Town Hall, уебинар GS1 Глобален Офис, онлайн; 
✔ 04 октомври 2022 - eCommerce Annual Submit конференция, Интер Експо Център; 
✔ 05-08 октомври 2022 - Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд&Дринк и Салон на виното -  с 

презентация, но без особен успех, тъй като няма интерес към съпътстващите представяния;  
✔ 11 октомври 2022 - БТПП Уебинар: Предизвикателствата пред онлайн магазините,  участие с презентация 

“Стандартите GS1 в електронната търговия, уникална идентификация”, онлайн  
✔ 9-ти ноември 2022 - IFS конференция, Hyatt Regency Sofia, участие с презентация за GLN номер 
✔ ноември 2022 г. - UDI 2022 conference  
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ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 

БРОШУРИ 
1) Кратко ръководство за регистрация в 4 стъпки по заявка на Метро: Как да получа баркод; 
2) Кратко ръководство: UDI, EUDAMED и идентификацията на медицински изделия с GS1;  
3) Флаер: EComGrid – Ефикасност и улеснение в бизнес комуникацията. 
4) Пример за добра практика на английски език: GDSN in Bulgaria 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ 
 
Социални медии:  
✔ 70 публикации във Фейсбук, от тях 23 във връзка с кампания за отличаване на фирмата, попълнила най-много 

продукти в БГ Баркод за седмицата; 
Отчетен 17.26% ръст на последователи във Facebook и тенденция за споделяне на постове на ДЖИЕС 1 България, които 
отличават фирми. 
✔ LinkedIn –  6 публикации 

o публикацията с видеото GDSN in Bulgaria. A story of collaboration - 711 визуализации 
✔ 87 публикации в електронен бюлетин „Инфобизнес“, от които: 

o 18 на тема БГ Баркод  
o 13 на тема Здравеопазване,  
o публикации на ежеседмична маса свързани с издания на Сдружението от последните три години  

     (Абонати на изданието - 7000/7600). 
 
 
МАРКЕТИНГ ИМЕЙЛИ 

● Покани за попълване на продуктова информация в БГ Баркод по сектори, напр. козметика и млечни продукти, 
брой имейли 800  
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ВИДЕО МАТЕРИАЛИ 
● видео на тема “GDSN в България. История за работа в екип” - изготвено през месец февруари 

Видеото е за първата компания с абонамент към EComGrid - IVR Reiseburo GmbH. Видеото бе представено по време на 
GS1 Глобален форум 2022. 

○ Видео - запис на обучения и достъп до тях от сайта на Сдружението 
○ видео със спечелилите участници в играта “Сканирай и спечели” първо издание 

 
РЕКЛАМА 

Рекламно каре във вестник “Позвънете” относно EComGrid 

 
ПРОЕКТИ 

1. CUSTOMER JOURNEY  
Начало: май 2020 г.  
Цели: привличане на клиенти да довършат своята регистрация; осъществяване на по-добра обратна връзка с вече 
регистрирани фирми; привличане на фирмите-членове да попълнят данни в продуктовия каталог.  
Активности: изпратени 191 писма (за незавършена регистрация)  
Резултат: 74 фирми са завършили регистрацията си 
 
2. ГЛОБАЛНА МРЕЖА ЗА СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ДАННИ, GDSN/ ECOMGRID /  
Цел: Популяризиране на услугата EComGrid в България и привличане на фирми да синхронизират данни със свои 
търговски партньори. 
Активности:  
✔ индивидуални срещи с Метро, Нестле, Монделийз България и Вила Мелник, за обсъждане на възможностите за 

присъединяване; 
✔ онлайн среща с GS1 Австрия във връзка с обявлението, че Lidl Австрия започва да използва GDSN. Срещата има 

за цел обмен на информация и идеи за привличане на Lidl България. 
✔ регулярни онлайн срещи с atrify за съгласуване на дейността по привличане на ползватели на услугата;   
✔ Кръгла маса на тема: “Ефективно управление на продуктови данни. Глобално решение за търговците и 

производителите в България”,  02 ноември 2022 г.  
Събитието бе организирано от GS1 България под егидата на БТПП. В него участваха представители на: 
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● водещи търговски вериги - Метро Кеш Енд Кери България ЕООД, Кауфланд България ЕООД и Фантастико 
● доставчици - Нестле, Монделийз България, Coca-Cola HBC, Белла България, Мидалидаре Естейт,  
● Асоциация на търговците с нехранителни стоки, 
● експерти на немската компания atrify  
● представител на GS1 Австрия.  

