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ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ:
“Макар че е направено всичко необходимо, за да се гарантира  
верността на стандартите GS1 съдържащи се в този  
документ, GS1 и всяка друга страна ангажирана с подготовката 
на този документ с настоящото заявяват, че документа се пре-
доставя без гаранция, заявена или подразбираща се, за точността 
или съответствието и отхвърлят всякаква отговорност, пряка 
или косвена за щети или загуби свързани с използването на този  
документ. Документът може да се модифицира от време на 
време, което е във връзка с развитието на технологията, изме-
нение в стандартите или нови правни изисквания. Информацията 
в този документ по време на публикуването й е в съответствие 
с GS1 General Specifications, Version 7.0, January 2006 и може да се 
променя без да се уведомява за това.”

Освен това, не се заявява и не се дава гаранция, че стандартите 
няма да претърпят изменения поради допълнения към системата 
или развитие на технологията.
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1. Определяне на Глобални номера  
    на търговски единици

1.1. Основно правило
Глобален номер на търговска единица – ГНТЕ (GTIN) се използва за 
идентификация на всякакви стоки (продукти или услуги), за които има 
необходимост да се извлича предварително дефинирана информа-
ция и на които може да се определя цена, както и да бъдат поръчва-
ни, и фактурирани във всяка точка по веригата за снабдяване. 

При всяка една промяна на предварителното дефинирани характе-
ристики на дадена единица, които имат отношение към търговския 
процес, се използва нов уникален ГНТЕ (GTIN). Водещото правило е, 
че ако един потребител може да различи нова търговска единица от 
стара и съответно да направи своя избор за покупка, то тогава трябва 
да се определи нов ГНТЕ (GTIN). 

Управителния съвет на Инициативата за Глобална Търговия (GCI) 
препоръчва специфични правила, които важат за определени сектори, 
специално за сектора на бързо оборотните стоки. Тези правила, които 
обхващат много общоприети търговски практики, можете да намери-
те в Раздел 3 по-долу. Въпреки, че всички стандарти GS1 са добро-
волни, тези правила са предназначени да създадат нормативната 
практика в сектора на бързо оборотните стоки.

1.2. Отговорност

1.2.1. Търговски единици с и без търговски марки

Притежателят на търговската марка, организацията, която притежава 
спецификацията на търговската единица, независимо от това къде и 
от кой се произвежда тя, обикновено носи отговорност за определяне-
то на ГНТЕ (GTIN). При встъпването си в Националната организация 
GS1 притежателят на търговката марка получава фирмен префикс 
GS1, който е за изрично ползване от фирмата, на която е определен. 
Фирменият префикс не може да се продава, отдава на лизинг или 
да се предоставя като цяло или част от него за ползване от която и 
да било друга фирма. По такъв начин притежателят на търговската 
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марка може да бъде:

Производителят или доставчикът • 

Фирмата сама произвежда продукта или той се произвежда за нея 
в някоя друга страна и го продава под собствената си търговска 
марка.

 Вносител или търговец на едро• 

Вносителят или търговецът на едро има продукт, произведен в някоя 
страна и го продава под собствената си търговска марка или вноси-
телят, или търговецът на едро променя търговската единица (напр. 
променя опаковката на артикула).

Търговец на дребно• 

Продуктът се произвежда за търговеца на дребно в някоя страна, 
който го продава под своята търговска марка.

Има и някои изключения, както следва:

Стоки без търговска марка • 

Стоки, които нямат марково наименование или са масови стоки без 
собствен етикет, също получават ГНТЕ (GTIN) от производителя. Тъй 
като различни производители могат да доставят стоки, които изглеж-
дат еднакви на външен вид за потребителя, то се допуска тези стоки, 
които външно са еднакви, да имат различни ГНТЕ (GTIN). Фирми, 
които търгуват с такива стоки трябва да адаптират компютърните си 
приложения (например програмите за поръчките) така, че да могат 
да обработват тези случаи. Примери за подобни стоки могат да бъдат 
ябълки, сол, облицовъчни панели, свещи, чаши и т.н.

