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Стандартите GS1 в индустриалните сектори 

GS1 - организация с нестопанска цел,  
       - стандарти за идентификация  
в различни сектори на индустрията 
 
Началото: 1974г.  
сканиране на баркод на дъвки Ригли в 
американски супермаркет.  
 
Сектори: 
- Логистика и Транспорт,  
- Производство и търговия на дребно, 
- Обществено хранене.  
 
Най-бързо развиващият се сектор е 
Здравеопазването. 
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GS1 - международна и местна организация 

GS1 Global Office 
 
 Управлява процесите по създаване, развитие и 

поддържане на стандартите и основната им 
структура,  

 координиране с други международни органи,  
 разработване на  програми за обучение... 

 
GS1 Национални организации 
 
 местни офиси в 112 страни 
 внедряване на стандартите  
 адаптиране към местните регулаторни рамки  
 управление на взаимоотношенията с местните 

правителства и регулаторни агенции  
 управление на членството на фирмите в GS1 ... 
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GS1 в Здравеопазването:  
разширяваща се, свързана общност 

…и още много компании работещи с GS1 на местно ниво 
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Членове на GS1 България от здравния сектор 

Към момента: над 110 фирми, между тях - всички най-големи 

производители на фармацевтични продукти в България. 

 

Предимства за членовете в България: 

• вече имат GTIN номера (фирмен префикс), които използват и 

могат да отговорят на изискванията на Директивата за фалшивите 

лекарства и делегирния акт към нея; 
 

• разполагат с GLN номера за идентификация на локации; 
 

• отпада необходимостта от издаването на други номера и 

адаптирането към друга система на кодиране; 
 

• достъп до призната на световно ниво стандартна система за 

кодиране, която позволява хармонизация и стандартизация. 
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Фирмени префикси и капацитети 

GS1 България издава фирмени префикси с различен капацитет в 

зависимост от нуждата на фирмата за броя на артикулите, които 

ще маркира с баркод. 
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Видове  
капацитети  

(общо номера) 

Дължина на префикса (код на 
държавата + номер на 

компанията) 

Дължина на рефер. 
артикулен номер 

Контролна цифра  
(по алгоритъм  от 

предходните цифри) 

 
диапазони 

100 000 ####### = 7 ##### = 5 # 99999+00000 

10 000 ######## = 8 #### = 4 # 9999+0000 

1000 ######### = 9 ### = 3 # 999+000 

100 ########## = 10 ## = 2 # 99+00 

• Представената структура е за идентификационни номера, състоящи се от 13 цифри. 
Те се определят от префикс + референтен номер на артикула + контролна цифра 

Какво определя дължината на фирмения префикс? 



© GS1 2017 

Префикси на Национални  
организации GS1 / код на държавата 
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Структури на GTIN 
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      N1                   N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11  N12  N13                     N14 

Индикатор Контролна 
цифра 

GTIN  идентификация на единиците, които съдържа  

(без контролна цифра) 

              N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11  N12 

GS1  фирмен префикс      и      референтен номер 

N13 

  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N7   N8   N9   N10   N11 

GS1 фирмен префикс     и         референтен номер 

N12 

      N1   N2   N3   N4   N5   N6  N7 

GS1 префикс на 
страната 

N8 

референтен 
номер 

Контролна 
цифра 

Контролна 
цифра 

Контролна 
цифра 

GTIN-14 

GTIN-13 

GTIN-12 

GTIN-8* 

*Използването на GTIN-8 номера не се препоръчва от FMD, макар че технически е възможно кодирането им в Data 

Matrix. Необходимо е компаниите, използващи такива номера за идентифициране на лекарства да ги заменят с GTIN-
13 номера. 
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GS1 Носители на данни – баркодове 
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EAN/UPC 

Composite 

Component 

GS1 

DataMatrix 

ITF-14 

GS1-128 

GS1 DataBar 

GS1 
QR Code 
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Data Matrix 

Създаден преди QR кода и 
широко застъпен в здравната 
индустия, както и препоръчван 
от здравните регулаторни 
институции в редица страни  

Aztec Code  

За билети и достъп, 
маркиране на части  

QR Code 

За етикетиране на части и 
маркиране в автомобилната и 
други промишлености, при 
EDI, при търговията на 
мобилни устройства, в 
маркетинга .... 

