РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И
С Ъ В Е Т
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№…

от …………………. 2019 година
за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2010 г., изм. и доп., бр. 95 от 2012 г., изм., бр. 73 от
2013 г., изм. и доп., бр. 14 от 2015 г., изм. и доп., бр. 31 от 2016 г., изм. и доп., бр.
78 от 2017 г., изм. и доп., бр. 87 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В § 2 от Допълнителните разпоредби в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „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) (OB, L 122, 17.5.2018, стр. 2931).“
§ 2. В Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 и чл. 58, ал. 1, т. 1 и ал. 2, в точка 9
„Детски играчки, предназначени за връзване над люлка, детско креватче или детска
количка“ текстът „Отстранете тази играчка, когато детето от пълзяща поза започва
да се изправя, за да се избегне нараняване чрез заплитане" се заменя с:
„Отстранете тази играчка, когато детето започва да се опитва да се повдигне на
своите ръце и колене в положение за пълзене, за да се избегне възможно
нараняване чрез заплитане“.
§ 3. В приложение № 8 към чл. 59, ал. 1, на ред „хром (VI)“ числото „0,2“ се
заменя с „0,053“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник", с изключение на § 3, който влиза в сила от 18 ноември 2019 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/БОЙКО БОРИСОВ/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/ВЕСЕЛИН ДАКОВ/
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ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА:
/ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ/
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ПРАВНА” НА МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА:
/ЗАРА ДОБРЕВА/
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