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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за занаятите

§1. Текстът на чл.З ал.2 т.З се заменя със следния текст "предприятието отговаря на определението за микропредприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;"
§2. В чл.14 ал.2 след думата "съставляват" се добавят думите "най-малко", а в чл.14 ал.З след думата "съставляват" се добавя думата "до".
§3. Към чл.28 се добавя алинея 5 със следния текст "(5) Финансовите взаимоотношения между националната занаятчийска камара и членовете и се уреждат съгласно Закона за задълженията и договорите от лицата, които ги представляват."
§4. Към чл.32 се добавя т. 4 със следния текст ''утвърждава документите по чл.29 ал.1 т.З и4"
§5. Към чл.35 ал. 1 се добавя следният текст "Настоятелството избира от състава си председател."
§6. Текстът на чл.37 става ал.1 и се добавя ал.2 със-следният текст "(2) Членовете на контролната комисия не могат да бъдат членове на настоятелството на националната занаятчийска камара или на управителните съвети на регионалните занаятчийски камари. За тях се прилагат и изискванията на чл. 18, ал.2 и 3.”
§7. Към чл.41 се добавя ал.З със следния текст "Държавата оказва методическа помощ на регионалните занаятчийски камари и на Националната занаятчийска камара чрез Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката"
§8. В чл.42 след думата "занаятчиите" се добавя следния текст ", регистрирани в     ... регионалните занаятчийски камари,".	                              
§9. В чл.44 ал.1 изречение второ, думата "притежава" се заменя с думата "обединява".
§10. "Към чл.44 се добавя ал.З със следният текст "(3) За да бъде признато едно национално браншово занаятчийско сдружение за представително то трябва да обединява не по-малко от 30% от регионалните браншови занаятчийски организации регистрирани на територията на отделните регионални занаятчийски камари."
§11. Законът за занаятите се допълва със следните разпоредби:
Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНО -НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 64. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 4, ал.1, чл.З, чл.б, чл.9, т.З и 6, чл.Ю ал.2, чл.11, чл.23, ал.2, чл.24, чл.46, ал.1, 3 и 4, чл.47, ал.1, чл.51, ал.2, чл.53, ал.2, 3 и 4, чл.55, ал.1 и 2, чл.57, ал.2, чл.58, чл.60, чл.61 и чл.62, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) В случаите на ал.1, когато деянието е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 3000 лв.
Чл. 65. (1) Актовете за констатираните нарушения се съставят от лица, оправомощени с решение на управителния съвет на съответната регионална занаятчийска камара, а наказателните постановления се издават от областните комисии по търговия и защита на потребителите към Министерството на икономиката.
(2) При констатиране на нарушенията актосъставителите могат да изземват и задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушенията по реда на чл.41 от Закона за административните нарушения и наказания.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Глава шеста 
СЪДЕБЕН КОНТРОЛ
Чл.66. (1) Решенията и действията на органите на националната и регионалните занаятчийски камари, които противоречат на закона или устава им, могат да се отменят чрез иск, предявен пред окръжния съд по седалището на камарата.
(2) Искът може да се предяви от лице, което е засегнато от решението или действието, от всеки член на камарата, от контролната комисия на Националната занаятчийска камара или от прокурора. Към иска могат да се присъединят и други членове на камарата. Те могат да поддържат иска дори ищецът да се откаже от него или да го оттегли.
(3) Искът може да се предяви в двуседмичен срок от узнаването или уведомяването за решението. Когато се иска отменяне на действие, срокът започва да тече от деня на узнаването му.
Чл.67. (1) Съдът може да отмени изпяло или отчасти решението или действието, или да отхвърли иска.
(2) Решението на съда подлежи на обжалване по общия ред.      
(3) Съдът може да спре изпълнението на обжалваното решение или действие до постановяване на решение по делото.
(4) Решенията и действията на регионалната занаятчийска камара относно воденето на регистъра, издаването на удостоверения и заличаване на вписването са индивидуални административни актове по смисъла на чл.2 от Закона за административното производство и при оспорване в тези случаи съдът разглежда делото в административно производство.
§12. В §3 ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби думите "към влизане в сила на закона" се заменят с "към 31 декември 2002 г.п, а думите "в срок от 1 юни 2001 г. до 31 декември 2002 г." се заменят О "в срок до 31 декември 2005 г.”
§13. В §4 от Преходните и заключителни разпоредби текстът на ал. 1 се заменя с израза "В срок до 31 декември 2005 г. в регистрите на майсторите се вписват лица без положен майсторски изпит, които към 31 декември 2002 г. имат:".
§14. В параграф 7 изречение второ от Преходните и заключителни разпоредби след думата "настоятелство" се добавят думите "и първата контролна комисия".
§15. В Приложение №1 към чл.З, ал. 1, се правят следните допълнения:
1.   добавя се т. 16а. "Градинарство, озеленяване, цветарство"
2.   към т.20 се добавя "и покривала"
3.  добавя се т.25а. "Поддръжка на асансьорна техника"
4.   към т.26 се добавя "и алармени системи"
5.   към т. 29 се добавя ", градинска и малогабаритна техника"
6.  добавя се т. 31 а. "Поддръжка на измервателна техника"
7.  добавя се т.42а. "Ковачество"
8.   към т.50 се добавя ", метличарство"
9.  добавя се т.59а. "Акордьорство"
10. към т.68 се добавя ", сарачество"
11. добавя се т. 81 а. "Приготвяне на ядки и сушени плодове"
12. към т.87 се добавя "и зъботехника"
13. добавя се т.90а. "Изготвяне на татуировки"
14. към т. 120 се добавя ", губери и китеници"
15. добавя се т. 130. "Изработване на изкуствени цветя"
16. добавя се т. 131. "Изработване на гипсови отливки и надгробни плочи"
17. добавя се т. 132. "Изработване на рамки"
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М О Т И В И

