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Глобалните номера на локация (GLN)  
са уникални номера, с помощта на които 
се идентифицират юридически лица, 
функционални единици и локации  
по цялата верига за доставки.

Юридически лица
GLN номерата идентифицират фирми (или клонове на фирми), които са регистрирани в 
системата на GS1 и прилагат глобалните стандарти в своите бизнес процеси – маркиране 
на стоки с баркод, електронен обмен на документи с търговски партньори и др.  

Физически локации 
Всяка локация може да бъде идентифицирана:

•	централен	офис;

•	склад;

•	производствено	предприятие;

•	пристанище;

•	отделение	в	болница;

•	стая	в	сграда	и	др.
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База данниGLN Транслиране

ул. Бор, 15 
1000 София 
Тел: +359 2 123 45 67 
ABC АД 
Контакт за покупки: Петър Петров 
EDI контакт: Иван Иванов 
IBAN: BG56PR89247200123456



Функционални единици
Функционалната единица е звено в една организация, например отдел, изпълняващо 
специфични задачи.

Всяка функционална единица трябва да има собствен GLN, за да се различава от 
останалите.

GLN на функционалната единица може да е свързан със следните данни: информация за 
юридическо лице, контактна информация със съответното звено, финансова информация 
и др.

 

Дигитални локации
Дигитална локация представлява електронен (нефизически) адрес, който се използва за 
комуникация между компютърни системи.

Всяка дигитална локация трябва да има собствен GLN, за да се различава от останалите. 
GLN на дигиталната локация може да е свързан със следните данни: информация за 
юридическо лице, статут на развитие, мрежов адрес на локацията и информация за 
контакт със системен администратор и др.



Структура на GLN
GLN номерата се използват основно при Електронен Обмен на Данни (EDI). Стандартите 
EDI, поддържани от Системата GS1 използват GLN номера за улесняване автоматичното 
предаване на бизнес съобщения. Такива съобщения могат да бъдат: поръчка, е-фактура, 
авизо за доставка, потвърждение на доставката и др. Всяка фирма получила фирмен 
префикс GS1 от GS1 България има право да съставя GLN номера чрез нейния префикс. 
Структурата за кодиране на GLN е следната:
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Фирмен префикс GS1 

GS1 България определя 
GS1 фирмен префикс на 
фирмите членове.

Номер на локация

Фирмите определят 
номера на локация за 
всяка отделнa физическа 
или юридическа локация.

Контролна цифра 

Последната цифра 
се изчислява чрез 
алгоритъм и удостоверява 
коректността на GLN.

*Дължината на фирмения префикс и номера на локацията са с променлива дължина.



Електронен обмен на данни (EDI)
GLN номерата осигуряват уникална, ясна и ефективна идентификация на всички локации, 
които са свързани с EDI транзакции. Благодарение на тях не се налага имената, адресите 
и информацията за определени локации да бъдат изпращани при всяка транзакция на 
съобщения. Информацията, която стои зад даден GLN номер, се подава само веднъж към 
търговския партньор, за да я запише в своята система. След това, при електронен обмен 
на съобщения, тя се извлича автоматично с уникалния GLN.

Ефективен превоз на стоки 
В сектора на транспорт и логистика GLN номерата се кодират в баркод символи, за да 
идентифицират: 

•	участниците	по	веригата	за	доставки	(напр.		получател/доставчик	на	търговски	
единици);	

•	транспортни	единици	(cross	-	docking);

•	физически	локации.
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Приложен идентификатор (410) означава “Да се достави до локация”, 
а след него е посочен глобален номер на локация (GLN), 

ПИ (01) е за GTIN, ПИ (10) е за партида.

С помощта на Приложни 
Идентификатори (ПИ) могат да се 
кодират допълнителни данни освен 
Глобалния номер на търговската 
единица (GTIN), като например 
партида;	срок	на	годност	и	др.	в	
зависимост от нуждите на фирмата. 
Приложните идентификатори 
са комбинации от цифри, които 
еднозначно идентифицират 
значението и формата на данните, 
които следват след тях.

При сканиране на баркод символ GS1-
128 данните, свързани с даден GLN, се 
обхващат автоматично и не се налага 
ръчно въвеждане на информация. По 
този начин се намалява времето за 
обработка на данните и се намаляват 
грешките.



Всяка фирма може да създаде своя вътрешна система и структура за кодиране за 
идентификация на всички локации, според своите оперативни изисквания. Въпреки че 
това изглежда по-лесният и по-бърз начин, при обмен на информация между различни 
фирми, могат да се появят няколко проблема, като например: 

•	Дублиране	-	двама	или	повече	търговски	партньори	могат	да	използват	еднакви	кодове	
за	идентифициране	на	локациите;	

•	Усложняване	-	вътрешните	кодове	имат	разнообразна	структура	и	формат,	което	
усложнява програмните приложения и промените в тях костват много средства.

Предимства на GLN номерата: 
•	Уникални:	имат	проста	структура,	която	улеснява	създаването	и	предаването	на	данни;	

•	Многоотраслови:	не	са	обвързани	с	конкретен	отрасъл	и	позволяват	да	се	
идентифицира всяка една локация и съответно всеки вид бизнес, независимо от това 
каква	дейност	извършват;

•	Международни:	уникални	са	и	са	признати	навсякъде	по	света.



GS1 България

ул. Искър, 9
1058 София, България
Т +359 2 8117 570, 439
Е	gs1bulgaria@gs1bg.org

www.gs1bg.org

GS1 България е една от общо 112 Национални организации GS1 по света, които действат 
като	представители	на	Международната	нестопанска	организация	GS1.	Дейността	на	
GS1 България е насочена към администриране и популяризиране на международните 
стандарти в страната. Организацията осигурява на българските фирми достъп до 
глобалната система за автоматична идентификация и маркиране с баркод на продукти, 
услуги, логистични единици, локации и други.


