
 

 

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
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Уважаеми дами и господа, 

 

На база изискванията на отделни търговски вериги и съобразно 

Правилата за изготвяне на стандартен GS1 логистичен етикет, в таблицата по 
– долу  са нашите препоръки за данните който следва да бъдат включени при 

маркиране на логистични единици със стандартен GS1 логистичен етикет. 
 

 СТАНДАРТНА1 НЕСТАНДАРТНА2 

 фиксирано променливо фиксирано променливо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОМОГЕННА3 

(01) GTIN на палет 

 

(17) срок на годност 

или (15) най-добро до 

 

(10) партида 

 

(00) SSCC 

    

 

 

 

 

ИЛИ 

 
(02) GTIN на 

съдържащата се 

единица 

 

(17) срок на годност 

или (15) най-добро до 

  

(37) брой на 

съдържащите се 

единици 

 

(10) партида 

 

(00) SSCC 

(01) GTIN на палет с 

водеща ”9”  

 

(17) срок на годност 

или (15) най-добро до 

 

(10) партида 

 

(310х) нето тегло 

или (330х) бруто тегло 

 

(00) SSCC 

 

ИЛИ 

 
(02) GTIN на 

съдържащата се 

единица  с ”9” 

 

(310х)  нето тегло  

или (330х) бруто тегло 

 

(37) брой на 

съдържащите се 

единици 

 

(17) срок на годност 

или (15) най-добро до 

 

(10) партида 

 

(00) SSCC 

 

 

 

 

 

 

 

(02) GTIN на 

съдържащата се 

единица 

 

(17) срок на 

годност или (15) 

най-добро до 

  

(37) брой на 

съдържащите се 

единици 

 

(10) партида 

 

(00) SSCC 

 

 

 

 

 

 

 

(02) GTIN на 

съдържащата се 

единица с ”9” 

 

(310х)  нето тегло  

или (330х) бруто 

тегло 

 

(37) брой на 

съдържащите се 

единици 

 

(17) срок на 

годност или (15) 

най-добро до 

 

(10) партида 

 

(00) SSCC 

 

 

 

СМЕСЕНА4 

 

(01) GTIN на палет 

(13) дата на опаковане (ггммдд)  

(10) партида 

(00) SSCC 

 

(00) SSCC 

(информация за съдържанието на 

палета може да се посочи в стоковата 

разписка или в електронното 

съобщение DASADV) 

 
 

                                                 
1
 стандартна - предварително дефинирано съдържание (вид и брой на съдържащите 

 
2
 нестандартна – различно съдържание в зависимост от конкретната поръчка 

 
3
 хомогенна - съдържа само един вид артикул 

 
4
 смесена - съдържа различни артикули 
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В първата част от етикета трябва да се уточни начина на изписване на  
името и адреса на доставчика, както и наименованието на продукта. 

Предложението е, когато палетите са само за България да се изписват на 

кирилица, а по отношение на съкращенията във втората секция да се 

използват българските аналози, както следва: 
 

CONTENT СЪДЪРЖАНИЕ 

BATCH/LOT ПАРТИДА 

EXPIRY / USE BY  СРОК НА ГОДНОСТ 

BEST BEFORE НАЙ-ДОБРО ДО 

PACKED ON ОПАКОВАНО НА 

PRODUCTION DATE ПРОИЗВЕДЕНО НА 

COUNT БРОЙ 

GROSS WEIGHT БРУТО ТЕГЛО 

NET WEIGHT НЕТО ТЕГЛО 

Иначе е препоръчително да се използва английски език, който е разбираем 
навсякъде. Съкращенията SSCC и GTIN следва да се използват и в българския 

и в английския вариант. 

 

По отношение на GTIN на палет, като една от опциите за 

идентификация при стандартните палети, бихме искали да обърнем внимание, 
че когато веригата и доставчика са постигнали споразумение за доставка на 

палет с еднакво съдържание (състав и количество), то на този палет може да 

бъде определен GTIN, който остава един и същ за всички палети с такова 

съдържание, НО при физическата доставка на такъв палет, за всеки следващ 

трябва да бъде определен индивидуален (различен) SSCC номер върху 
логистичния етикет.  

Структурата на SSCC номера като цяло е разписана в Правилата за 

изготвяне на стандартен GS1 логистичен етикет, стр. 6. Той се определя от 

фирмата, която формира доставната единица (производителя или 

дистрибутора) и за целта същата трябва да разполага с легитимен GS1 

фирмен префикс.  
Необходимо е да се конкретизира и кое от теглата (бруто или нето) е 

заложено в информационните системи на различните вериги и как точно е 

дефинирано то. 

 

 
 

 

 

       Цвета Братанова 

      Гл. експерт GS1 България 
 

 


