1
Проект
ЗАКОН
за изменение на Закона за занаятите 
(Обн., ДВ, бр.42 от 27 април 2001 г., в сила от 28 май 2001 г.)
§ 1. В параграф 3, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби думите "31 декември 2001 г." се заменят с "28 май 2002 г.".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Този закон влиза в сила от деня на обнародване в "Държавен вестник".

мотиви
към Законопроекта за изменение на Закона за занаятите
Законопроектът за изменение на Закона за занаятите визира удължаване на срока "31 декември 2001 г.", съдържащ се в §3, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на закона. Направеното предложение е да бъде заменен с 28 май 2001 г., като по този начин се постига изравняване със срока по §4, ал.1 от ПЗР на същия закон.
Срокът по §3, ал.2 е свързан с период, през който е предвидена възможност за лицата, които към момента на влизане в сила на Закона за занаятите извършват дейност, посочена в списъка на занаятите и отговаряща на законово установени изисквания, да подадат документи за вписване в регистъра на занаятчиите.
Срокът по §4, ал.1, определен като едногодишен срок след влизане на закона в сила, предвижда аналогична възможност за лица, които могат да бъдат вписани в регистъра на майсторите. Тъй като в регистъра на занаятчиите се вписва и името на майстора, който работи в него, то двата режима са в зависимост помежду си и двата срока следва да бъдат с аналогична продължителност.
Освен изложените съображения може да се обърне внимание, че процесът по вписване в регистъра на занаятчиите срещна редица трудности, част от които обективни. Важно е да се обърне внимание, че със задължението за водене на двата регистъра за определен период от време са натоварени областните управители и това предполага решаване на някои организационни проблеми, за които се оказа необходимо повече време.
Регистрирането на определен минимален брой занаятчии е в пряка връзка и с последващите етапи от изграждане на структурата от регионални занаятчийски камари, за всяка от които се изисква в регистъра на занаятчиите да са вписани 50 лица от не по-малко от четири различни занаята. С предлаганото удължаване на срока за вписване в регистъра на занаятчиите ще се даде възможност на лицата, които обективно са били затруднени до момента, да подадат документи и да получат регистрация, за да се осигури успешното приключване на този организационен етап от изпълнението на Закона за занаятите.
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