 
Програмата на кръглата маса включваше представяне на Глобалната мрежа за синхронизация на данни, GDSN и 
решението EComGrid за България. По време на дискусията в края на кръглата маса участниците обсъдиха интереса и 
възможностите за имплементиране на услугата, както и какви предизвикателства би срещнало използването на 
EComGrid в страната ни.  
 

.  
 
 
3. ОБНОВЯВАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ БГ БАРКОД 
Цел: Осъвременяване на приложението съобразно новите версии на софтуерите на мобилните телефони 
Активности:  
Сменена е библиотеката на скенера за iOS устройства, променено е наименованието на атрибут, отстранени са грешки 
(напр. при повторна проверка на баркод с грешна контролна цифра). Направени са също стилистични промени на 
наименованието на атрибути и е центриран скенера за android устройства.  
 
4. ОБНОВЯВАНЕ НА САЙТА www.gs1bg.org 
Цел: Създаване на обща визия на всички Национални организации GS1 по света. 
Активности:  
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От Централата на GS1 са получени предписания и ръководство за изграждането на обновен сайт, които съдържат дизайн 
на отделните компоненти, препоръки за съдържанието на отделните страници, лога, икони, топография и цветове, 
темплейти за изготвяне на брошури и други информационни материали и други. Във връзка екипът на GS1 България 
разписа техническо задание, в което са включени преработени текстове, картинки, външни препратки, както и 
разпределението на 55 страници, които да бъдат заложени в новата визия.  
Добавени са нови функционалности, като възможност за проверка дали дадена фирма е член на GS1 България през 
сайта на Сдружението, както и калкулатор, с който представителите на фирмите могат да изчислят дължимия 
встъпителен членски внос преди самата регистрация. 
 
5. ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА И ПРОДУКТОВИЯ КАТАЛОГ 
Цел: Актуализация и усъвършенстване на двете системи. 
Активности:  
Добавена е функционалност за премахване на неактивни потребители/лица от профил на фирма в информационната 
система на GS1.  
 
6. УНИКАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (UDI) 
(Проект на GS1 Глобален офис, направление Здравеопазване, с пряко влияние върху Националните организации GS1.)  

Цел: запазване на статута на GS1 AISBL като издаваща организация на UDI в САЩ 
Описание на проекта: По изискване на FDA (Американска агенция по храните и лекарствата), GS1 трябва да  поддържа 
списък на етикетиращите фирми, които използват GS1 идентификатори за UDI съгласно правилото на FDA в САЩ за 
уникална идентификация на изделията и да предоставя на FDA копие от този списък в електронен вид всяка година до 
31 декември. 
Всяка Национална организация GS1 (вкл. GS1 Bulgaria) трябва да гарантира, че компаниите, които кандидатстват или 
вече използват GS1 идентификатори чрез декларация удостоверяват използването им за създаването на UDI. В случай 
на промяна компаниите своевременно трябва да актуализират информацията.   
Активности: до активните членове на ДЖИЕС 1 България от сектора, в сроковете посочени от Глобалния офис, се 
изпраща запитване, дали изнасят изделия за САЩ с искане да попълнят декларацията за това; в сроковете посочени от 
Глобалния офис се изпраща ежегодна справка за новорегистрираните фирми, изнасящи/етикетиращи медицински 
изделия за САЩ. 
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7. ПРОГРАМА/ПЛАН НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ GS1 ОТНОСНО ЦИФРОВИЯ ПРОДУКТОВ ПАСПОРТ 
Цел: Да се гарантира, че Националните организации GS1 от Европа разполагат с необходимите знания и инструменти 
да работят по въвеждане на цифровия продуктов паспорт 
Описание на проекта: В плана, който е организиран под формата на анкета/обучение са включени поредица от 
документи за четене, въпроси за отговор и препоръки за създаване на контакти, като са необходими да се започне работа 
на местно ниво. 
Активности: анкета 
 
