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:
Нормативен акт: Постановление на
Министерство на икономиката
Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието
на играчките
За включване в законодателната/
оперативната програма на
Министерския съвет за периода:
01.01.2021-30.06.2021 г.
Контакт за въпроси:
Велислава Иванова

Дата: 11.11.2020 г.
Телефон: 02/ 940 73 95

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 съответствието на играчките,
приета с ПМС № 300 от 2010 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 2010 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 76
от 2019 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 следните четири
директиви, издадени на основание чл. 46, пар. 1, буква б и чл. 46, пар. 2 от Директива
2009/48/ЕО:
− 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 (ЕС) №.../...* 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 и
− Директива (EС) №.../...* 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.

* Актът е приет и предстои неговото публикуване в официален вестник на ЕС.
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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
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 алергенните аромати в детските играчки и химичните вещества
алуминий и формалдехид. Въвеждането на нови изисквания по отношение на тези
вещества 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 съответствието на играчките следва да се измени с цел привеждане в
съответствие с разпоредбите на Директива 2009/48/ЕО по отношение на допустимите
гранични стойности на формалдехид и граници на миграция на алуминий, както и по
отношение на допълнителни алергенни аромати, които трябва да бъдат посочени
върху играчката или да бъдат забранени за употреба в играчки.
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?
Целта на предлагания проект на Постановление на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
играчките е да се въведат новите европейски изисквания, за да се осигури подходяща
защита на децата срещу рисковете, причинени от химичните вещества алуминий,
формалдехид и алергенните аромати в детските играчки, както следва:
 Намаляване на граничните стойности на миграция на алуминий на:
 2250 mg/kg за сух, трошлив, прахообразен или гъвкав материал за играчки,
 560 mg/kg за течен или лепкав материал за играчки и
 28 130 mg/kg за остърган от играчки материал
 Ограничаване на формалдехид в материали, предназначени за детски играчки, до:
 1,5 mg/l (допустима граница на миграция) в полимерните материали,
когато миграцията на формалдехид се определя в съответствие с метода
на изпитване, описан в стандартите EN 71-10: 2005 и EN 71-11:2005.
 0,1 ml/m3 (гранична стойност на емисията) в слепена със смола
дървесина, в съответствие с метода на изпитвателната камера, посочен в
стандарт EN 717-1:2004.
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 30 mg/kg (гранична стойност на съдържанието) в текстилни, кожени и
хартиени материали, когато съдържанието на формалдехид се определя в
съответствие с методите за екстракция с вода, посочени в стандарт EN
ISO 14184-1:2011 за текстилните, в стандарт EN ISO 17226-1:2008 за
кожените и в стандарти EN 645:1993 и EN 1541:2001 за хартиените
материали в детските играчки.
 6 mg/kg (гранична стойност на съдържанието) в материали на водна
основа, в съответствие с метода за изпитване, публикуван от
Европейската дирекция по качеството на лекарствата и здравеопазването
на Съвета на Европа („метод на ЕДКЛ“) за определяне на свободния
формалдехид в козметични продукти.
 По отношение на алергенните аромати:
 Забрана за употреба на веществата атранол, хлороатранол и метил хептин
карбонат в играчки.
 Допълване на списъка с алергенни аромати, посочен в таблицата в трета
алинея на точка 11, част III от приложение II към Директива 2009/48/ЕО, с
над 60 вещества, когато се съдържат в детски 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.).
Засегнати страни - производители, вносители и дистрибутори на детски играчки,
държавни органи, изпълняващи функции, свързани с надзора и контрола на пазара
(Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Комисията за защита на
потребителите).
Заинтересовани страни - потребители на детски играчки, Българска браншова
асоциация "Детски Играчки".
4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и
нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата,
включително варианта „без действие“.
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 алуминий, за веществото формалдехид няма да се прилагат
гранични стойности, тъй като не е включено в допълнение В към приложение II към
Директива 2009/48/ЕО, а списъкът с алергенни аромати ще остане непълен, което ще
повиши риска за здравето на децата.
Вариант 2 „Приемане на постановлението“:
Чрез изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на играчките се въвеждат актуалните разпоредби по отношение на
веществата формалдехид и алуминий, както и по отношение на допълнителни
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алергенни аромати, които трябва да бъдат посочени върху играчката или да бъдат
забранени за употреба в играчки.
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
допустимите гранични стойности на формалдехид и граници на миграция на
алуминий, както и по отношение на допълнителни алергенни аромати, които трябва да
бъдат посочени върху играчката или да бъдат забранени за употреба в играчки. В
следствие на това 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 веществата формалдехид и алуминий, както и по отношение на
допълнителни алергенни аромати, които трябва да бъдат посочени върху играчката
или да бъдат забранени за употреба в играчки.
Преработването на състава на произвежданите играчки с оглед новите изисквания
(ограничаване на употребата или намирането на заместители) би могло да доведе до
финансови разходи за осигуряване на съответствието или до повишаване на цената на
крайния продукт. В определени случаи, производството на някои категории играчки
може да бъде прекратено, поради невъзможност за спазване на изискванията или
намиране на алтернативно вещество, което ще доведе до намаляване на продуктовата
гама.
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.
Вариант 2 „Приемане на постановлението“:
Въвеждането на актуализираните изисквания в съответствие с най-новите научни
достижения ще доведе до по-висока степен на защита на децата и ще осигури
подходящо ниво на безопасност, което отчита цялостното въздействие от химичните
вещества върху децата. Изменението е в интерес на потребителите като се осигурява
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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.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредба за съществените изисквания и оценяване 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

6
01.01 - 30.06.2021 г.
На обществени консултации подлежат разпоредбите за допустимите гранични
стойности на формалдехид и граници на миграция на алуминий, както и за
допълнителните алергенни аромати, които трябва да бъдат посочени върху играчката
или да бъдат забранени за употреба в играчки.
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) 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 (ЕС) №.../...* 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 и
− Директива (EС) №.../...* 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.
* Актът е приет и предстои неговото публикуване в официален вестник на ЕС.
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Бончо Бончев, за директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за
потребителите“
Дата: 11.11.2020 г.
Подпис:

