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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и 

допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на играчките  

 

 

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 изменение и 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. 76 от 2019 г.) 

Проектът на Постановление въвежда изискванията на четири директиви, 

които изменят базовата Директива 2009/48/ЕO на Европейския парламент и на 

Съвета относно безопасността на детските играчки, а именно: 

− Директива (ЕС) 2019/1922 на Комисията за изменение, с цел адаптиране 

към техническия прогрес, на част III, точка 13 от приложение II към Директива 

2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на 

детските играчки, по отношение на алуминий; 

− Директива (ЕС) 2019/1929 на Комисията за изменение на допълнение В към 

приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с 

цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в някои 

детски играчки, по отношение на формалдехида; 

− Директива (EС) 2020/2088 на Комисията за изменение на приложение II 

към Директива № 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение 

на етикетирането на алергенните аромати в детските играчки и 

− Директива (ЕС) 2020/2089 на Комисията за изменение на приложение II 

към Директива № 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение 

на забраната за алергенни аромати в детските играчки. 

 

1. С Директива (ЕС) 2019/1922 на Комисията се променят граничните 

стойности на миграция на алуминий за детски играчки и техните компоненти.  

Алуминият и алуминиевите съединения се използват за различни цели 

включително при производството или обработката на стъкло, керамика, гума, 

хартия, водоустойчиви текстилни изделия, консерванти за дърво и др. Най-широката 

им употреба в играчките е в пособия за писане и рисуване (моливи, химикали, 

пастели, бои за оцветяване), козметични играчки, бои и мастила, и др.  
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По искане на Европейската комисия Научният комитет по здравни, екологични 

и възникващи рискове (НКЗЕВР) направи преглед на наличните данни за 

токсичността на алуминия с оглед адаптиране на границите на миграция в детските 

играчки. В становището си от 28 септември 2017 г. НКЗЕВР предложи нови гранични 

стойности на миграция на алуминий от играчки, които бяха подкрепени от 

Експертната група по въпросите на безопасността на детските играчки и нейната 

подгрупа „Химикали“. 

 С проекта на Постановление се изменя приложение № 8 от Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, като граничните 

стойности за алуминий се намаляват: в суха, трошлива, прахообразна или гъвкава 

материя от 5625 мг/кг на 2250 мг/кг, в течна или лепкава материя –от 1406 мг/кг на 

560 мг/кг, в остъргана от играчката материя – от 70 000 мг/кг на 28 130 мг/кг. 

Тези изисквания следва да се прилагат от 20 май 2021 г. 

 

2. Директива (ЕС) 2019/1929 на Комисията въвежда гранични стойности за 

формалдехид в детските играчки.  

Формалдехидът се използва като мономер в производството на полимерни 

материали, които често се използват в детските играчки. Поради това е възможно 

децата да поглъщат формалдехид, когато слагат в устата си играчки, съдържащи 

полимерни материали. Той се използва и в производството на слепени със смоли 

продукти от дърво. Формалдехидът може да е наличен и в текстилните, кожените 

или хартиените материали в играчките. Освен това, той се използва в материали на 

водна основа за детски играчки, тъй като има функция на консервант — например в 

сапунени мехурчета или мастила във флумастери, както и в сухи материали, 

предназначен да се смесват с вода, преди да се използват.  

Формалдехидът е класифициран като канцерогенно вещество от категория 1B 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и определената гранична стойност на 

съдържанието му е до 0,1 %, което съответства на 1000 мг/кг. Директива 

2009/48/ЕО не предвижда допустима граница за миграция на формалдехид. 

С оглед на това, Експертната група по въпросите на безопасността на 

детските играчки прие препоръките на подгрупа „Химикали“ формалдехид в 

материали, предназначени за детски играчки, да се ограничи до: 

 1,5 mg/l (допустима граница на миграция) в полимерните материали; 

 0,1 ml/m3 (гранична стойност на емисията) в слепена със смола дървесина; 

 30 mg/kg (гранична стойност на съдържанието) в текстилни, кожени и 

хартиени материали; 

 6 mg/kg (гранична стойност на съдържанието) в материали на водна 

основа. 

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

съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, като се 

определят гранични стойности на формалдехид.  

Тези изисквания следва да се прилагат от 21 май 2021 г. 