8. ПРОЕКТ НА ГЛОБАЛНИЯ ОФИС С УЧАСТИЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ GS1 - MO Maturity Model 
(модел за степен на развитие/зрялост) 
Цел: Да се помогне на Националните организации GS1 при определяне на целите за развитие на тяхната дейност и 
разгръщане на техните възможности и растеж. Да се засили сътрудничеството между отделните Национални 
организации.  
Описание на проекта: Програма за развитие на Националните организации GS1. Разработен е инструмент, чрез който 
може да се определи нивото на развитие на отделна Национална организация. Всяка една организация има собствен 
акаунт. През него за дейността си в различни направления може да направи самооценка и да се установи, на какво ниво 
е (базово, прогресивен, напреднал) и какво трябва да се направи, за да премине в по-високо ниво. Резултатите са 
видими само за съответната организация. За самооценката към момента са налични следните 15 възможности: 
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Активности:  
На 10 май 2022 г. стартира работата по модела за здравеопазването (MO Maturity Model- Healthcare capability 
Development). Нивото от самооценката е „прогресивен“. 
На 11 май 2022 г. стартира работата по модела за пресни продукти (MO Maturity Model-Fresh Foods Capability). Нивото 
от самооценката е „прогресивен“. 
По проекта са направени общо 6 онлайн срещи. 
 
 
   

ПАРТНЬОРСТВА 
 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  
В рамките на партньорството периодично се получават покани от страна на Университета за участие в лекционни курсове 
с презентации на тема стандартите GS1. 
 
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  
● Периодично се провеждат обучения на колеги от РТПП, които са представители на БТПП в регионалните структури. 

Тема на обученията са: въведение в стандартите GS1, регистрация на фирми в сайта на Сдружението, продукти и 
услуги на GS1 България. През изминалата година са обучени колеги от Кърджали, Бургас, Смолян и други.  

 
● По линия на партньорството са приети стажанти от “Национална финансово-стопанска гимназия”, гр. София. На първи 

етап, учениците се запознаха с основните стандарти на GS1 чрез лекции, презентации и онлайн обучения, 
предоставени от експерти на Сдружението и от Глобалния офис GS1 (на английски език). На втори етап стажантите 
бяха разпределени по 4 теми:  

Електронни магазини/маркетплейси и връзка с продуктов каталог;  
Привличане на нови клиенти и популярни маркетингови инструменти; 
Електронно управление; 
Козметика; 

за които направиха проучвания по зададени параметри, изготвиха презентационни материали и дадоха 
предложения за разпространение и имплементиране на стандартите GS1. Участие в стажантската програма взеха 9 
ученици, за периода март-юни 2022 г.                      
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● Предоставени са списъци с търговски вериги и компании за бутилиране на вода, членове на GS1 България, за 

подкрепа на бедстващите при наводненията в района на Карлово, септември 2022 г.  
 
 
СОФТГРУП 
SoftGroup е софтуерна компания, която предоставя технологични решения за проследимост на лекарства, включително 
процесите на агрегиране във фармацевтичното производство. SoftGroup е доверен партньор на GS1 Healthcare, както и 
на GS1 България в организацията на семинари, обучения, конференции и обмен на експертни консултации.  
 
БЪЛГАРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВА (БОВЛ) 
БОВЛ помага за прилагането в България на Директива 2011/62/ЕС за предотвратяване на навлизането на 
фалшифицирани лекарства в законната верига на доставка. GS1 България и БОВЛ са в постоянно сътрудничество по 
въпроси относно идентификацията на лекарства, бази данни, участия във форуми, конференции и др.  
 
