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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРЕДПРИЯТИЯ” 
 
Политика за предприятията, околната среда, използването на природните ресурси и специализираното 
производство  
Текстил, кожа, детски играчки  
 
Последна актуализация: 13 февруари 2003 год. 
РЪКОВОДСТВО N° 5 
за прилагане на Директивата за безопасността на детските играчки (88/378/ЕИО) 
 
Трудности, свързани със „сивата зона”: критерии за класификация на продукти, изградени от 
сглобяващи се и оцветяващи се малки части, за чието изработване се използват 
допълнителни продукти или т. нар. аксесоари 

 
Този документ не е задължителен и чрез него се цели да се предоставят насоки, които ще помогнат на 

държавите-членки да определят дали продукти, изградени от сглобяващи се и оцветяващи се малки части 
и от принадлежащите им малки детайли са от обхвата на Директивата за безопасността на детските 
играчки. Ръководството отразява становището, изразено от мнозинството на експертите от работната 
група по безопасност на детските играчки по време на техните заседания. 
 
I. Продукти, изградени от малки части, които се сглобяват и оцветяват  

 
Затруднението произтича от категоричния отговор на въпроса дали този вид продукти трябва да се 

разглеждат като детски играчки по смисъла на Директивата за безопасността на детските играчки, или 
като „умален детайлен макет, предназначен за възрастни колекционери”, който не е от приложното поле 
на Директивата (изключение, посочено в приложение I, точка 2). Компетентните органи на държавите-
членки могат да прилагат критерии, подобни на тези, използвани за разграничаване на декоративните 
кукли за възрастни колекционери от детските играчки (изключение, посочено в приложение I, точка 6), а 
именно:   

 
1. посочената от вносителя или производителя цел, за която продуктът основно е предназначен; 
2.  място на продажба: специализирани магазини за артикули за колекции и моделизъм; 
3. аудиторията, към която е насочена рекламата и опаковката на продукта: етикетиране на 
продукта, което ясно да посочва неговото предназначение за възрастни; 
4. цената за продажба на продукта: по-висока цена от обичайната за детските играчки; 
5. подробна информация за: спецификата на продукта, отнасяща се за качеството на материалите, за 
детайлните подробности на изображението на модела, за дизайна и др. 
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6. етикет, върху който е отбелязана възрастта на потребителя и който насочва неговото внимание за 
препоръчителната възраст, например, "над десет години" или към предупреждение, обикновено 
използвано за детски играчки - "не е подходящ за деца на възраст под три години" . 
 
II. Допълнителни продукти, продавани с детската играчка, използвани за сглобяване и 
оцветяване на малките части, от които се изработва детската играчка 

 
Определение за допълнителни продукти (аксесоари) 
 
Това е всеки продукт или материал, продавани специално за изработването на детска играчка или за 

вграждането им в нея, например, частите, използвани за производство на пластмасови фигурки, лепилата, 
боите, лаковете и др. 
 
Класификация на допълнителни продукти (аксесоари) 
  
Продуктите или материалите, продавани специално за изработване на детска играчка или за 

вграждането им в нея, трябва да се считат за части от играчката и, следователно, да отговарят на 
изискванията на Директивата за безопасността на детските играчки. 
Това изискване се прилага и за:  
- продукти,  продавани с детската играчка; 

   - самостоятелно продавани продукти, върху етикета на които е посочено, че се сглобяват и оцветяват за 
да послужат за изработването на детска играчка. 
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Когато продуктите се продават отделно от детската играчка, производителят трябва да провери 
съответствието на допълнителните продукти (аксесоарите) с изискванията на Директивата за 
безопасността на детските играчки. 
В случаите, когато детските играчки се изграждат и/или оцветяват от деца1 (например, макет на 

статуетка за сглобяване и оцветяване; модел, сглобен от пластмасови части и др.), допълнителните 
продукти са тези елементи, които до голяма степен осигуряват игровата стойност на детската 
играчка.  Тези аксесоари явно са предназначени да се използват за игра от деца (чл. 1, точка 1 от 
Директива 88/378/ЕИО) и трябва да се разглеждат като части от детската играчка. Следователно, 
изискванията на Директивата за безопасността на детските играчки трябва да се прилагат не само за 
сглобената детска играчка, но и за всеки един продукт от аксесоарите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Друг проблем възниква за детските играчки , които трябва да са сглобени за да придобият игрова стойност 
(например люлките и движещите се детски играчки монтирани на детски площадки в градските градини). В този случай, 
допълнителните продукти, не осигуряват игровата стойност и не може да се разглеждат като детски играчки. 
Въпреки това, те са част от играчката, с която детето ще играе и  биха могли да бъдат опасни, ако не са сглобени 
правилно. В точка 4.2 на Европейския стандарт 71-1:1998 са определени изискванията за безопасност, които се 
прилагат за детски играчки, предназначени за  сглобяване от дете или от възрастен. 
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