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ПОДРОБНОСТИ  ЗА  КОДИРАНЕ 1 СПОРЕД  ДТИ  НА  ЕС  

Търговска  информация   
 
 
Задълженията за поставяне на уникални идентификатори на тютюневи продукти, съобразно изискванията на ДТИ на 
ЕС, се отнасят за тютюневи изделия, които се пускат на пазара в ЕС и тютюневи изделия, произведени в ЕС, 
включително тези за износ извън ЕС.   
 
Настоящият документ има за цел да предостави повече информация на участниците в търговския процес относно 
кодирането на продуктите, прието от членовете на DCTA2 в рамката на ДТИ на ЕС, по отношение на структурата на 
кода и носителя на данни за общоприетите равнища на опаковките. Това позволява на участниците да разберат какъв 
код трябва да „сканират“ и регистрират, както и какъв вид контроли могат да внедрят в съответната им система за 
проследяване. 
 
 

 

1. Уникален идентификатор на равнище потребителска 
потребителска опаковка  (УИ) (най-малките единици) 

 
 

 
Структура на кода:  
Структурата на кода е наложена от Актовете по изпълнение (АИ) според ДТИ на ЕС 3 и се генерира от издателите на 
идентификатори в съответната държава (държава на производство или държава по предназначение на продуктите, 
съобразно решението на съответната държава-членка). 
 
Обърнете внимание, че структурата на уникалния идентификатор на равнище потребителска опаковка (УИ), 
описана по-долу, се основава на стандартите, представени в АИ според ДТИ на ЕС.  
 

Препратка 
към 

Актовете по 
изпълнение 

на 
Директивата  

Информационен елемент 

Дължина 
[Брой 

символи] 
Пример: Коментар 

8.1 a Идентификационен код на 
Издател на идентификатор 

3 “RIT” Носител на данни и четим с 
просто око 

8.1 b Сериен номер Променлива “qW135tr8b” Носител на данни и четим с 
просто око 

8.1 c Код на изделието (бизнес 
информация) 

Променлива “x52Ab7” Само носител на данни 

8.1 d Времеви печат4 8 “19052111” Само носител на данни 

 
 
Пример на код: 

 Носител на данни:  “RITqW135tr8bx52Ab719052111” 

 Код, четим с просто око:  “RITqW135tr8b” 
 
 
Вид и местоположение на кода: 
Носителят на данни е Dotcode или 2D Datamatrix, намиращ се в долната част на опаковката (вижте илюстрацията по-
долу) или на различни други места за други тютюневи изделия. 

                                                           
1  Директива 2014/40/EU или Директивата за тютюневи изделия (ДТИ). 
2  DCTA е Асоциацията за дигитално кодиране и проследяване. Членовете на DCTA (www.dcta-global.com) са: British American 

Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) и Philip Morris International (PMI). 
3  По-конкретно Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2018/574 относно техническите стандарти за установяването и 

функционирането на система за проследяване за тютюневи изделия. 
4  ДТИ позволява времевият печат да бъде само четим от човека, въпреки че всяко съобщение на ДТИ изисква да бъде 

предадено в уникалния идентификатор на равнище потребителска опаковка, upUI(L).  Производителите на DCTA 
следователно ще го включат в кода, четим от машина, за избягване на усложнение за търговията. 
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Примери: 
 

 
 
Възможност за обработване на кода:  
Уникалният идентификатор на ниво потребителска опаковка съдържа специфична бизнес информация (като 
продуктови и производствени данни), които са включени от Издателя на идентификатори, който генерира кода, по 
компресиран начин (3ти елемент на данните на кода). 
 
Участниците в търговската верига, които желаят да идентифицират продукта от всеки сканиран уникален 
идентификатор на ниво потребителска опаковка, трябва да могат да интегрират в сканиращата си система 
специфичния алгоритъм за декодиране на издателя на идентификатори, разчитайки на набора от неструктурирани  
„офлайн“ файлове, предоставени от издателите на идентификатори, съгласно чл. 20 от Регламент за изпълнение ЕС/ 
2018/574  
Участниците в търговската верига, които не желаят да направят тази интеграция, могат да извършат също двойно 
сканиране, разчитайки на първоначално сканиране на съществуващия EAN/GTIN-8/13 (наличен на всеки продаван 
продукт във формат на линеен баркод), за да идентифицират продукта и след това да сканират уникалния 
идентификатор на потребителската опаковка, който трябва да бъде записан и предаден. 
 
