СПРАВКА
за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации, по
проекта на Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
за периода 19.06.-19.07.2020 г.

№
1.

Участник в
обществените
консултации
Българската
стопанска камара,
публикувано на
Портала за
обществени
консултации на
26.06.2020 г.

Предложения

Приема се/
Не се приема

Мотиви

Представените за обсъждане изменения на Наредба 27 Приема се.
от 2005 г. отразяват напълно предложенията на
Българската стопанска камара от м. февруари т. г.
Предприятията, членове на БСК, и техните
сдружения, упражняващи дейности в областта на
търговията и третирането на дрехи втора употреба,
работят в съответствие с разпоредбите на Наредба №
27.
С приемането на Европейския зелен пакт все повече
нараства значението на оползотворяването на
ресурсите по най-ефективния начин, като най-високо
в йерархията на ЕС за управление на отпадъците е
поставена повторната употреба и предотвратяването
на отпадъците при източника.
Българските оператори на системи за управление на
отпадъците не следва да изостават от процесите,
носещи ползи както за околната среда, така и за
икономиката.
В тази връзка, БСК изразява становището, че
предложените промени в Наредба 27 ще улеснят
задължените лица и ще ускорят трансформацията към
кръгова икономика в областта на търговията и
третирането на дрехи втора употреба.
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2.

valentin.2017,
публикувано на
Портала за
обществени
консултации на
04.07.2020 г.

не е направена адекватна оценка на въздействието
(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.

Не се приема.

Направен е коментар, без да има конкретни
предложения по проекта на нормативен акт.

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 опорнодвигателния 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
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3.

Асоциацията на
преработвателите
и търговците на
дрехи втора
употреба,
публикувано на
Портала за
обществени
консултации на
13.07.2020 г.

нямат пари за по-големи, може да доведе до
деформация на ходилото (бунион) и враснал нокът.
Във връзка с проект на Наредба за изменение на Приема се
Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към
дрехите втора употреба публикуван за обществено
обсъждане на 19.06.2020 година, Асоциацията на
преработвателите и търговците на дрехи втора
употреба
изразява
следното
становище.
Принципно подкрепяме разпоредбите на проекта за
изменение на Наредба № 27. Считаме, че с
предложените промени се прави крачка напред в
постигането на необходимият баланс между стремежа
на държавите от Европейския съюз за преход към
Кръгова икономика, защита на общественото здраве,
както и икономическите и социални аспекти, които
произтичат от продажбата на облекла втора употреба.
Използването на стоки втора употреба е от важно
значение за постигането на преход към Кръгова
икономика. С настоящите промени на чл. 1, ал. 3 от
Наредбата се хармонизират изискванията за продажба
на обувки за възрастни втора употреба с останалите
държави членки на Европейския съюз и се премахват
предпоставките за извършване на нарушения на
законодателството, които водят до застрашаване
здравето на потребителите, ощетяване на държавата
финансово и дискриминиране на коректните
търговци.
Въпреки че смятаме, че рестрикциите за останалите
стоки – 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 са ощетяващи нашия бизнес с оглед
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практиката в другите Европейски държави, АПТДВУ
подкрепя настоящите предложения за изменение на
Наредбата.

СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:
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