
Приложение № 1 

към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция:  

Министерство на икономиката 

Нормативен акт: Постановление на 

Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредба за съществените 

изисквания и оценяване на 

съответствието на играчките 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода: 

01.07.2019-31.12.2019 г. Дата: 10.06.2019 г. 

Контакт за въпроси:  

Маргарита Александрова 

Телефон: 02/ 940 72 62 

1. Дефиниране на проблема:  

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, 

приета с ПМС № 300 от 2010 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 2010 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 87 

от 2017 г.) се обуславя от необходимостта да бъдат транспонирани в българското 

законодателство измененията на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на 

детските играчки. Следва да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/725 

на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на част III, 

точка 13 от приложение II към Директива 2009/48/ЕО, по отношение на хром (VI). 

Хром (VI) е особено токсично химично вещество с потенциален мутагенен и 

генотоксичен начин на действие. През 2015 г. Научният комитет по рисковете за 

здравето и околната среда (НКРЗОС) оцени относимостта на потенциала на хром (VI) 

да предизвика рак на устната кухина. При децата най-съществена е оралната 

експозиция на хром (VI) от играчки, което увеличава риска от системна експозиция. 

Тъй като децата са подложени на експозиция и чрез източници, различни от детските 

играчки, само известен процент от почти сигурната доза следва да бъде взет като база 

за изчисляване на граничната стойност. Поради потенциалните канцерогенни ефекти и 

факта, че децата са особено уязвима подгрупа, НКРЗОС препоръча намаляване на 

граничната стойност за хром (VI) в остърган от играчки материал.  

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 

между няколко органа и др.). 

Съществуващото законодателство не отразява последните настъпили промени в 
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Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки във връзка с 

адаптирането й към техническия прогрес и отразяването на най-новите научни данни 

по отношение на хром (VI). Въвеждането на нови изисквания по отношение на това 

вещество без тяхното отразяване в националното законодателство би поставило 

българските икономически оператори в неравностойно положение по отношение на 

участието им в единния европейски пазар. Наредбата за съществените изисквания и 

оценяване на съответствието на играчките следва да се измени с цел привеждане в 

съответствие с разпоредбите на Директива 2009/48/ЕО на допустимите гранични 

стойности на посоченото вещество.  

Не е възможно проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство 

без промяна в нормативната уредба. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Не е приложимо.  

2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и 

измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли 

целите на действащата стратегическа рамка? 

Директива 2009/48/ЕO делегира правомощия на Европейската комисия (ЕК) да 

определя и изменя граничните стойности на миграция от детските играчки или техни 

компоненти, за да се гарантира безопасността и здравето на децата.  

В тази връзка, по искане на ЕК, Научният комитет по рисковете за здравето и околната 

среда (НКРЗОС) изследва необходимостта от преразглеждане на границите на 

миграция на хром (VI) в детски играчки или техни компоненти, по-специално по 

отношение на неговите потенциални канцерогенни ефекти, и препоръча намаляване на 

настоящата гранична стойност за хром (VI).  

Целта на предлагания проект на Постановление на Министерския съвет за изменение 

и допълнение на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието 

на играчките е да въведе новите европейски изисквания, за да се осигури подходяща 

защита на децата срещу рисковете, причинени от химичното вещество хром (VI) в 

детските играчки. 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални 

засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко 

или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички предприемачи, 

неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, 

др.). 

Заинтересовани страни са производителите, вносителите и дистрибуторите на детски 

играчки, държавните органи, изпълняващи функции, свързани с надзора и контрола на 

пазара (Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, 1 Нотифициран 

орган по директива 2009/48/ЕO, Комисията за защита на потребителите), и всички 

потребители на детски играчки.  

4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и 

нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, 

включително варианта „Без действие“. 
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Вариант 1 „Без действие“:  

При този вариант нормативната уредба не се изменя. Измененията на Директива 

2009/48/ЕО относно безопасността на играчките няма да бъдат транспонирани в 

българското законодателство, като ще продължат да се прилагат настоящите гранични 

стойности на миграция за хром (VI) в остърган от играчки материал.  