Търговски единици за определен клиент• 

Когато една търговска единица се произвежда само за един, опреде-
лен клиент и се поръчва единствено от него, е възможно ГНТЕ (GTIN) 
да се определи от този клиент. В такъв случай ГНТЕ (GTIN) трябва да 
бъде съставен от фирмен префикс GS1 на клиента. 

Други изключения:• 

Ако притежателя на търговската марка не е определил ГНТЕ (GTIN), 
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вносителят или друг посредник могат да определят временен ГНТЕ 
(GTIN). Това ще означава, че вносителят поема ролята на притежа-
тел на търговската марка и например може да регистрира продукта в 
каталог. Този временен ГНТЕ (GTIN) може да бъде използван докато 
не се определи ГНТЕ (GTIN) по общоприетия начин. Друга алтерна-
тива е търговецът на дребно да определи вътрешни номера на арти-
кули, на които не са определени ГНТЕ (GTIN), които да се използват 
само в неговите магазини. 

1.3. Основни правила за определяне на ГНТЕ (GTIN) 

1.3.1. Предварително дефинирани характеристики

Въпреки че списъка не е изчерпателен, основните предварително  
дефинирани характеристики на търговската единица включват:

Името, търговската марка и описание на продукта;• 

Видът и разновидността на продукта;• 

Нетното количеството на продукта (тегло, обем или други мерки, • 
които са от значение за търговията);

Ако търговската единица е някакво групиране, броят на съдържа-• 
щите се единици, подразделянето им на подопаковъчни единици, 
видът на групирането (кашон, палет, бокс-палет, плосък палет и т.н.)

Съществена модификация на един от основните елементи, които ха-
рактеризират търговската единица, в общия случай ще води до опре-
деляне на нов ГНТЕ (GTIN). 
Забележка: В някои държави могат да се прилагат федерални и местни раз-
поредби, които са с приоритет. Например в някои сектори, като здравеопаз-
ването определянето на нов ГНТЕ (GTIN) може да се диктува от местни за-
кони и изисквания.”

Забележка: Обикновено промените в размерите на опаковките, които не 
оказват влияние върху нетното количество или размерите на търговската 
единица, не оказват влияние и върху определянето на ГНТЕ (GTIN) . Въпреки 
това, ако някой от тези размери (например дължина, дълбочина, тегло и т.н.) 
се промени с повече от 20 %, тогава има нужда от нов ГНТЕ (GTIN) .”



7

1.3.2.Единици с предварително поставени цени

Предварителното поставяне на цени не се толерира като търгов-
ка практика, тъй като това усложнява поддръжката на файлове-
те с данни за търговските единици по веригата за снабдяване. Ако 
въпреки това, цената е маркирана върху стоката, ГНТЕ (GTIN) трябва 
да се промени, когато цената, маркирана върху стоката се променя.

1.3.3. Промоционални варианти

Промоцията е временна модификация на търговската единица, която 
влияе на опаковката на търговска единица. Тя обикновено се предла-
га заедно със стандартната търговска единица. 

Определя се нов уникален ГНТЕ (GTIN) на промоционални вари-• 
анти на търговски единици, които оказват влияние върху нетно тегло 
или обем на търговската единица. Примери: добавен е безплатен 
артикул, добавени са допълнителни, безплатни 10%.

Промоционален  вариант на търговска единица може да окаже • 
влияние върху логистичните тегло или размери на единицата с пове-
че от 20 %. В такъв случай се определя нов уникален ГНТЕ (GTIN).

На промоционални варианти на търговски единици, където нама-• 
лението на цената е изрично посочено върху самата опаковка се оп-
ределя нов уникален ГНТЕ (GTIN),  освен ако търговските практики 
или изискванията за маркиране на цената не оказват друго. Напри-
мер: с 10 ст. отстъпка.