 

 

2. Уникални идентификатори на ниво по-голяма опаковка – 
агрегирани нива (външна опаковка, стек или пакет от различни 
видове продукти)  

 

 

 
Структура на кода:  
Производителите, които са членове на DCTA, ще генерират сами необходимите уникални идентификатори за по-
големи опаковки, съответстващи на ISO 15495-4, които ще се поставят на всяка външна опаковка, изцяло във формат, 
който се чете както от устройство, така и от човек.   
 
Структурата на кода е GS1-SGTIN (Сериен GTIN), включваща специални знаци (т.е. <FNC1>) и идентификатори по 
приложенията (Приложни идентификатори (ПИ), както е определено от стандарта, и допълнени с елементи на данни, 
съвместими с GS1, по желание на производителя.  
 

Информационен 
елемент 

Дължина 
[брой 

символи] 

Пример: Коментар 

<FNC1> Неприложимо  Неприложимо  Специален символ, постановен от 
GS1 

AI 01 2 “01” AI, използван като GTIN префикс 
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GTIN-14 14 “04023500715224” Външен GS1 GTIN 
GTIN-14 или EAN-13 с префикс “0” 

AI 21 2 “21” AI, използван като SN префикс 

Сериен номер Променлива 
(20 макс.) 

“KVVJB497KL07” Сериен номер от набор от 82 
символи на GS1 

<FNC1> Неприложимо  Неприложимо  Специален символ, постановен от 
GS1, ако AI 21 е по-малко от 20 
символа 

AI 240 3 “240” AI, използван като префикс на 
кода на изделието 

Код на изделието Променлива 
(30 макс.) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12” и др. 

Кодът на изделието е дефиниран 
от производителя 

Пример по избор: 

<FNC1> Неприложимо Неприложимо Специален символ, постановен от 
GS1, ако са включени 
допълнителни ПИ и (240) е по-
малко от 30 символа 

AI 10 2 “10” AI, използван като префикс на 
производствена партида  

Производствена 
партида 

Променлива 
(20 макс.) 

“21ABCDEFG” Производствена партида, 
дефинирана от производителя 

 
 
Дължина на кода според производителя: 
 
Текущ статус,5 подлежащ на промени в бъдеще за всеки производител. 

Информационен елемент BAT 
 [брой символи] 

ITG 
[брой символи] 

JTI 
[брой символи] 

PMI 
[брой символи] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Сериен номер 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Код на изделието 8 8 8 11 

 
По избор: 

AI 10 2 2 2 2 

Производствена партида Променлива Променлива Променлива 9 

 
Пример на код: 

 Носител на данни:  “<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Четим с просто око:  “(01) 04023500715224 
  (21) KVVJB497KL07 
  (240) PRD45678” 
 
Вид и местоположение на кода: 
Носителят на данни е 2D Datamatrix, разположен в крайната част на външната опаковка, върху етикета или отпечатан 
директно върху картонената опаковка. 
 
Носителят на данни, отговарящ на изискванията на ДТИ, който трябва да се използва от участниците в търговската 
верига, е отбелязан чрез специалното маркиране „TTT“ върху или до него, като гарантира, че цялото съдържание е 
било регистрирано от агрегиращия голямата опаковка (производител или предишен участник в търговията).   
 

 

                                                           
5  Както е решено през юли, 2018 г. 
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Пример: 

 
Възможност за обработване на кода: 

Уникалният идентификатор на ниво по-голяма опаковка е GS1 SGTIN според ISO 15495-4, позволяващ на всеки 

участник в търговската верига да идентифицира продукта от сканирания уникален идентификатор, като използва: 

 част <GTIN-14> (с префикс AI “01”), 

 или частта <Код на продукта на производителя> (с префикс AI “240”), която осигурява голяма детайлност 

за състава на продукта  

 или двете части. 

