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ДО ПРОЕКТ   

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 

 

 

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. 87 от 2017 г.) 

Проектът на Постановление въвежда 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). 

С Директива (ЕС) 2018/725 на Комисията се намалява граничната стойност на 

миграция на хром (VI) за детски играчки и техните компоненти с цел да се осигури 

висока степен на защита на децата. 

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 
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детските играчки, само известен процент от почти сигурната доза следва да бъде 

взет като база за изчисляване на граничната стойност.  

По искане на ЕК, 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) в остъргана от 

играчките материя, като например бои върху детските играчки, твърди и меки 

полимери, дърво, текстил и др. 

В допълнение, подгрупа „Химикали“ на Експертната група по въпросите на 

безопасността на детските играчки към Европейската комисия препоръча на 

заседанието си от 14 октомври 2016 г. да се намали граничната стойност за хром 

(VI) от настоящите 0,2 mg/kg на 0,053 mg/kg. 

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

съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, като граничната 

стойност за хром (VI) в остъргана от играчката материя се намалява от 0,2 mg/kg на 

0,053 mg/kg. Тези изисквания следва да се прилагат от 18 ноември 2019 г. 

В съответствие с Директива 2009/48/ЕО с цел по-точно отразяване на 

предупреждението за употребата на детски играчки, предназначени за връзване над 

люлка, детско креватче или детска количка, се прецизира текстът в точка 9 към 

Приложение № 2 от Наредбата. 

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) 2018/725. 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. 

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 на Портала за обществени консултации 

strategy.bg.  

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания. Предвид на това, че проектът на 

Постановление на Министерския съвет не оказва въздействие върху държавния 

бюджет, е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 

към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. ”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 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, 

 

 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката  

 

 

 

 

 