На всяка сезонна промоция на търговска единица трябва да бъде • 
определен  нов уникален ГНТЕ (GTIN) .

Пример: шоколад, опакован за Коледа или Великден.• 

При други промоционални варианти не трябва да им се определя • 
нов уникален ГНТЕ (GTIN) .

Примери:  купони за намаление, безплатен подарък (освен ако той 
не увеличава бруто теглото с повече от 20%), купон за участие в 
томбола или мостри, които се дават на касите при излизане.
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1.3.4. Промени в търговската единица

Промени на търговската единица са всяка промяна или подобрение 
единицата по време на нейното съществуване. „Новата” търговска 
единица взима мястото на старата. В случай, че притежателят на тър-
говската марка реши да пусне вариант (например търговска единица 
с нови съставки) паралелно със стандартната търговска единица, в 
този случай трябва да се определи нов уникален ГНТЕ (GTIN) .

Малки модификации или подобрения не водят до определянето на 
нов ГНТЕ (GTIN) .

Примери: нов дизайн на етикета, малка промяна в описанието, което 
не оказва влияние върху веригата за снабдяване, промяна в разме-
рите на опаковката по всяка една от осите с по-малко 20 %, които 
не оказват влияние върху общото количество. Това правило важи за 
търговски единици за продажба на дребно (на каси в магазините) и за 
стандартно групирани търговски единици (кашони или палети). 

Ако количеството или мерките на търговската единица се проме-
нят или ако потребителят би могъл да разграничи старата от новата 
търговска марка или описание, следва да се определи нов уникален 
ГНТЕ (GTIN) . 

1.3.5. Варианти на групиране на търговски единици

При търговски единици, които са стандартно и трайно групиране на 
по-малки единици, които са идентифицирани с ГНТЕ (GTIN), се опре-
деля отделен ГНТЕ (GTIN) в случай, че се промени ГНТЕ (GTIN) на 
търговските единици, които те съдържат.

1.4. Ориентировъчен период за повторно използване на 
ГНТЕ (GTIN)

 
ГНТЕ (GTIN), определен на една търговска единица, която е излязла 
от производство, не бива да се използва повторно за друга търговска 
единица, поне 48 месеца след последната дата, на която тя е била 
доставена на клиент от притежателят на търговската марка. 
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 спиране от производство  повторна употреба на номера

1.5. Синхронизация на данните
При определяне на нов ГНТЕ (GTIN) на търговска единица е необхо-
димо притежателят на търговската марка да предостави на търгов-
ските си партньори изчерпателна информация относно нейните ха-
рактеристики. Тази информация трябва да се предостави възможно 
най-бързо, преди самата търговска единица да започне да се търгува. 
Бързото предаване на информацията за ГНТЕ (GTIN) към купувачите 
спомага за цялостното изпълнение на поръчките и по-бързата поява 
на стоките в магазина.

1.5.1. Най-добри практики за синхронизация на данните

Съществуват няколко важни действия, които трябва да се предпри-
емат за успешно предаване на данни за ГНТЕ (GTIN) по веригата 
за доставки. Те гарантират, че данните, отнасящи се за всеки един 
сканиран баркод могат да бъдат свързани с точните и актуални данни 
в базата. Това е особено важно за единици, които се сканират на 
касите в магазините, където при липса на коректни данни за артику-
ли, могат да възникнат юридически последствия. 

ГНТЕ (GTIN) предоставя на веригата за снабдяване едно решение за 
идентификация на всяка единица, която се търгува (на която може да 
се постави цена, да се фактурира или да бъде поръчана). При спаз-
ване на правилата за идентификация се намаляват общите разходи 
за партньорите по веригата за снабдяване. Следните „най-добри 
практики” се отнасят за всички единици. Те са разработени от произ-
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водители, дистрибутори и търговци на дребно, с цел да не се допуска 
объркване между идентификацията на продукта и данните за него в 
базите данни на търговците по веригата за снабдяване. 