Видове двумерни баркодове 

Множество варианти… но за различни цели… 

MaxiCode – 
фиксиран размер 

Единствено приложение -  
сортиране и проследяване на 
пакети 
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Сканиране на 2D символи 
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Линейни баркод скенери: 
• Използват лазарна линия и 

линейно прочитане на символа 
 

• Обемисти 
 

• Сканират линейни и някои 2D 
Stacked символи 

 
 

Двумерни баркод скенери: 
• Базирани на цифрова камера 

 
• Разрастващо се инсталиране в 

промишлени, търговски, здравни обекти 
 

• Сканират линейни символи (1D) и 
двумерни (2D) Stacked и Matrix символи 

В здравеопазването са необходими двумерни баркод скенери. 

GS1-128 &  
GS1 DataBar 

GS1 DataMatrix 
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Използване на баркодове в здравеопазването 
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Примери на GTIN-13, кодиран с баркод EAN-13 

ZENTIVA, Чешка Република 

САНА-С ЕООД, България 

Санофи-Авентис, Унгария 

GTIN-13 
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EAN/UPC 

Composite 

Component 

GS1 

DataMatrix 

ITF-14 

GS1-128 

GS1 DataBar 

GS1 
QR Code 

Баркодове възприети за сериализация 
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GTIN 

Сериен номер 

Срок на годност 

Номер на партида 

GTIN 

Обхващане на идентификационен код на търговския 
артикул  … и не само него… 
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Рамер на GS1-128 при кодиране на повече данни 

Само GTIN 

GTIN + AI(17) 

GTIN + AI(17) + AI(10) от  4 цифрови и 6 буквени 

GTIN + AI(17) + AI(10) от 8 цифрови и 12 буквени + AI(21) от 13 цифрови и 1 буквен 

За всеки допълнителен знак дължината на символа се увеличава… 
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Само GTIN  
2.7178 мм x 2.7178 мм 

(7.09676 мм2) 

GTIN + AI(17) 

GTIN + AI(17) + AI(10) от 4 цифрови и 6 буквени символа 

GTIN + AI(17) + AI(10) от 8 цифрови и 12 буквени символа 

GTIN + AI(17) + AI(10) от 8 цифрови, 12 буквени + AI(21) от 3 цифрови 

GTIN + AI(17) + AI(10) от 8 цифрови, 12 буквени + AI(21) от 13 цифрови и 1 буквен 

GTIN + AI(17) + AI(10)от 8 цифрови, 12 буквени + AI(21) от 15 цифрови и 2 буквени 

GTIN + AI(17) + AI(10)от 8 цифрови, 12 буквени + AI(21) от 17 цифрови и 3 буквени 

3.0734 мм x 3.0734 мм 
(9.6774 мм2) 

0.507in x 0.507in 
(0.257 sq inch) 

0.507in x 0.507in 
(0.257 sq inch) 

0.507in x 0.507in 
(0.257 sq inch) 

3.4036 мм x 3.4036 мм 
(11.61288 мм2) 

11.8872 мм x 11.8872 мм 

(141.29004 мм2) 

3.7338 мм x 3.7338 мм 
(14.19352 мм2) 

Рамер на DataMatrix при кодиране на повече данни 

12.8778мм х 12.8778мм 
 
165.80612 mm2 

12.8778мм х 12.8778мм 
 
165.80612 mm2 

12.8778мм х 12.8778мм 
 
165.80612 mm2 
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Как информацията се кодира в GS1 Data Matrix?  

