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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация представям на Вашето внимание проект на 

Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с ПМС № 300 от 2010 

г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2010 г., посл. изм. и доп. бр. 31 от 2021 г.). 

Проектът на Постановление въвежда изискванията на Директива (ЕС) 

2021/903 на Комисията за изменение на Директива № 2009/48/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета по отношение на специфични гранични стойности за анилин 

в някои детски играчки. 

С Директива (ЕС) 2021/903 се ограничава съдържанието на анилин в бои за 

рисуване с пръсти и в текстилни и кожени материали за детски играчки с цел да се 

осигури висока степен на защита на децата. 

Анилинът е важно основно вещество в химическата промишленост и се 

използва като суровина при производството на различни полиуретанови пластмаси, 

лепила, каучукови добавки, багрила и пигменти. Остатъчни количества анилин могат 

да се съдържат в материали, предназначени за детски играчки, като каучук, 

полиуретанова пяна, кожа, дърво, хартия, текстил, други твърди материали за 

играчки, както и в бои за рисуване с пръсти. На заседанието на подгрупа 

„Химикали“ към Експертната група по безопасност на детските играчки на 18 

февруари 2015 г. няколко държави членки отбелязаха, че анилин може да бъде 

открит в боядисани текстилни и кожени материали за детски играчки и в бои за 

рисуване с пръсти, когато се определя чрез метод за изпитване на редукционно 

разкъсване на азовръзки, определен в Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. В 

допълнение, в бои за рисуване с пръсти е установено наличието на „свободен“ 

анилин като примес на оцветителите в такива бои. 

Анилинът е класифициран като канцерогенно вещество категория 2 и 

мутагенно вещество категория 2 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 

относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 

Съгласно раздел III, точка 5(а) от приложение II към Директива 2009/48/ЕО 
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канцерогенни и мутагенни вещества от категория 2 като анилин могат да присъстват 

в детските играчки в концентрации, равни на или по-малки от съответното равнище 

на концентрация, определено за класификацията на смесите, съдържащи това 

вещество, а именно 1 %, което се равнява на 10 000 мг/кг (гранична стойност на 

съдържанието). 

На заседанието на 26 септември 2017 г. подгрупата по химикалите заключи, 

че ограничението за анилин в детските играчки следва да бъде ориентирано целево 

към текстилни и кожени материали за детски играчки и към бои за рисуване с 

пръсти, тъй като липсва достатъчно информация и проучвания относно 

необходимостта от ограничаване на анилин в детските играчки или материалите за 

детски играчки, различни от горепосочените. С оглед на това, подгрупата по 

химикалите препоръча веществото анилин да се ограничи до 30 mg/kg в бои за 

рисуване с пръсти и в текстилни и кожени материали за детски играчки, когато 

съдържанието му се определя след редукционно разкъсване на азовръзки, и 10 

mg/kg „свободен“ анилин в бои за рисуване с пръсти. Предложените гранични 

стойности бяха подкрепени от Експертната група по безопасност на детските 

играчки. 

 

С проекта на Постановление се допълва приложение № 5а от Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, като се 

определят гранични стойности за анилин.  

Тези изисквания следва да се прилагат от 5 декември 2022 г. 

 

С приемането на Постановление на Министерския съвет за допълнение на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките ще 

се осигури пълно съответствие на националното законодателство с Директива (ЕС) 

2021/903. В тази връзка е приложена справка за съответствие с европейското право, 

съгласно изискването на чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, както и становище на РГ 1 

„Свободно движение на стоки“. 

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, 

проектът на постановлението и докладът към него, заедно със становището на 

дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет и частичната 

предварителна оценка на въздействието, са публикувани на интернет страницата на 

Министерството на икономиката и индустрията и на Портала за обществени 

консултации strategy.bg.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет няма да окаже финансово 

въздействие върху държавния бюджет. Прилагането на проекта на акт не изисква 

допълнителни разходи/трансфери/други плащания и в тази връзка е приложена 

финансова обосновка съгласно приложение № 2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

Настоящият доклад и проектът на Постановление са съгласувани по реда на 

чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената 

справка. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерския съвет да разгледа и приеме Постановление за допълнение на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление; 

2. Справка за съответствие с Европейското право; 

3. Становище на РГ 1 „Свободно движение на стоки”; 

4. Финансова обосновка съгласно Приложение 2.2 от УПМСНА; 

5. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

6. Частична предварителна оценка на въздействието; 

7. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС 

относно частичната предварителна оценка на въздействието; 

8. Справка за отразените становища по чл.32 от УПМСНА;  

9. Съгласувателни писма. 

 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

НИКОЛА СТОЯНОВ 

Министър на икономиката и индустрията  