към Закона за изменение и допълнение на Закона за занаятите

Към §1. Целта на сегашния текст на закона е да се отделят малките занаятчийски, предприятия от големите производствени предприятия. Дадените разпоредби обаче не могат да бъдат приложени в практиката, тъй като, от една страна, не е възможно да се определят критерии за брой на наети работници в предприятие от съответния занаят. Затова и националната занаятчийска камара не е определила такъв брой. На практика всички занаятчийски предприятия по-принцип не са с численост повече от десет души, каквото е и изискването за микропредприятията от Закона за малките и средни предприятия.
От друга страна, регистрацията на предприятието по Закона за данък върху добавената стойност, не може да служи за критерий за големината на предприятието. За някои предприятия от областта на производството на храни или мебели е от жизнено значение да бъдат регистрирани по този закон, за да могат да работят. До регистрация може да се достигне чрез странична търговска дейности или чрез производство от един човек на малко на брой, но скъпи изделия. Самият праг за регистрация по ЗДДС също е променлив и се намалява периодично.
Предложеният текст е по-добър и функционален, и би създал една по-добра взаимовръзка на Закона за занаятите със Закона за малките и средни предприятия. Чрез това определение за занаятчийските предприятия те ще могат по-лесно да бъдат идентифицирани по отношение на държавните и междудържавните програми на Европейския съюз.

Към §2. Предложението се основава на практическата невъзможност да бъдат изпълнени досегашните разпоредби на закона, които изискват общото събрание да се състои от 2/3 майстори и 1/3 калфи, чираци и собственици. Регионалните занаятчийски камари имат много минимален брой регистрирани калфи и чираци, а над 95-98% от регистрациите са на майстори-занаятчии, които са и собственици на занаятчийските предприятия. Тъй като общите събрания на камарите се съставляват почти навсякъде от представители на членовете по норма на представителност, би се получила значителна неравнопоставеност между участниците, ако бъдат изпълнявани съществуващите законови изисквания.
Промяната не би нарушила нито правата на наетите лица в занаятчийските предприятия - калфите и чираците, нито на собствениците на занаятчийски предприятия, които не са майстори. Този процес може да се регулира чрез уставите на регионалните занаятчийски камари.

Към §3. Съгласно чл.8 ал. 1, чл.28 ал.З и чл.44 от закона регионалните занаятчийски камари, националните браншови сдружения и националната занаятчийска камара са отделни юридически лица. Те имат отделни устави за устройството и дейността си, имат и отделни управителни органи. Поради това не е възможно взети решения от органите на националната занаятчийска камара да са задължителни за членовете на НЗК без съответната санкция от техните управителни органи.
В процеса на работа по изпълнението на закона има много дейности, които се изпълняват съвместно. За да бъдат избегнати съответните финансови спорове относно събраните такси по чл.20 и чл.40 от закона е логично преди започването им да бъдат сключени двустранни договори относно правата и задълженията на страните.