INAQ Consulting 
Сътрудничество при организиране на IFS конференция 2022 в София, в т.ч. предложения за лектори; изпращане на 
имейли с информация за конференцията и възможност за регистрация до 2800 компании; участие с презентация относно 
изискването при сертифициране по международния стандарт за безопасност на храните IFS Food, фирмите да 
предоставят GLN номера за физическите локации на производството на храни;  медиен партньор. 
 
GS1 Нигерия 
Сътрудничество във връзка с подобряване на качеството на данните и въвеждането на данни в GS1 Registry platform. На 
база списък със GTIN номера от GS1 Нигерия са изпратени писма-покани до фирмите членове, които имат търговски 
отношения с Нигерия с искане да попълнят продуктова информация в каталог БГ Баркод. Когато носителите на 
търговската марка попълнят информация за продуктите в каталога, тя  е видима в глобалния регистър и чрез услугата 
Verified by GS1 може да се прави проверка за идентичността на даден продукт в цял свят. 
 
SmartIT Global SRL/платформа easySales 
Компанията е разработчик на софтуерни решения за електронна търговия. Чрез платформата си за продуктови данни и 
услуги easySales цели фирмите/лицата с право на търговска дейност да бъдат улеснени при листване на продукти в 
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електронни платформи/маркетплейси, изготвяне на електронни документи за поръчки и фактури, и управление на 
наличностите. Фирмата разширява дейността си на пазарите в България и Унгария. С GS1 Румъния има подписано 
споразумение за сътрудничество по модела на сътрудничеството с eMAG. Проведени са две онлайн срещи и са 
обсъдени са възможности за сътрудничество с ангажимент от платформата да изпращат към нас фирмите, които имат 
нужда от баркод, а от страна на GS1 България за съдействие при популяризиране на платформата в България. 
Изготвен е текст на споразумение, което не бе подписано, поради обратна връзка от страна на easySales. 

 
АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ 
През месец март бе направена презентация пред екип, работещ за Асоциацията на стандартите GS1 и в детайли: 
стандартите за електронен обмен на данни, стандарта за логистичен етикет, стандартите за синхронизация на основни 
данни и новата услуга EComGrid.  
 
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ИЗНОСИТЕЛИТЕ НА ВИНО 
Осъществен е контакт с Асоциацията, по темата за електронния етикет с възможност да се предоставят данни за 
хранителните стойности и алергените на вината. Направена е презентация за Продуктовия каталог БГ Баркод и 
EComGrid. Предоставени са материали за стандартите GS1 в сектора. 
 
 

СТАНОВИЩА И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 
 

● Съдействие при изготвянето на становище на БТПП, адресирано до Председателя на Европалати, относно 
предложение за Регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на рамка за определяне на изисквания 
за екопроектиране към устойчиви продукти и за отмяна на Директива 209/125/ЕО. Становището подкрепя 
въвеждането на цифров продуктов паспорт и използването на отворени международни стандарти за идентификация 
на продуктите и споделяне на данните. - 13 май 2022 г. 

● Съдействие при изготвянето на текст, който да бъде включен в позицията на Европалати относно Регламента за 
екодизайн за устойчиви продукти, публикуван за обсъждане на 30 март 2022 г. Предложеният текст е свързан с 
използването на уникален идентификатор на продукта по утвърден международен стандарт за връзка между 
атрибутите на даден продукт, дори и да се намират в различни бази данни. - 7 юли 2022 г. 
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● Съдействие при изготвянето на становища на БТПП до Министерство на земеделието; на Околната среда и водите 
относно създаването на електронна система за опростяване и стандартизиране на процедурата по проследяване на 
отпадъците; на Здравеопазването (медицинското досие, е-рецепта, е-направление); на Транспорта; на Електронното 
управление по темата за електронните товарителници (среща с Министъра на 29.03.), както и предложение за 
залагане на стандартите GS1 във всички сфери, в които предстои електронизация; на Иновациите и растежа; до 
Народното събрание по Закона за корпоративното подоходно облагане относно въвеждането на електронни ваучери 
за храна и уникална идентификация.  