Код, който трябва да бъде предаден: 
Тъй като приетият уникален идентификатор на ниво по-голяма опаковка позволява в допълнение към задължителните 
SGTIN части “(01)..(21)..”, да се добави малко повече информация с префикс, съставен от подходящи идентификатори 
за прилагане на GS1 (напр.: (240).. или (10)..), не е ясно каква/и част/и от УИ ще бъде/ат изисквана/и за предаване 
към системата от хранилища на данни (пълен код, както се чете или само (01)..(21)..).  
 
Ето защо е много препоръчително местната система за проследяване да разчита на правилата на GS1 при записване 
и съхранение на УИ. 
 

 

3. Уникален идентификатор на равнище голяма опаковка 
(транспортна опаковка, кашон)  

  

 
Структура на кода:  
Производителите, които са членове на DCTA, ще генерират сами необходимите уникални идентификатори на 

равнище транспортна опаковка, съответстващи на ISO 15495-4, които ще се поставят на всяка голяма опаковка, 
изцяло във формат, който се чете както от устройство, така и от човек. 
 
Структурата на кода е GS1-SGTIN (Сериен GTIN), включваща специални знаци (т.е. <FNC1>) и Приложни 
идентификатори (ПИ), както е определено от стандарта и допълнено с елементи на данни, съвместими с GS1, по 
желание на производителя. 
 

Информационен 
елемент 

Дължина 
[символи] 

Пример Коментар 

<FNC1> Неприложимо Неприложимо Специален символ, постановен от 
GS1 

AI 01 2 “01” AI, използван като GTIN префикс 

GTIN-14 14 “05410706718553” Голяма опаковка GS1 GTIN 
GTIN-14 или EAN-13 с префикс “0” 

AI 21 2 “21” AI, използван като SN префикс 

Сериен номер Променлива 
(20 макс.) 

“041703200737144901” Сериен номер от набор от 82 
символa на GS1 

По избор: пример (може да съдържа допълнителни символи според правилата на GS1) 

<FNC1> Неприложимо Неприложимо Специален символ, постановен от 
GS1, ако (21) е по-малко от 20 
символа 

AI 240 3 “240” AI, използван като префикс на 
кода на изделието 

Код на изделието Променлива 
(30 макс.) 

“PRD45678”, “FA060408.14”, 
“ManufProduct12” и др. 

Кодът на изделието е дефиниран 
от производителя 

<FNC1> Неприложимо Неприложимо Специален символ, постановен от 
GS1, ако са включени 
допълнителни AIs и (240) е по-
малко от 30 символа 
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AI 10 2 “10” AI, използван като префикс на 
производствена партида  

Производствена 
партида 

Променлива 
(20 макс.) 

“21ABCDEFG” Производствена партида, 
дефинирана от производителя 

Дължина на кода според производителя: 
 
Текущ статус,6 подлежащ на промени в бъдещето за всеки производител. 

Информационен елемент BAT 
 [брой символи] 

ITG 
[брой символи] 

JTI 
[брой символи] 

PMI 
[брой символи] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Сериен номер 19 16 7 18 

По избор: 

AI 240 3 3 3 3 

Код на изделието 8 8 Неприложимо 11 

AI 10 2 2 2 2 

Производствена партида Променлива Променлива 8 9 

 
 
Пример на код: 

 Носител на данни:  “<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Четим с просто око:  “(01) 05410706718553 
  (21) 041703200737144901 
  (240) PRD45678” 
 
Вид и местоположение на кода: 
Носителят на данни  е 2D Datamatrix, включен в съществуващия етикет на опаковката, намиращ се от едната или от 
двете страни на транспортната опаковка.  
В допълнение към 2D Datamatrix, някои производители прилагат еквивалентния код в линеен формат на баркод (GTIN-
128). 
 
Носителят на данни, отговарящ на изискванията на ДТИ, който трябва да се използва от участниците в търговията, е 
отбелязан чрез специалното маркиране „TTT“ върху или до него, гарантирайки, че цялото съдържание е било 
регистрирано от агрегиращия транспортната опаковка (производител или предишен участник в търговията).  
 