Към §4. Съгласно чл.32 и 34 от Закона за занаятите Общото събрание на Националната занаятчийска камара е върховният управителен орган, а Настоятелството е изпълнителния орган на камарата. Правилниците, които следва да се приемат от НЗК, съгласно чл.39 ал.2, чл.47 ал.1, чл.52, чл.56 от Закона за занаятите, са подзаконови нормативни актове, чрез които се възлагат правомощия и функции на изпълнителния орган на НЗК - настоятелството. Професионалните правила, които трябва да се приемат от НЗК, са важен национален елемент от работата на НЗК и би трябвало също да бъдат приети от върховния орган на НЗК.

Към§5. Съгласно чл.32 т.2 от Закона за занаятите Общото събрание на НЗК избира само членовете на настоятелството, а по-нататък в закона не е ясно посочено кой избира самия председател. Предложеният текст потвърждава принципа, който е залегнал и к чл.37 от закона, относно председателя на контролната комисия на НЗК, и който съществува в законодателството. Чрез него работата на изпълнителния орган ще е много по-оперативна и ще може да бъде избирано най-подходящото лице представляващо НЗК в даден момент на текущия мандат на членовете на настоятелството, които не са администратори, а собственици на действуващи занаятчийски предприятия.
Съществено основание за предложението е, че при избирането на членовете на настоятелството не може да се знае дали те ще могат да работят ежедневно в НЗК, дали ще има конфликти, или избраният председател ще преследва личните си интереси:вместо обществените. Освен това същият може да бъде текущо отстранен от длъжност: или занаятчийското му предприятие да бъде ликвидирано, с което той да бъде изключен от състава на настоятелството, съгласно чл.35 ал.2 от Закона за занаятите. Може дори да си подаде оставката. В такъв случай настоятелството ще може оперативно да избере друг председател, вместо да свиква за такъв междинен избор Общото събрание на НЗК.

Към §6. Чрез предложения текст за критериите за участие в състава на Контролната комисия на НЗК се прилага един от най-важните принципи на Конституцията на Република България, този за разделението на властите.

Към §7. Регионалните занаятчийски камари са специални институции, които са учредени от Закона за занаятите, изпълняват основно държавни функции, възложени им от чл.9 от закона, но управлението им се извършва не от държавната администрация, а от обществени органи - общо събрание и управителен съвет Тъй като издръжката им се извършва чрез събиране на такси и на членски внос, те засега не могат да поддържат административен апарат, който да е компетентен по всички въпроси на приложението на закона, особено по отношение на юридическите проблеми. Тази слабост ще се задълбочи особено силно, когато бъдат въведени в действие "административно-наказателните разпоредби" към закона. Законът за занаятите възлага на камарите и занаятчиите да извършват и занаятчийското обучение, което засега не е свързано с останалото законодателство в областта на образованието. В закона са възложени функции и на Комисията по търговия и защита на потребителите към Министерството на икономиката, но няма яснота за взаимодействието й със занаятчийските камари. Освен това самият закон има смисъл само, ако той служи за идентификация на занаятчиите спрямо останалите икономически отрасли, и за провеждане на реална целева държавна политика към тях, както изискват чл.2 ал. 1 и 2 от Закона за занаятите.
Поради горното от съществена необходимост е чрез закона да бъдат възложени методически функции на двете министерства, и към който да могат да се обръщат занаятчийските камари при възникване на различни проблеми по приложението на закона.

Към §8. Законът за занаятите има за цел да идентифицира занаятчийството и занаятчийските структури чрез създадените занаятчийски камари. Изискването да могат да се регистрират като занаятчийски сдружения само такива, чиито членове са регистрирани в регионалните занаятчийски камари, е естествено продължение на материята на закона. Чрез него ще се избегнат споровете относно представителността на организациите и много по-пълно ще се изпълняват правомощията на самите сдружения дадени в чл.43 от закона.

Към§9 и §10. Определението "притежава" в чл.44 ал.1 изречение второ противоречи на разпоредбата на първото изречение в алинеята, където е дадено по-правилното и демократично определение "обединява". Чрез определението "притежава" се създава неправилното впечатление, че една единствена организация, създала няколко регионални структури може да бъде призната за национална, което противоречи както на първото изречение на чл.44 ал. 1, така и на чл.42.
В Закона за занаятите не е дадено нито едно определение на какви критерии трябва да отговарят националните браншови занаятчийски сдружения, за да бъдат признати за национални, освен че са обединения от регионални браншови занаятчийски сдружения. По това определение обаче може да има обединение само на две организации, които да искат признаване на национално представителство. Тъй като и други организации могат да извършат същото ще се получат голям брой конфликти между браншовите структури. Даденият критерий за обединение на поне 30% от организациите на територията на страната ще осигури достатъчна представителност на националните браншови сдружения.