1. Определянe нa ГНТЕ (GTIN) и маркирането с бaркод на ГНТЕ 
(GTIN) е технически процес и правилата за него можете да намери-
те в Общите Спецификации на GS1. Включване в номенклатурата 
на стоките се прави в случаите, когато се въвежда нова позиция в 
асортимента на търговско предприятие. Номенклатурата на стоките 
е резултат от търговски преговори между купувач и продавач. 

Пример: Определянето на ГНТЕ (GTIN) трябва да бъде отделно от 
въвеждането в номенклатурата на стоките.

2. От гледна точка на управлението или за да се гарантира, че е пре-
дадена коректна информация към крайния потребител, промените в 
търговската  единица могат да изискват  да се определи нов ГНТЕ 
(GTIN). Нов ГНТЕ (GTIN) не означава, че автоматично се въвежда 
нова стока в номенклатурата. 

Пример: Ако промяната, изискваща нов ГНТЕ (GTIN), е на продукт 
вече включен в списъка, това не означава, че автоматично влиза 
нова стока в списъка. 

3. Определянето на ГНТЕ (GTIN) и създаването на списък в база 
данни са съвсем отделни процеси. Определянето на ГНТЕ (GTIN) не 
е предмет на търговски договорки. 

4. Притежателят на търговската марка трябва да предостави на 
своите клиенти цялостна информация за позициите от стоковата 
номенклатура, в идеалния случай чрез EDI съобщение или в елек-
тронен каталог на продукти, веднага след като се въведе продукта 
в списъка. В случаите на лимитирани промоции или подобрени про-
дукти, тази информация трябва предварително да бъде предадена, 
като по този начин се позволява на търговеца на дребно да потвърди 
информацията и да я разпрати до своите поделения. 
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2. Промяна в притежаването на търговската  
    марка

2.1. Придобиване или сливане
Наличните складови количества, които са кодирани преди придоби-
ването или сливането, запазват същите ГНТЕ (GTIN). Продукти, които 
продължават да се произвеждат след придобиването или сливането, 
могат да запазят първоначално определените им ГНТЕ (GTIN), ако 
придобиващата фирма запази членството си в GS1. 

Под сливане се има предвид, че една фирма придобива друга и се 
предполага, че тя поема правата върху фирмения префикс GS1, 
както и нейните активи и локации. Продукти, които е произвеждала 
придобитата фирма могат да продължават да бъдат маркирани с 
фирмения префикс на новата фирма, тъй като тя притежава цялос-
тен контрол върху префикса. 

По желание на придобиващата фирма, придобитите продукти могат 
да бъдат маркирани със съществуващия фирмен префикс GS1. Тук 
е изключително важно да се знае, че всички търговски партньори 
трябва да бъдат незабавно уведомявани при всяка една промяна. 
При сливане фирмата трябва да внимава, когато централизира опре-
делянето на всички номера под един фирмен префикс GS1, тъй като 
това води до допълнителна работа по поддръжката на компютърните 
файлове на клиентите.

2.2. Частична покупка
Когато една фирма купува поделение на друга фирма, чийто фирмен 
префикс GS1 се използва в поделения, които не са закупени, фирмата, 
която закупува трябва да промени всички ГНТЕ (GTIN) на продуктите 
в закупеното поделение в рамките на една година. 

Правилата, отнасящи се за използването на ГНТЕ (GTIN) и други 
идентификационни номера GS1 на фирмата продавач, трябва да се 
вземат предвид при изготвянето на договора за покупка. При първа 
възможност фирмата купувач трябва да премине към нови номера от 
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нейния собствен диапазон за единиците, чийто търговски марки тя е 
придобила. Това може да се извърши, например когато се прави нов 
дизайн на опаковката или когато се печатат нови количества опаков-
ки или етикети.

По време на продажбата и 4 години след това, фирмата продавач не 
трябва да използва повторно първоначално определените номера за 
идентификация на други артикули. 