● Предложен е текст за включване в Националното тристранно споразумение в частта за дигиталната трансформация, 
който да предвиди: Изграждане в България на единен регистър и системна мрежа, чрез които да се опростят 
процесите и процедурите в комуникацията с властите и държавната администрация (електронно управление) и да се 
избегне повторно въвеждане на данни от фирмите към различните органи/институции. За идентификация на 
юридическите лица и физически локации, вкл. държавната администрация да се използват отворени, международни 
стандарти за идентификация и модели на данните.  
В  подкрепа на предложения текст са приложени примери от Австрия, Дания и Нова Зеландия. 

 
 

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЕКИПА НА ДЖИЕС 1 БЪЛГАРИЯ 
 

Курс на Глобалния офис GS1 “The role of GS1 and GTINsin Regulated UDI System”, февруари 2022 
 
 

УЧАСТИЕ във ФОРУМИ и работни групи на GS1 и GS1 в Европа 
 

ФОРУМИ: 
✔ Глобален форум 2022, 21-24 февруари, виртуално. Участие на GS1 България с видеоклип на тема GDSN в 

България и партньорство; 
✔ GS1 в Европа - еднодневен семинар на тема ЦИФРОВИ ПАСПОРТИ НА ПРОДУКТИТЕ за националните организации 

GS1, 12 май 2022, онлайн; 
✔ Общо събрание на GS1 AISBL, 23-26 май, Брюксел, хибридно и 8 декември, онлайн; 
✔ Ден на GS1 в Европа, домакин GS1 Италия,  19 май 2022, онлайн; 
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✔ GS1 България бе домакин на работна среща с екипа на GS1 Босна и Херцеговина,  11-13 септември 2022, Белчин 
гардън. На срещата беше обмен ценен опит по важни теми от дейността на двете организации, между които:  
Обслужване на членовете; Електронното фактуриране; Дигитализация; GDSN; Verified by GS1; GLN Global 
Registry  

 

   
✔ GS1 Industry & Standards Event 2022, 19-22 септември, онлайн;  
✔ Регионален форум GS1 в Европа 2022, 17-20 октомври – Амстердам, Нидерландия; 
✔ 37-ма конференция по здравеопазване GS1 – 15-17 ноември 2022 г., хибридно: Париж (Франция) и онлайн. 

 
РАБОТНИ ГРУПИ:  
 
✔ GS1 Global Data Protection Policy 

Правният отдел и екипът за киберсигурност работят върху нова политика, която да се прилага от ГО и НО-ии относно 
събирането и споделянето на данни през Глобалната платформа от регистри (GRP). Политиката има за цел да допълни 
вътрешните правила, които уреждат решения, свързани с GRP и достъпа до лични данни. Предложението включва обратната 
връзка на Националните организации GS1, която бе получена чрез попълването на специализирана анкета. Всяка НО ще 
трябва да премине през сертифициране, което включва: 

● Подписване на набор от стандартни договорни клаузи съгласно образец на ЕС; 
● Гарантиране, че получателят на данни подписва отделен набор от стандарти договорни клаузи; 
● Оценка на въздействието - Transfer Impact Assessment (TIA) 

✔ MSWR GLN Modernization – възстановена от септември 2022, през седмица 
Представители на НО-ии  под ръководството и със съдействие на ГО, преразглеждаме определенията на термините, които се 
използват в новите действащи правила за GLN. Терминологията се коригира в онлайн речника на GS1. Целта е по-голяма 
яснота за ползвателите на стандарта GS1 GLN и елиминиране на двусмислици в тълкуването на термини.  
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✔ HIG Meetings –  2 пъти месечно 
✔ UDI for HIG - веднъж месечно 
✔ MO Data IN/OUT Interest Group – веднъж месечно 

Представители на НО-ии получават правила за въвеждане и изтегляне на продуктова информация в GS1 Registry Platform. 
Обсъждат се нови възможности за споделяне на продуктова информация, обмен на добри практики и подобряване на 
качеството на данните за продуктите. 

✔ Data Quality MO group 
Обсъждат се различни подходи и методи, използвани от НО-ии за повишаването на качеството на постъпващите продуктови 
данни от GDSN и Verified by GS1. Предоставят се статистически данни за развитието на двата проекта и инструменти, които 
да използваме при комуникация с членовете, да предоставят качествена информация още на първи етап.  

