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РЪКОВОДСТВО № 7
за прилагане на Директивата за безопасността на детските играчки (88/378/ЕИО)
Детски играчки за вода от обхвата на Директивата „Детски играчки”
Този документ не е задължителен; чрез него се цели да се предоставят насоки, които ще помогнат на
държавите-членки да определят дали дадено средство/съоръжение за ползване във вода е от или е извън
приложното поле на Директивата за безопасността на детските играчки (88/378/ЕИО). Ръководството е
създадено въз основа на становищата на голяма част от експертите от работната група по безопасност на
детските играчки.
I Изисквания на Директивата за детските играчки
Съгласно член 1 на Директивата относно безопасността на детските играчки, детска играчка е „всеки
продукт проектиран или явно предназначен да се ползва за игра от деца на възраст под 14 години”. В
приложение I на Директивата „водното оборудване, предназначено за гмуркане в дълбочинни води”
включва продукти, които не се разглеждат като детски играчки по смисъла на същата Директива.
Съгласно приложение II, част II, точка 1, буква е) на Директивата „Детските играчки, предназначени за

употреба в плитки води, които могат да носят или поддържат дете над водата, при отчитане на
препоръчителната употреба на въпросната играчка, трябва да се проектират и конструират така, че да
намалят, доколкото е възможно, риска за плавателността на играчката и загубата на поддържането над
вода на детето”. Освен това, в приложение IV е посочено, че детските играчки, предназначени за
използване във вода, трябва да са придружени със следното предупреждение: „Внимание! Да се използва
само във води, които са дълбоки до нормалния ръст на детето, и под надзор”.

II Категории продукти
Обикновено, детските играчки за ползване във вода би трябвало да се класифицират според начина на
използването им или, вземайки предвид изискванията на Директивата „Детски играчки”, класификацията
им трябва да се извършва за всеки отделен случай. При все това, с цел да се извърши класификация на
детски играчки, предназначени за ползване във вода, можем да разграничим следните категории:
a) Детски играчки, използвани по време на баня или във вана (photo 1)
Тези детски играчки, в ярки цветове, често са изработени с елементарна форма на животно и,
обикновено, се използват във ваната. По правило, същите са предназначени за много малки деца и са от
обхвата на Директивата за безопасността на детските играчки.
b) Малки лодки с батерия (с дистанционно управление) (photo 2)
Тези продукти са предназначени за деца над 36 месеца и, обикновено, се използват във фонтани, реки,
езера, басейни или в близост до морския бряг, и са от обхвата на Директивата за безопасността на
детските играчки.
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c) Надуваеми детски играчки, изработени от PVC
i) Надуваеми детски играчки с елементарна форма (photo 3)
Тези играчки могат да се използват вкъщи или на брега на морето, и не непременно във водата. Не са
предназначени да издържат тежестта на детето. Примери: надуваеми топки с цветни сегменти,
непотопяеми кукли за деца от всички възрасти.
ii) Надуваеми играчки, предназначени за игра над водата (photos 4 et 5).
Тези плавателни средства, предназначени за деца на възраст над 36 месеца, се използват в плитки води
(дълбоки до нормалния ръст на детето) и под надзора на възрастен. Потребителят е вътре в плаващата
конструкция (малки кораби, напр.) или се намира върху нея (напр., седнал в играчката, легнал върху
надуваем дюшек).
Малките лодки и дюшеци, чийто размер не превишава 1.20 m, се считат за детски играчки. Що се отнася
до елементите от плаващата конструкция, на които може да се седи, те се разглеждат като играчки,
независимо от размера им, защото са предназначени да издържат тежестта на дете на възраст под 14
години.
iii) Детски пояси (photos 6 et 7)
Това са малки, средни и големи гумени пояси, които могат да издържат тежестта на детето. Те се
използват, обикновено, в плитки води (дълбоки до нормалния ръст на детето) и под надзора на възрастен.
Използват се за игра и не са нито помощно средство за плуване, нито оборудване за плуване.
Следователно, детските пояси са от приложното поле на Директивата за безопасността на детските
играчки. От друга страна, използваните за спасяване пояси не са детски играчки.
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Някои детски играчки, предназначени да се използват във вода, може да са изработени от материали, различни от
PVC (пълнените с пяна, напр.). Същите правила, определени в този документ, за класификация на надуваеми продукти,
изработени от PVC, може да се прилагат и за продукти, изработени от други материали.
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