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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ 
 

Нов подход в промишления отрасъл, туризъм и корпоративна социална политика 
Международни споразумения в регламентираната област, безопасност на детските играчки, КСО 
 

Последна актуализация : 9 януари 2009 год. 
РЪКОВОДСТВО N° 1 
Относно прилагане на Директивата за безопасността на детските играчки (88/378/ЕИО) 
 

Този документ не е задължителен и чрез него се цели да се предоставят насоки, които ще помогнат на 
държавите-членки за прилагането на единен подход при тълкуване на Директивата и класификацията на 
детските играчки. Ръководството е създадено въз основа на становищата на голяма част от експертите от 
работната група по безопасност на детските играчки. 
 

1. Прилагане на законодателството на Европейската общност за „детските тротинетки” 
Съгласно определението на чл.1 от Директивата за безопасността на детските играчки, играчка е „всеки  

продукт проектиран или явно предназначен да се ползва за игра от деца на възраст под 14 години”.      
Посочените в точка 2 тротинетки трябва да се считат за детски играчки и, следователно, са от обхвата 

на Директива 88/378/ЕИО относно безопасността на детските играчки.  
На пазара са пуснати и други тротинетки, които могат да се отнесат към следните категории: 
 Спортни съоръжения: тротинетки, които са конструирани и предлагани на пазара за спортни 

състезания или за спортуване (приложение I, точка 4 на Директива 88/378/ЕИО). 
За осигуряване безопасността на тротинетки, отнасящи се към категорията на спортните съоръжения, 
се прилага стандарт EN 14619. 

 Тротинетки проектирани и предлагани на пазара за употреба само от възрастни като 
транспортно средство. 

За двата вида тротинетки, посочени по-горе, се прилага Директивата за обща безопасност на продуктите 
(2001/95/ЕО). 

Преди време, хармонизираният стандарт EN 71-1:1998 не обхващаше всички аспекти на безопасността 
на детските тротинетки, защото за тях се изискваше СЕ удостоверение за изследване на типа.   

Техническият комитет CEN / TC 52 "Безопасност на детските играчки" взе решение за изменение и 
допълнение на стандарт EN 71-1:1998, с цел в стандарта да се включат изискванията и методите за 
изпитване на детските тротинетки.  

Стандартът EN 71-1:2005+A6:2008 съдържа необходимите изисквания и е хармонизиран към 
Директивата за безопасността на детските играчки. 
2. Класификация на тротинетките 
2.1. Определение  

Детските тротинетки са играчки, чийто носещ елемент се задвижва чрез изтласкване, произведено чрез 
мускулната сила на потребителя, със сгъваема или стабилна конструкция. Предназначени са за деца с 
телесна маса по-малка или равна на 50 kg. Изработени са поне с една платформа, върху която стои 
потребителя, поне с две колела и с механизъм за управление, снабден с регулируема или неподвижно 
монтирана тръба. Тези играчки са проектирани да издържат теглото на детето. 
2.2. Детски играчки, които не отговарят на определението за детски тротинетки 

Показаните по-долу детски играчки не са снабдени с носеща платформа и не са детски тротинетки:  
 

             
 

2.3. Детски играчки, които отговарят на определението за детски тротинетки:  
В стандарта EN 71-1:2005+A6:2008 детските тротинетки са разделени в две категории: предназначени 

за деца с телесна маса по-малка или равна на 20kg   и за деца с телесна маса по-малка или равна на 50kg. 
Телесна маса от 20 kg е приблизително телесната маса на 5 годишно дете, което означава, че детски 

тротинетки, издържащи на натоварване от телесна маса по-малка или равна на 20 kg са предназначени за 
деца на възраст под или над 36 месеца в зависимост от техническите характеристики на играчката. Когато 
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възникнат основателни съмнения по отношение на възрастта, за която е предназначена детската 

тротинетка, за същата трябва да се проведат възможно най-точните изпитвания и изследвания. 
В таблица 24 от доклада CR 14379 са изброени свойствата, характерни за определяне на категорията на 

детската играчка в зависимост от възрастта на детето, предназначени да издържат телесна маса на дете 
на възраст под или над 36 месеца. Основните технически характеристики на детски играчки 
предназначени да издържат телесна маса на дете на възраст под 36 месеца са: тяхната проста 
конструкция, лесното им сглобяване, тяхната стабилност, осигурена от голямото разстояние между осите 
на колелата. Височината на механизма за управление (регулируем) също е съществена техническа 
характеристика на детската играчка, която се взема предвид. 
 

2.4. Примери за детски тротинетки 
 

Детски тротинетки < 36 месеца 
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Детски тротинетки > 36 месеца 
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