 

3. С Директива (ЕС) 2020/2088 на Комисията се допълва списъкът с алергенни 

аромати, които трябва да бъдат посочени върху детските играчки. 

Съгласно част III, точка 11, трета алинея от приложение II към Директива 

2009/48/ЕО се предвижда общо задължение за посочване върху играчката, върху 

прикрепен етикет, върху опаковката или в придружаваща листовка, наименованията 

на 11 алергенни аромати, ако се прибавят към играчката в концентрация, 

надвишаваща в играчката или в нейните компоненти 100 мг/кг. 
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В свое становище от 26-27 юни 2012 г. Научният комитет по безопасност на 

потребителите (НКБП) отбелязва увеличената експозиция на алергенни аромати, 

поради повишената употреба на ароматизиращи химикали в различни видове 

потребителски продукти, както и зачестилите случай на алергии. В допълнение, се 

посочват редица установени контактни алергени при хора, изброени в таблица 13-1 

от становището. 

Изследване на алергенните вещества в продуктите за деца, проведено от 

Агенцията за защита на околната среда в Дания през 2016 г., показва наличието на 

алергенни аромати в детските играчки, по-специално в пластилини, кукли, плюшени 

мечета и ластици. 

С оглед на горепосоченото, Експертната група по въпросите на безопасността 

на детските играчки прие препоръките на подгрупа „Химикали“ установените 

контактни алергени при хора, изброени в таблица 13-1 от становището на НКБП от 

26-27 юни 2012 г., да бъдат добавени в таблицата в третия параграф на точка 11 в 

част III от приложение II към Директива 2009/48/ЕО, когато се съдържат в детски 

играчки, за да се ограничат вредните последици за здравето на децата. 

С проекта на Постановление се изменя приложение № 7 към чл. 57 и чл. 58, 

ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

играчките, като се добавят над 60 вещества в списъка с алергенни аромати, когато 

се съдържат в детски играчки. 

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

 

4. С Директива (ЕС) 2020/2089 на Комисията се забраняват за употреба в 

играчки алергенните аромати атранол, хлороатранол и метилов хептинкарбонат. 

Съгласно част III, точка 11, първа алинея от приложение II към Директива 

2009/48/ЕО се предвижда обща забрана на 55 алергенни аромати в детските 

играчки, с цел да се предпазят децата от алергии, които тези аромати могат да 

причинят, когато се използват в играчки. 

В свое становище от 26-27 юни 2012 г. НКБП отбелязва, че контактната 

алергия към ароматите е често срещан и значим проблем в Европа, като излагането 

на аромати се получава от използването на различни потребителски продукти, в т.ч. 

играчки, козметични продукти, и др. Установено е, че продуктите, които съдържат 

атранол, хлороатранол и метилов хептинкарбонат, не са безопасни, тъй като 

веществата са сред алергенните аромати, предизвикали най-голям брой случаи на 

контактни алергии.  

С оглед на това, Експертната група по въпросите на безопасността на 

детските играчки прие препоръките на подгрупа „Химикали“ да се забрани 

употребата на горепосочените вещества в играчки. 

С проекта на Постановление се изменя приложение № 6 към чл. 56, ал. 1 и 

чл. 58, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието 

на играчките, като се разширява броя на алергенните аромати, които не могат да се 

съдържат в играчки.  

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

 

С приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието 

на играчките ще се осигури пълно съответствие на националното законодателство с 

Директива (ЕС) 2019/1922, Директива (ЕС) 2019/1929, Директива (ЕС) 2020/2088 и 

Директива (EС) 2020/2089. В тази връзка е приложена справка за съответствие с 

европейското право, съгласно изискването на чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения 
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правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, както и становище 

на РГ 1 „Свободно движение на стоки“. 

С постановлението се извършва и отмяна на Наредбата за етикетирането и 

наименованията на текстилните продукти, приета с ПМС № 114 от 2006 г., поради 

отпаднало правно основание във връзка с прякото действие на Регламент 

№ 1007/2011 относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях 

етикетиране и маркиране на текстилните продукти. 

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 МС и частичната предварителна 

оценка на въздействието, са публикувани на интернет страницата на Министерството 

на икономиката 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. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

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

правилник на МС и на неговата администрация, предлагам Министерския съвет да 

разгледа и приеме Постановление за изменение и 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, 

 

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

Министър на икономиката  