2.3. Разделяне или отделяне
Когато фирма се разделя на две или повече отделни фирми, тогава 
е необходимо фирменият префикс GS1, определен на фирмата, да 
се прехвърли на само една от новите фирми, на които се разделя. 
Всяка от фирмите, която остане без фирмен префикс GS1, трябва 
да кандидатства пред Националната организация GS1 за получаване 
на фирмен префикс. Решението, коя от новите фирми да придобие 
стария номер трябва да се ръководи от това, да се сведе до минимум 
броят на промените в ГНТЕ (GTIN), които ще се наложат в послед-
ствие. Решението трябва да бъде част от правните договорености, с 
които се учредяват новите фирми.

Не е необходимо наличните складови количества да се прекодират. 
Въпреки това, когато някоя от отделилите се фирми има артикули, 
които са с фирмен префикс GS1, който тя повече не притежава, то 
тя трябва да прекодира тези артикули, като вече използва собстве-
ния си фирмен префикс GS1 при изготвянето на нови етикети или  
опаковки. Клиентите трябва предварително да бъдат уведомени за 
тези промени.

Отделени фирми, които запазват фирмения префикс GS1, трябва да 
поддържат списък на номерата ГНТЕ (GTIN), създадени на база на 
техния префикс, които са определени на артикули, които те повече 
не притежават. Те не трябва повторно да използват тези ГНТЕ (GTIN) 
за период от поне четири години от последната доставка, извършена 
от фирмата, която се е отделила и която притежава тези артикули,  
кодирани с тези ГНТЕ (GTIN) . Ето защо фирмата, която не запазва 
фирмения префикс GS1,  трябва да информира фирмата,  която
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запазва префикса за датите на последните доставки на артикули 
с предишните им номера или да гарантира дата, след която ще се 
извърши промяна на номерата.
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3. Правила за определяне на ГНТЕ (GTIN)

3.1. Пазарни варианти (езици и търгувани количества)

Вид промяна на търговската единица
Нов език на опаковката, продавана на един пазар/държава (етикет на 
един език).

Например: Опаковка с английски текст, който се променя на испански

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица
Добавяне на допълнителен език на опаковката на продукта, продаван 
на няколко пазара (етикет на няколко езика).

Например: Опаковка с текст на английски  и испански, към който се добавя 
португалски.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица 
Смяна на групата от езици.

Например: При опаковка с текст на английски, испански и португалски, тек-
стът се променя на английски, френски и италиански.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица
Мостра или тестова търговска единица.

Забележка: Ако търговската единица се пуска на пазара за продажба на 
дребно под каквато и да е форма, тя трябва да има GTIN. Използваният GTIN 
на мострата/тестовата ТЕ може да бъде запазен, ако тестът на търговската 
единица е успешен и за него започнат да се дават поръчки.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица 
Групиране на еднакви търговски единици за търговия на дребно в 
различни количества.

 

Забележка: GTIN на съдържащата се търговска единица не се променя, а 
всяко отделно групиране има свой идентификационен GTIN.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици

Забележка: Има толкова GTIN, колкото са видовете на групиране.
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3.2. Замяна на стандартни търговски единици

Малки промени
Малките промени са такива, които нямат значение за търговските 
партньори (напр. не се отразяват върху обявата за потребителя, нито 
върху информацията в поръчките, осчетоводяването или в складо-
вете).

Производителите може да имат нужда да разграничават тези малки 
промени във вариантите на търговската единица (напр. за проследя-
ване влиянието на цената).

Вид промяна на търговската единица
Малка промяна във състава, която ще замести този на съществува-
щата търговска единица и не води до промяна в обявата за потреби-
теля.

Забележка: Промяната няма значение за партньорите от веригата за снаб-
дяване. Малки промени в състава не променят описанието на търговската 
единица.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица
Малка промяна в дизайна.

