МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания
към дрехите втора употреба

Предложеният проект е за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните
изисквания към дрехите втора употреба, издадена на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с §
1, т. 10, буква „д“ от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. Съгласно
цитираните разпоредби на закона, с наредба на министъра на здравеопазването следва да
бъдат определени здравните изисквания към дрехите втора употреба, които представляват
продукти и стоки със значение за здравето на човека.
С проекта на акт се прецизират и изменят част от действащите разпоредби, така че
да се отговори на настъпилите промени в нормативната уредба и наредбата да се приведе в
съответствие с нея.
С проекта на наредба се предвижда отпадане на задължението за уведомяване на
контролните органи при откриване на обект за търговия с дрехи втора употреба, предвид че
същите не са обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните
разпоредби на Закона за здравето.
Прецизират се и се актуализират разпоредбите, регламентиращи методите на
дезинфекцията на дрехите втора употреба. С цел защита на общественото здраве, в частност
на лицата, използващи дрехи втора употреба, и недопускане продажбата на такива,
представляващи риск за здравето, в проекта се въвежда изискване за дезинфекция на
дрехите втора употреба чрез термодезинфекционен метод, химиотермодезинфекционен
метод или с биоцид. С тази разпоредба се цели и постигане на яснота, както за
икономическите оператори, така и за контролните органи за допустимите методи и начини
на дезинфекция на дрехите втора употреба.
С проекта на наредба се допуска предлагането на пазара на обувки втора употреба,
което е в съответствие с политиката на Европейския съюз за кръгова икономика, базираща
се на превенция, повторна употреба и рециклиране – като приоритети пред депонирането и

изгарянето на отпадъци, както и в съответствие с предоставения от председателя на
Европейската комисия през м. декември 2019 г. „Европейски зелен пакт“ като нова
стратегия за растеж, според която повторната употреба на материали ще бъде
приоритизирана дори над рециклирането.
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.
Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет в текущата и/или в следващите години. Прилагането на нормативния
акт не изисква допълнителни финансови и/или други средства, които да бъдат направени от
компетентните контролни органи. С предложения проект не се променят основните
изисквания към дрехите втора употреба.
Изискването за извършване на дезинфекция на дрехите втора употреба е действащо
и към момента, като с предложения проект на наредба единствено се уточняват
подходящите методи на дезинфекция и не се въвеждат нови и допълнителни изисквания. В
тази връзка не се очаква проектът на нормативен акт да доведе до финансови разходи за
икономическите оператори, в чиято дейност попада предлагането на дрехи втора употреба.
За икономическите оператори е възможно да възникнат известни финансови
разходи, свързани с изпълнението на изискването за поставянето в обектите, в които се
предлагат дрехи втора употреба, на информационно табло, съдържащо информация за
потребителя. Въпреки задължението на икономическите оператори да извършват
дезинфекция на дрехите втора употреба, с цел недопускане на потенциални рискове за
човешкото здраве, потребителите на дрехи втора употреба следва да поемат своята
отговорност да ги употребяват след като същите бъдат изпрани и при възможност
изгладени.

С преходните и заключителни разпоредби на наредбата се прави изменение на
Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър
на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни
инспекции. Предложеното изменение е в изпълнение на Решение № 704 на Министерския
съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно
обслужване, като от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и приложение № 3 към чл. 3, ал. 1
отпада изискването за поставяне на печат на уведомлението за откриване на обект с
обществено предназначение.
С приемането на проекта на акт ще се отговори на обществените очаквания и ще се
изпълнят залегналите в програмата на Правителството мерки за недопускане предлагането
и разпространението на пазара на опасни продукти и стоки, в това число и дрехи втора
употреба, при съобразяване с целите и политиките на Европейския съюз, респ. на Република
България за кръгова икономика. Очаква се повишаване ефективността на контрола и
намаляване на административната тежест за икономическите оператори, без това да се
отразява върху безопасността на дрехите втора употреба и съответно върху дейностите по
опазване здравето на човека.
След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че
обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в
европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта
на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държавичленки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране
на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки
по определяне на здравната им политика.