Вариант 2 „Приемане на постановлението“:  

Чрез изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

на съответствието на играчките допустимaта гранична стойност на миграция за хром 

(VI) в остърган от играчката материал се намалява от 0,2 mg/kg на 0,053 mg/kg в 

съответствие с Директива (ЕС) 2018/725.  

5. Негативни въздействия: Опишете качествено (при възможност – и 

количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и 

други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни 

въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на 

предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се 

очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни. 

Вариант 1 „Без действие“:  

При този вариант няма да бъдат отчетени най-новите научни данни по отношение на 

химичното вещество хром (VI) и няма да бъде осигурено достатъчно ниво на защита 

на здравето на децата. Българските икономически оператори няма да могат да участват 

равнопоставено в единния европейски пазар поради нехармонизираните изискания за 

предоставяне на продуктите. В допълнение, съществува риск от налагане на санкции 

на България, поради неизпълнение на задълженията си за отразяване на измененията в 

действащото европейско законодателство.   

Вариант 2 „Приемане на постановлението“:  

Производителите на играчки ще трябва да се съобразят с променените изисквания по 

отношение на веществото хром (VI), използвано в материали предназначени за детски 

играчки, напр. бои върху детските играчки, твърди и меки полимери, дърво, текстил и 

др. Преработването на състава на произвежданите играчки с оглед ограничаване на 

употребата на посоченото вещество или намирането на заместител би могло да доведе 

до финансови разходи за осигуряване на съответствието. Не се очаква тези разходи да 

са значителни, предвид че ограничението не е ново, а само се намалява стойността на 

съдържанието на хром (VI) в остърган от играчките материал. 

6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност – и 

количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и 

други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от 

вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните 

ползи кореспондират с формулираните цели. 

 

Вариант 1 „Без действие“: При този вариант не възниква необходимост 

икономическите оператори да коригират състава на произвежданите от тях играчки, 

поради което няма да възникнат допълнителни финансови разходи и ще се запази 

продуктовата гама.  
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Вариант 2 „Приемане на постановлението“:  

Въвеждането на актуализирани гранични стойности в съответствие с най-новите 

научни достижения ще доведе до по-висока степен на защита на децата срещу 

експозиция от хром (VI) и ще осигури подходящо ниво на безопасност, което отчита 

цялостното въздействие от химичното вещество върху децата. Изменението е в 

интерес на потребителите като се осигурява по-голяма сигурност при употребата на 

играчки от децата, и в същото време се запазва свободното движение на детски 

играчки в рамките на ЕС.  

При този вариант ще се гарантират условията за ефективно участие на българските 

икономически оператори в единния пазар и ще се осигури пълно съответствие на 

националното законодателство с европейското в областта на безопасността на 

детските играчки. 

7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на 

нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. 

Не са идентифицирани потенциални рискове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

Х Няма ефект 

 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

− Не се създават нови регулаторни режими. 

− Не се засягат съществуващи режими и услуги.  

 

9. Създават ли се нови регистри? Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои 

са те  

Не. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

Х Актът засяга пряко МСП – въздействието върху МСП не се различава от това за 

останалите икономически оператори. Те обаче, могат да имат по-големи затруднения 

за осигуряване на съответствието с новите ограничения или намирането на заместител,  

доколкото това може да наложи финансови разходи за фирмите.     

☐  Актът не засяга МСП 

☐  Няма ефект 

 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

Х  Не 

12. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за  консултации в 

случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените 

консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен 

график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 
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Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките ще 

бъде публикуван за обществено обсъждане на електронната страница на 

Министерство на икономиката и на Портала за обществени консултации в 

съответствие с изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове в периода 

1.07-31.12.2019 г. 

На обществени консултации подлежат разпоредбите за допустимите гранични 

стойности на миграция на хром (VI). 

Направените предложения ще бъдат включени в Справка за отразените становища, 

която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации след приключване 

на обществените консултации. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

Х Да 

☐  Не 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

 

Директива (ЕС) 2018/725 на Комисията за изменение, с цел адаптирането му към 

техническия прогрес на част III, точка 13 от приложение II към Директива 2009/48/ЕО, 

по отношение на хром (VI). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност:  

Силвана Любенова, директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за 

потребителите“  

Дата: 11.06.2019 г. 

Подпис: 

 

 