Забележка: Малките промени в дизайна, най-често свързани със сезонния 
промоционален поток, които не влияят върху други GTIN правила, не трябва 
да водят до присъждане на нов GTIN.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица
Малка (не обявена) промяна  в нетното тегло (броя) обема (т. е. 
промени в границите на допустимите производствени отклонения, 
които нямат значение за обявата пред потребителя).

Забележка: Промените, които могат да бъдат в резултат на подобрено про-
изводствено или преработвателно отклонение, които не влияят върху други 
GTIN правила, не трябва да водят до присъждане на нов GTIN.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица
Малки промени  в опаковката на ниво стандартно групиране на тър-
говски единици.

 

Забележка: Този вид промени не се отразяват върху партньорите по веригата 
за снабдяване.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица

Малки промени  в материала на опаковката на ниво потребителска 
търговска единица за продажба на дребно (напр. РЕТ или HDPE).

Забележка: Този вид промени не са от значение за партньорите по веригата 
за снабдяване.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица

Когато потребителска търговска единица за продажба на дребно 
или стандартно групиране на търговски единици съдържа случай-
но подбрани варианти на търговската единица (напр. различни 
цветове/аромати плодов сладолед), и това произволно групиране се 
променя

Забележка: Ако комплектуването е произволно, промяната не се отразява 
върху обявата за потребителя или партньорите по веригата за снабдяване.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица
Сезонна рецепта (предложение от нова линия).

Например “Кисело мляко с плодове от сезона”.

Плодовете могат да се променят през различните сезони

Забележка: Обявата за потребителя остава същата независимо от сезона

GTIN за стандартно групиране на търговски единици



26

3.2.2 Съществени промени

Съществени промени са тези, които изискват търговските партньо-
ри да разграничават в техните системите “стара” и “нова” търговска 
единица   (напр. обявата за потребителя се променя или има отра-
жение върху информацията за поръчване, фактуриране или склади-
ране).

Вид промяна на търговската единица
Динамичен асортимент е стандартно групиране на търговски единици, 
което обхваща фиксиран брой от променящ се асортимент на две 
или повече потребителски търговски единици, всяка от тях идентифи-
цирана със собствен уникален ГНТЕ (GTIN).

Забележка: Търговецът на дребно е приел, че асортимента може да се про-
меня без да бъде уведомяван за това.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица

Промяна в съдържанието, като се очаква потребителят да разграни-
чава старата от новата търговска единица.

Забележка: Промяната води до нов етикет на рафта (обява за потребителя)

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица

Големи промени в опаковката, ако промяната се отразява върху 
името или марката на търговската единица или нейното описание  
(обява за потребителя).

Забележка: Промяната води до нов етикет на рафта (обява за потребителя)

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица
Промяна на размерите, теглото или опаковката, с над 20 % от  
търговската единица.

Забележка: Софтуерът за управление на разположението по рафтовете и  
логистичните системи трябва да бъдат актуализирани, за да бъде осигурено 
оптимално разпределение на мястото по рафтовете.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица

Промени в конфигурацията на групови  търговски единици.

(напр. 30/50/80/40 се променя на 40/60/40/60).

GTIN за стандартно групиране на търговски единици

Забележка: Стандартното групиране на търговска единица е нова търговска 
единица за целите на поръчките.
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Вид промяна на търговската единица

Съществена промяна във функционалността.

Например: нова версия на софтуер.

Забележка: Препоръчва се да бъде даден нов GTIN както на потребител-
ско ниво за продажба на дребно, така и на ниво за стандартно групиране на 
търговска единица, за да бъде сигурно, че всички партньори по веригата за 
снабдяване ще могат да разграничават “старата” от “новата”.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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3.3 Паралелни търговски единици

Промоции, които не се отразяват на GTIN
Промоциите са (обикновено) краткосрочни модификации на начина, 
по който търговската единица се представя пред клиента. Този раздел 
представя примери на промоции, при които GTIN на ниво потреби-
телска търговска единица за продажба на дребно остава същият.