 

Чрез Приложни идентификатори (ПИ) - от 2 до 4 цифри: 

Те указват на четящия софтуер, че: 

• След ПИ (01) следва Глобален номер на търговската единица (GTIN) - 14 цифри  

• След ПИ (21) следва Сериен номер - до 20 буквено-цифрови символа  

• След ПИ (10) следва Партиден номер – до 20 буквено-цифрови символа  

• След ПИ (17) следва Срок на годност – 6 цифри (ГГММДД)  

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                            GTIN – Номер на продукт,  

               издава се от GS1 организация, 

                     уникална комбинация от цифри 
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Европейската директива 
за фалшивите лекарства 2011/62/EС 

Делегиран регламент ЕС 2016/161 към директивата:  

указват използването на показатели за безопасност: 1) 

средство срещу подправяне (Anti-Tampering Device) и 2) 

индивидуален идентификационен белег (UI), съдържащ: 

 Код на продукта 

 Сериен номер 

 Национален номер за реимбурсиране или за идентификация (само за 

някои пазари, не и за България) 

 Партиден номер 

 Срок на годност 

• Носител на UI да бъде 2D баркод (Data Matrix) 

• Структурата на UI да бъде съвместима по ISO 

 

Стандартите GS1 отговарят напълно на изискванията!  

 

 

 

 

 

 

•   

19 
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Защо GS1 Data Matrix? – кодиране на повече данни  

GS1 Data Matrix е 

 най-малкият двумерен баркод символ за кодиране на информация 

 одобрен с международен стандарт ISO/IEC 16022  

 заложен в европейската директива, като необходимото техническото 

средство за кодирането на информацията за целите на 

проследимостта и борбата с фалшифицирането.  

 

ПРЕДИМСТВА  

 Подходящ за директно маркиране на изделия и лекарства (DPM) 

 Възможност за кодиране до 2,335 цифрено-буквени комбинации или 3,116 

цифрови символа  

 Увеличава ефикасността и редуцира разходите 

 Позволява ефективно изтегляне на некачествени или с изтекъл срок на 

годност лекарства 

 Алгоритъма за корекция на грешки ECC200/Reed-Solomon позволява 

прочитането на увредени до 60% баркодове 

20 
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Йерархия при пакетиране ...примери 

GS1 
идентификатор 

Данни (GTIN, срок на 
годност, партида) 

Препоръчан 
баркод 

GTIN „1“ 
(01)03801234560011 
(17)171231 

GS1 Data Matrix 

GTIN 2 
(01)03801234560028(21)==
======= 
(17)171231(10)АBC 

GS1 Data Matrix 

 

GTIN 3 
(01)03801234560035(21)==
======= 
(17)171231(10)АBC 

GS1 Data Matrix,  
GS1-128 

 

GTIN 4  
(01)03801234560042 
(17)171231(10)АBC 

GS1 Data Matrix,  
GS1-128 

GTIN 5  
(01)03801234560059 
(17)171231(10)АBC 
 

GS1-128 

 

SSCC 
(00)038012345600000004 GS1-128 
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Основни GS1 идентификационни номера 

22 

GTIN 
Global Trade Item Number 

SSCC 
Serial Shipping Container Code 

GLN 
Global Location Number 

Необходим в ЕDI 
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Какво е HRI според GS1? 

Формат четим от хората (HRI) 

• HRI показва, какво точно e 
включено в баркода 
 

• Необходим е в случай, че 
баркода не може да бъде 
прочетен 
 

• Някои правила за HRI са 
специфични за сектор 
здравеопазване 

HRI 

Съгласно Делегиран Регламент (EC) 2016/161 
(чл.7) във формата, четим от хората 
производителите отпечатват: 
- Код на продукта  
- Сериен номер 
 
Според Наредба № 38 на МЗ (чл. 3) 
лекарствените продукти съдържат върху 
вторичната си опаковка  
- Дата на изтичане на срока на годност, 

изразен като „Годен до:“  
- Партиден № 
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HRI… GS1 основни дефиниции 

Формат четим от хората - Human Readable Interpretation (HRI) 

“Знаци като букви и цифри, които могат да бъдат прочетени от хора и са кодирани 

в GS1 баркод, ограничени в GS1 стандартна структура и формат. Форматът четим 

от хората е идентична илюстрация на кодираната информация. Знаците Start, Stop, 

Shift и функционалните знаци, както и символа знак за проверка, НЕ са показани 

във формата четим от хората.” 

