Коментари по Проект на Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г.
за здравните изисквания към дрехите втора употреба
публикувани до 28 February 2021 г. 11:14:30 ч.
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(3) Забранява се пускането на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна
цел, на лично бельо и бански костюми втора употреба, на дрехи втора употреба за деца до
едногодишна възраст и на обувки втора употреба за деца до 34 номер включително.
По какъв критерий ще се определя дали дрехата е за деца до едногодишна възраст? Не
съществуват такива обективни критерии.
Мотивите за обувките са много странни:
Във връзка с политиката на правителството за опазване на здравето и в частност здравето на
децата, като особено уязвима група от населението, е въведена забрана за пускане на пазара на
обувки втора употреба до 34 номер включително, предвид че използването на обувки втора употреба
в етапа на прохождане и ранна възраст би могло да доведе до настъпването на дегенеративни
промени на стъпалото в подрастващия организъм и в последствие до евентуални изменения на
опорно-двигателния апарат.
Не всички обувки се деформират след използване. Има ли научни изследвания, които да
потвърждават тезата?
Мотиви за това да има има забрана за дрехи втора употреба а деца до едногодишна възраст
липсват.
В оценката за въздействие не е отразен повишения разход за дрехи и обувки на семействата с деца.

Най-важният ефект на въздействието не е отразен: това, че
семействата с малки деца ще са принудени да ограничат други
свои разходи за да купуват по-скъпи нови дрехи и обувки, което
може да застраши здравето на децата.
Носенето на по-малки обувки, защото родителите нямат пари за
по-големи, може да доведе до деформация на ходилото (бунион) и
враснал нокът.
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Можете да се запознаете със становището на АПТДВУ относно предложените изменения на следния
адрес:http://artshc.org/2020-07-06/