Вид промяна на търговската единица
Две или повече търговски единици за продажба на дребно, които са 
близо една до друга (но не са свързани или закрепени заедно), всяка 
от които може да бъде закупена поотделно.

Например: Подарък към покупката или оферта купете 2 и ще получите 1 без-
платно.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици

Забележка: Няма промяна, освен ако двете потребителски търговски 
единици за продажба на дребно не се доставят заедно в една опаковка, 
когато първоначално са били доставяни по отделно.
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Вид промяна на търговската единица
Две (или повече) потребителски търговски единици, свързани 
заедно, с цел да се насърчи изпробването на приложения продукт  
(еднократни пакети за изпробване), когато размерите на опаковката 
не се отразяват върху управление пространството на рафтовете.

Забележка: Този вид промени нямат значение за партньорите по веригата за 
снабдяване.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица
Две потребителски търговски единици, които не са свързани или 
прикрепени заедно, когато едната търговска единица, която не може 
да бъде купена отделно, е безплатна, а другата се купува.

Забележка: Промяната не се отразява върху оригиналната търговска  
единица.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици

Забележка: Когато безплатната единица не се доставя в същия кашон.
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Вид промяна на търговската единица

Безплатен продукт е пакетиран в  първичната опаковка  на потре-
бителската търговска единица, като количеството на търговската 
единица не е променено, а промоционалния пакет се продава на 
същата цена като обикновения.

Забележка: Промяната не се отразява върху партньорите по веригата за 
снабдяване.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица
Реконфигурация на потребителската опаковка.

Потребителска опаковка, която е с ново оформление с промоционал-
на цел (напр. във връзка с годишнина на напитка).

Забележка: Този вид промени нямат значение за  партньорите по веригата за 
снабдяване. Обявата за потребителя не се променя.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици



37

Вид промяна на търговската единица
Купон за отстъпка. Потребителска търговска единица  за продажба 
на дребно с купон за отстъпка върху или вътре в опаковката.

Забележка: Промяната не се отразява върху цената, поръчките или фактури-
рането. Ако потребителят на дребно има избор между търговската единица с 
или без купон за намаление, е необходим нов GTIN.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици

Забележка: Когато купонът няма срок за валидност.
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Вид промяна на търговската единица
Потребителска търговска единица  за продажба на дребно може да 
има купон или друг отпечатан текст, който е доказателство за покупка. 
Купонът се връща по пощата от потребителя за възстановяване на 
сума. 

Забележка: Ако купонът има срок, в който важи, трябва да се разглежда като 
нова търговска единица .

GTIN за стандартно групиране на търговски единици

Забележка: Когато купонът няма срок за валидност.
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Вид промяна на търговската единица

Когато търговски единици се купуват от търговеца на дребно на ре-
довната цена, а безплатно са добавени допълнителни търговски 
единици.

Забележка: Когато количеството на стоките в един кашон се увеличава, GTIN 
се променя.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици

Забележка: Ако количеството в редовните кашони се увеличава (напр. купу-
вате десет кашона и ще получите един кашон безплатно), няма промяна в 
GTIN за стандартното групиране на търговски единици.
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Вид промяна на търговската единица

Промоция, която е свързана с определено време (напр. Световен ден 
на животните), когато промоционалната търговска единица трябва да 
бъде изложена през определен ден.

Забележка: Промяната не се отразява върху партньорите по веригата за 
снабдяване и върху обявата за потребителя.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Промоции, които засягат GTIN

Промоциите (обикновено) са краткосрочни промени в начина, по който 
се представя търговската единица пред потребителя. Този раздел се 
спира на примери за промоции, когато се изисква нов GTIN на някое 
ниво.

Вид промяна на търговската единица
Ако потребителската търговска единица за продажба на дребно е 
променена, така че потребителската търговска единица да има цена 
на етикета.

