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I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване” 
В този раздел е необходимо да се посочат конкретните изисквания на Директива (ЕС) 2021/903 по 

отношение на специфичните гранични стойности на анилин в детските играчки. 

Предлагаме да се включи още информация от посочения в оценката доклад на Научния комитет 

по рисковете за здравето и околната среда, включително и от други научни наблюдения или данни, 

във връзка с веществото анилин и въздействието му върху живите организми. 

II. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни” 
При възможност следва да се включи информация за ориентировъчния брой на производителите, 

вносителите и дистрибуторите на детски играчки, които ще бъдат пряко засегнати от промяната в 

Наредбата.  

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията.” 
Предлагаме във Вариант 1 „Без действие“ накратко да се опише текущата ситуация на пазара 

относно производството, вноса и дистрибуцията на детските играчки или на други продукти, 

съдържащи анилин, а във Вариант 2 следва да бъдат посочени предлаганите допустими гранични 

стойности на съдържанието му. 

По отношение на „Анализ на въздействията“  

Необходимо е да се посочат конкретните икономически въздействия за бизнеса и потребителите, 

следвайки насоките от Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието 

(http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d=)(стр. 28-37), 

с отговори на примерните въпроси като: Ще доведат новите ограничения до по-високи цени на 

продуктите за крайния потребител? Ще доведе ли до оттеглянето на някои продукти от пазара? 

Ще се ограничи или забрани пускането на продукти на пазара? и др. 

IV. Относно раздел 9 „Изисква ли се извършване на цялостна предварителна 
оценка на въздействието поради очаквани значителни последици?”: 
Предлагаме да се ревизира маркирания отговор и ако това твърдение остава, следва да бъде 

аргументирано. 
 

Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: Вид оценка:  Частична 

Постановление на Министерския съвет за 
допълнение на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на 
играчките 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   X

 

В отговор на №:    03-00-529/19.09.2022 г. 

Институция: 
Министерство на икономиката и 
индустрията 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” 
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d=
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*   Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка 

на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 

въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 

***   На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с 

препоръките от становището. 

****   На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на 

въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона 

за нормативните актове. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

                                                                                                         

X

           
             (НИКОЛИНА СТОЯНОВА) 

 