 

Машинно четим формат  (Non-HRI Text) 

“Знаци като букви и цифри, които могат да бъдат прочетени от хора и могат/или не 

могат да бъдат кодирани в GS1 баркода, и не са ограничени в структура или 

формат базиран на стандартите GS1 (напр., код за данни изразен в национален 

формат, който би могъл да се кодира в GS1 баркод, като име на притежател на 

търговска марка и декларации на потребители).” 
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HRI… в GS1 General Specifications 

GS1 правила и препоръки за формат четим от хората - HRI  
 
4.14. Правила (HRI)  

- 4.14.1. Правила за формат четим от хората в здравеопазването 

• HRI са отбелязани индивидуално в много други секции на Gen Specs. 

  

Основни насоки: 

• Системата GS1 изисква принтиране на двете - GS1  баркод и HRI, който 

представя информацията кодирана в съответния GS1 баркод. 

• HRI трябва да е видим освен в редки случаи за специфични приложения, 
където има крайни пространствени ограничения; 

• …правилата са проектирани за глобална употреба. Изключения могат 

да се явят само, когато местни регулаторни или правни изисквания 

указват друго. 
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HRI… в GS1 General Specifications… 

… Пример за предпочитан основен формат… 



© GS1 2017 

И още за HRI  

• Регулаторните органи изискват данни като GTIN, Партида, Срок на 

годност и сериен номер да бъдат включени в DataMatrix; 

 

Тези данни се представят различно в HRI и в баркода:  

- Форматът за срок на годност в баркода е 171120 (ГГММДД), а във 

формата четим от хората може да бъде 20 Nov 2017; 

- Данните в баркода се кодират чрез използването на приложни 

идентификатори (17 = срок на годност), докато формата четим от 

хората, може да укаже изтичането му чрез префикс Годен до; 

Различните ползватели на опаковката имат нужда да достигнат до данните по 
различни начини: 

- Пациентът има нужда да прочете срока на годност във формата четим от 
хората; 

- Дистрибуторът сканира GS1 DataMatrix, за да разчете срока на годност; 
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Липса на място и технически  
ограничения 

• Не винаги е било възможно да се следват изискванията на 
заинтересованите страни, използвайки предишни стандарти 

за HRI, особено за по-малки опаковки; 

• Фактори като принтиране в една линия, език и местни 

регулации създават проблеми; 

(01) 09504000059101 
(21) 12345678p901 
(713) 1312345678913 
(17) 141120 
(10) 1234567p 
(8200) http://www.gs1.org/demo/ 

GTIN  

SN 
09504000059101 
12345678p901 

Reg No.  1312345678913 

Exp  
Lot 

20 Nov 2014 
1234567p 

Scan for online product information or go to:  

http://www.gs1.org/demo/09504000059101 

28 

http://www.gs1.org/demo/
http://www.gs1.org/demo/09504000059101
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 Отклонения при отпечатване  

29 

 

Ако се налагат отклонения от предпочитания формат, се следват следните 

правила: 

 

• Ако данните в машинно четимия формат са абсолютно същите както и в 
HRI, тогава в HRI трябва да се принтира подходящия Приложен 
Идентификатор заедно с основните данни. 

• Ако данните представени в машинно четимия формат не съвпадат с HRI, 

тогава в HRI може да бъдат представени само основните данни. 

Приложните идентификатори не трябва да се принтират. 

• Избирането на същинските основни данни се определя от производителя 

въз основа на регулаторни, местни езикови изисквания, подходящи 

стандарти (напр. ISO/IEC  15223) или подходящи съкращения. 
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Допълнителни данни в Data Matrix 
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(01) 09504000059101 
(21) 12345678p901 
(713) 1312345678913 
(17) 141120 
(10) 1234567p 
(8200) http://www.gs1.org/demo/ 

GTIN 09504000059101  
SN 12345678p901 

Reg No 1312345678913 

Exp  
Lot 

20 Nov 2014 
1234567p 

SN (21) 
Lot (10)  

EXP 

12345678p901 

1234567p 

20 Nov 2014 

GTIN (01) 09504000059101 
Reg No (713) 1312345678913 

Scan for online product information or go to:  
http://www.gs1.org/demo/09504000059101 

GTIN (01) 09504000059101 

Reg No (713) 1312345678913 

SN (21) 
Lot (10)  