Забележка: Промяната изисква партньорите по веригата за снабдяване да 
разграничават старите от новите запаси. 

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица

Намаление на цената, което изрично е посочено на опаковката на 
търговската единица за продажба на дребно.

Забележка: Промяната изисква партньорите по веригата за снабдяване да 
разграничават старите от новите запаси. 

GTIN за стандартно групиране на търговски единици



43

Вид промяна на търговската единица

Опаковка с бонус е такава търговска единица, в която количеството е 
увеличено (нето тегло, бройка, обем), а се продава на същата цена, 
като обикновената търговска единица.

Забележка: Увеличаването на количеството се отразява на цената и на ин-
формацията в етикетите на рафтовете. 

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид прояна на търговската единица

Стоки, които се състоят от две или повече търговски единици за про-
дажба на дребно, които обикновено се продават по отделно, но в 
случая са комплектовани заедно.

Забележка: Изисква се нов GTIN за потребителската търговска единица за 
продажба на дребно, защото тя е нов и уникален продукт.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Стоки с предварително поставена цена

Предварителното поставяне на цена не е желателно като търговска 
практика, защото то усложнява поддържането на файлове с цените 
на търговските единици за продажба на дребно и на стандартните 
групови опаковки.

Вид промяна на търговската единица
Потребителска търговска единица за търговия на дребно с прикрепен 
етикет за цена поради специфичните изисквания на определен тър-
говец на дребно.

Забележка: Потребителска търговска единица за търговия на дребно в слу-
чаите, когато много търговци на дребно искат специфично етикетиране на це-
ните, не изисква индивидуално определяне на GTIN за всеки етикет с цена.
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Вид промяна на търговската единица

Когато производителят включи предварително определена цена в 
графичното оформление на опаковката, както обикновено се прави с 
предлаганата от производителя цена за продажба на дребно.

Забележка: Промяната изисква партньорите по веригата за снабдяване да 
разграничават стара от нова стока. 
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Вид промяна на търговската единица

Когато продажната цена се отпечатва на опаковката и същата се 
променя.
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3.4. Други паралелни търговски единици

Други промени, които могат да влияят при определянето на GTIN.

Вид промяна на търговската единица
Различен производител на (привидно) идентични търговски единици, 
произведени за определен търговец на дребно.

Забележка: Цената на дребно не се свързва  с ГНТЕ (GTIN).

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица

Различна цена за продажба на дребно (напр. за различни райони в 
една държава) и цената не е маркирана на опаковката.

Забележка:  Цената за продажба на дребно  не е свързана с GTIN, освен ако 
не е поставена предварително от доставчика на стоката. 
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Вид промяна на търговската единица

Нова, различна конфигурация на палет, която ще се предлага посто-
янно, паралелно с първоначалната конфигурация.

Забележка: Вида/конфигурацията на палета не засяга количеството на тър-
говските единици за продажба на дребно или на съдържаните кашони. Ако 
палетът е единица за поръчка, е необходим различен  GTIN за всяка палетна 
конфигурация.
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Вид промяна на търговската единица

Търговска единица за продажба на дребно с различна EAS (Елек-
тронна система за наблюдение на артикулите).

Забележка: Промяната не се отразява върху партньорите по веригата за 
снабдяване и върху обявата за потребителя.
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3.5. Сезонни стоки
Вид промяна на търговската единица

Търговски единици, които са променени по сезонни причини (напр. 
опаковка за празник, шоколадови бонбони, опаковани за Коледа).

Забележка: Изисква се нов GTIN , защото това е нова единица. Повтарящите 
се сезонни стоки трябва да използват един и същ GTIN всеки сезон.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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Вид промяна на търговската единица

Търговска единица от различна реколта (напр. вино).

Например: Нов GTIN, ако реколтата се отразява на цената. Същият GTIN, 
ако реколтата не се отразява на цената.

GTIN за стандартно групиране на търговски единици
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