 
Пример: 

  
 

Капацитет за обработване на кода:  
Уникалният идентификатор на транспортна опаковка е GS1 SGTIN според ISO 15495-4, позволяващ на всеки 

участник в търговията да идентифицира продукта от сканирания уникален идентификатор, като използва: 

 част <GTIN-14> (с префикс AI “01”), 

 или частта <Код на изделието на производителя> (с префикс AI “240”), която осигурява голяма детайлност 

за състава на продукта  

                                                           
6  Както е решено през юли, 2018 г. 
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 или двете части. 

Код, който трябва да бъде предаден: 
Тъй като приетият формат на уникален идентификатор на ниво по-голяма опаковка позволява в допълнение към 
задължителните части SGTIN и “(01)..(21)..”, да се добави малко повече информация с префикс, съставен от 
подходящи идентификатори за прилагане на GS1 (напр.: (240).. или (10)..), не е ясно каква/и част/и от УИ ще бъде/ат 
изисквана/и за предаване до системата от хранилища на данни според ДТИ на ЕС (пълен код, както се чете или само 
(01)..(21)..).  
 
Следователно, силно се препоръчва местната система за проследяване да разчита изцяло на правилата на GS1, 
когато записва и съхранява уникалния идентификатор. 
 

 

 
4. Уникален идентификатор на равнище голяма опаковка (палети, 

смесен бокс, логистична единица и др.)  
  

 

 
Структура на кода:  
Производителите, които са членове на DCTA, ще генерират сами необходимите уникални идентификатори на 
равнище палет, съответстващи с ISO 15495-4, които ще бъдат поставени на палета, смесен бокс  и/или логистични 
единици в обхвата на ДТИ на ЕС, изцяло на носител на данни и формат, четим от човек. 
 
Структурата на кода е GS1-SSCC (Сериен код на контейнер за транспортиране), включително специални символи 
(т.е. <FNC1>) и Приложен идентификатор (ПИ), както се изисква от стандарта и допълнени с допълнителни, 
съответстващи на GS1 елементи на данни за удобство на производителя. 
 

Елемент на данните Дължина 
[символи] 

Пример Коментар 

<FNC1> Неприложимо Неприложимо Специален символ, постановен от 
GS1 

AI 10  2 “00” AI, използван като SSCC префикс 

SSCC 18 “034023500070013765” Палета или логистична единица 
GS1 SSCC 

По избор: 

AI 10 2 “10” AI, използван като префикс на 
производствена партида  

Производствена партида Променлива 
(20 макс.) 

“21ABCDEFG” Производствена партида, 
дефинирана от производителя 

 
Пример на код: 

 Носител на данни:  “<FNC1>00034023500070013765” 

 Четим с просто око:  “(00) 0 34023500 07001376 5” 

 Код, който трябва да бъде предаден:  00034023500070013765 
 
Вид и местоположение на кода: 
Носителят на данни е линеен баркод, включен на съществуващия етикет на палета, намиращ се от едната страна на 
палета. За производители, които осигуряват опаковане в палети за цялата доставка, линейният код може също/вместо 
това да бъде наличен на физическия документ за известие за доставка. Като допълнителна алтернатива, някои 
производители могат да осигурят също електронен достъп до съдържанието. 
 
Това може да бъде също 2D Datamatrix за смесени боксове или по-малки логистични единици. 
 
Носителят на данни, съответстващ на ДТИ на ЕС, който трябва да се използва от участниците в търговията, е 
отбелязан чрез специалното маркиране „TTT“ върху или до него, гарантирайки, че цялото съдържание е било 
регистрирано от агрегиращия голямата опаковка (производител или предишен участник в търговията).  
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Обърнете внимание, че това равнище на голяма опаковка (палет, смесен бокс, логистична единица) подлежи на 
промяна в дистрибуцията. 

Производителите на DCTA имат различни начини за обработването им, затова не всички от тях могат да 
гарантират наличието на „TTT“ (потвърждаващо регистрацията на общото съдържание), което може да е 

делегирано на съответните участници в търговската верига, когато е необходимо. 
 

Примерите по-долу показват някои възможности, но всеки производител на DCTA може да има различно 
решение. 

 

 
 

 

 
 
Пример: 

 
 

 