EXP 

12345678p901 
1234567p 
20 Nov 2014 

Scan for online product information or go to:  

http://www.gs1.org/demo/09504000059101 

Текст за търговски цели 

Scan for online product information or go to:  
http://www.gs1.org/demo/09504000059101 

Баркод HRI 
Регулаторно 

изискван 
текст 

http://www.gs1.org/demo/
http://www.gs1.org/demo/09504000059101
http://www.gs1.org/demo/09504000059101
http://www.gs1.org/demo/09504000059101
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Параметри за качество 

Тиха зона (светли полета) 
Подобно на линейните (1D) символи, “тихата зона” трябва да остане 

чиста, но от всички 4 страни на символа… 

За повече информация вижте  

ISO/IEC 15415: 
Section 7.8.5. Fixed Pattern Damage 

Други параметри:  
GS1 параметри като X-дименсия (най-малкия елемент на баркода), 
формат четим от хората и друга информация, моля разгледайте 
GS1 General Specification.  
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GS1 DataMatrix 
Въведение и технически преглед 
за използването на GS1 Data 
Matrix 
 
Документът улеснява процесите по 
въвеждането чрез поместената  
детайлна информация за GS1 
DataMatrix и: 
- неговите технически 

характеристики,  
- кодиране на информацията,  
- принтиране, 
- прочитане. 

GS1 DataMatrix символика… 

http://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guidelinеe.pdf 
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Десислава Христова Димитрова 
Екперт 
 
ул.Искър, 9 
1058 София, България 
 
T +359 2 811 74 33 
M +359 888 92 34 87 
E Desislava.Dimitrova@gs1bg.org 
www.gs1bg.org 
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Въпроси? 
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GS1 Основни Спецификации (Gen Spec) включва 100+ 

“Application Identifiers”  
Приложни идентификатори главно или обикновено използвани в сектор здравеопазване 

00 SSCC (Serial Shipping Container Code) 

01 GTIN (Global Trade Item Number) 

10 Lot / Batch 

11 Production 

17 Expiry Date 

21 Serial Number 

710 NHRN – Germany PZN 

711 NHRN – France CIP 

712 NHRN – Spain CN 

713 NHRN – Brazil DRN 

7003 Expiry Date + Time 

7004 Active Potency 

8003 GRAI (Global Returnable Assets Identifier) 

8004 GIAI (Global Individual Assets Identifier) 

8017 GSRN Service Provider 

8018 GSRN Service Recipient 

8019 Service Relationship Instance Number 

GS1 Приложни идентификатори 

(Application Identifiers) 
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Разходи - Производство - Когато става дума за разходи за 
внедряване, те варират от USD 30K до около USD 500K (или 
повече) на производствена линия за печатане/сканиране (без 
добавяне на сериен номер). Много от производителите 
отбелязват, че при печатния софтуер е от решаващо 
значение да се гарантира автоматично включване на 
водещия символ Функция 1 (Fnc 1)  

Общ преглед -  Повечето компании, които вече са внедрили 
стандартите се въздържат да споделят подробности относно 
предизвикателствата, като например да избягнат споделяне на 
информация за оперативни процеси, запазване на конкурентно 
предимство, защита на активен пилотен проект, липса на 
дългосрочна информация за разходите и др. Досега сме 
информирани, че по-значителни са разходите за промяна на 
ИТ инфраструктурата. Но ние всички все още се учим...  



© GS1 2017 

GS1 DataMatrix въпроси по въвеждането 

37 

Разходи за потребителя - Промените в ИТ инфраструктурата може да се 
окажат основната неизвестна цена, тъй като тя е различна за всеки 
потребител. Разходите за скенера ще зависят от типа и нуждата и 
случая на използване, но единичните, безкабелни/или свързани с 
кабел ръчни устройства тип "пистолет,  могат да струват около 150 до 
350 долара за брой (в зависимост от количествата, вида на 
устройството, характеристиките и т.н. ) Разходите могат да бъдат 
занижени, но също така могат и да се повишат до USD 1000 за някои 
системи. Устройствата за проверка на качеството на печат на баркод 
символите могат да започнат на цени от USD 2000.  

Производителност - Във всички случаи е ясно, че никой не би се 
опитал да инсталира системи, ако е сигурен, че това ще  се отрази 
негативно върху производителността. 