✔ LEI Registration Agent – веднъж месечно 
Тъй като информационната система за работа, която използват регистрационните агенти, се обновява доста често, 
основната дейност на работната група е обсъжданете на казуси и актуализации, свързани със системата. Обсъжда се, какви 
нови функционалности би било добре да се добавят, както и какво може да се промени или да отпадне.  

✔ AGM (Apparel & General Merchandise) MO Interest Group - на тримесечие 
Споделяне на казуси, актуални въпроси, най-добри практики, актуализации на програмата. Разглеждат се практики от 
прилагането на RFID тагове в модната търговия, сътрудничества между текстилни предприятия и НО-ии, новите регулации 
на европейската комисия в сектора и дигиталния паспорт на продуктите и други.  

✔ Marketplaces MO Interest Group – на тримесечие  
Електронната търговия е нов сектор, в който стандартите GS1 навлизат и като такъв, GS1 е в етап на самозаявяване и 
обучение за ползите от прилагането на стандартите. ГО и НО-ии работят заедно, за определяне на проблемите и нуждите на 
сектора. Споделят се добри практики, глобални и локални решения за въвеждането на GS1 стандартите в Маркетплейсите. 
Разработи се специална анкета GS1 Global Marketplace Engagement Selected 100 survey, чрез която НО-ии да получават 
глобален поглед върху ангажираността на GS1 с Маркетплейсите, да измерваме напредъка в сектора, по-добре да 
подпомагаме на търговците в платформите за ел. търговия и техните потребители.  

✔ B2B2C е работна група на GS1 в Европа в която GDSN експерти от НО хармонизират внедряването на GDSN в Европа. 
Работата е насочена и върху въздейтвето на европейското законодателство засягащо GDSN. Създаване на ръководства, как 
да се обменят данни изискуеми от Европейските регламенти. 

✔ Alcohol and Beverage MO Interest Group  
Във фокуса на групата е използването на електронни етикети при алкохолните напитки за представянето на информация за 
хранителните стойности и алергените, и как да се помогне на сектора да отговори на това изискване. Работи се в 
партньорство със секторни организации, напр. spiritsEUROPE. Главната цел е да бъде утвърдено използването на GTIN в 
базите данни за връзка между физическия продукт и електронния етикет. 
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✔ Customer Support  
Групата разглежда добри практики, свързани с работата с клиенти. Правят се периодични предложения за подобряване на 
обслужването на клиенти. Споделяне на работещи начинания от различните страни. 

✔ Global Training Network 
Фокусът е подобряване на компетенциите в различни направления като презентационни имения, сътрудничество с 
образователни институции и др. 

✔ 2DinRetail  
Работната група е ангажирана с внедряването на 2D символи в точката на продажба от 2027г. Създава ръководства, работи 
с индустрията за повишаване на информираността за ползите от миграцията. 

✔ Fresh Foods  
Групата е създадена за обмен на добри практики между НО относно внедряването на стандартите в сектора. Цел е и 
ангажиране на повече фирми да прилагат стандартите за осигуряване на проследимост при пресните храни. 
 

 
 ЗАСЕДАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ БОРД НА GS1 В ЕВРОПА: 
✔ 27 и 28 април, Рейкявик, Исландия 
✔ 19 октомври, Амстердам, Нидерландия 
✔ 14-15 декември, Букурещ, Румъния 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЖИЕС 1 БЪЛГАРИЯ 
✔ 6 януари (съгласуване на подпис) относно инвестиране на средства /Протокол 01/06.01.2022/ 
✔ 24 март (редовно заседание, хибридно) /Протокол 02/24.03.2022/ 
✔ 16 юни (редовно заседание, хибридно) /Протокол 03/16.06.2022/ 
✔ 29 септември (редовно заседание, присъствено) /Протокол 04/29.09.2022/  
✔ 24 ноември (редовно заседание, хибридно) /Протокол 05/24.11.2022/ 

 
  