Към §11. Наличието на административно-наказателни разпоредби е задължително за всеки закон, особено към такъв като Закона за занаятите, чрез който се въвеждат специални държавни изисквания за регистрация. Занаятчийските камари се управляват от обществени органи, но те изпълняват функции възложени им от държавата чрез закона. 
Наказателните разпоредби защитават всички онези занаятчии, които стриктно са изпълнили разпоредбите на закона, и спрямо които нерегистрираните занаятчии се явяват като нелоялна конкуренция. Защитават се и самите регионални занаятчийски камари, които получават необходимия обществен статут и ще могат- да-изпълняват в най-голяма степен задълженията си.
Наличието на разпоредби за съдебен контрол е задължително, особено когато има административно-наказателни разпоредби. Чрез тези разпоредби ще могат да се пресекат незаконосъобразни практики на камарите и да се установи постоянна съдебна практика

Към §12 и §13. Въвеждането в закона на административно-наказателни разпоредби спрямо нерегистрираните в регионалните камари майстори и занаятчии създава нови правни отношения които ще засегнат изключително голям кръг лица и фирми, които досега не са изпълнили законовите разпоредби. По извършени проучвания досега в камарите са регистрирани едва 10% от занаятчиите, като основната причина за това е липсата на информация и законови санкции. За да не се създава  обществено напрежение и за да могат и самите занаятчийски камари да отговорят на новите условия е логично да се регламентира преходен период, през който ще се регистрират всички онези, които са отговаряли на условията за регистрация по документи към 31.12.2002 год. Така ще се създаде и нужната равнопоставеност с условията на регистрираните досега майстори и занаятчии, извършили това до 31.12.2002 год.
В интерес на държавата, на занаятчийските камари и на самите занаятчии е въвеждането на нов преходен период за регистрация. Без такъв преходен период не би могло да бъдат изпълнени разпоредбите на чл.25 ал. 1 и ал.2 от закона.

Êúì §14. Ïðåäëîæåíèåòî èìà çà öåë äà èçðàâíè ïðàâàòà íà ÷ëåíîâåòå íà êîíòðîëíàòà êîìèñèÿ íà Íàöèîíàëíàòà çàíàÿò÷èéñêà êàìàðà ïî îòíîøåíèå íà òåõíèÿ ìàíäàò êúì òåçè íà ÷ëåíîâåòå íà íàñòîÿòåëñòâîòî. Ïî òîçè íà÷èí äâàòà îðãàíà íà êàìàðàòà ùå ìîãàò äà áúäàò îáíîâåíè åäíîâðåìåííî ñëåä ïúðâèÿ ìàíäàò, ïðè êîéòî ùå ñå óñòàíîâÿò è ïðîìåíÿò âñè÷êè ñëàáîñòè ïî ïðèëîæåíèåòî íà çàêîíà è óïðàâëåíèåòî îò îáùåñòâåíè îðãàíè íà ñúçäàäåíèòå ñúñ Çàêîíà çà çàíàÿòèòå èíñòèòóöèè-çàíàÿò÷èéñêèòå êàìàðè, èçïúëíÿâàùè äúðæàâíè ôóíêöèè.

Êúì §15. ×ðåç ïðåäëîæåíèåòî ñå äîïúëâà ñïèñúêà íà çàíàÿòèòå êàòî ñå ïîäîáðÿâà è èçÿñíÿâà íåãîâèÿ îáõâàò. Âêëþ÷âàò ñå êàêòî èçïóñíàòè â ñïèñúêà òðàäèöèîííè áúëãàðñêè çàíàÿòè, òàêà è íîâîâúçíèêíàëè çàíàÿòè, ñâúðçàíè ñúñ ñúâðåìåííîòî ñúñòîÿíèå íà èêîíîìèêàòà â áðàíøà.
×ðåç âêëþ÷âàíåòî íà ãîðíèòå çàíàÿòè â Ñïèñúêà íà çàíàÿòèòå ùå ñå îñèãóðè âúçìîæíîñò íà ñúîòâåòíèòå çàíàÿò÷èéñêè ïðåäïðèÿòèÿ äà ïîëó÷àò ïîäïîìàãàíå îò ñòðàíà íà äúðæàâàòà, ñúãëàñíî ÷ë.2 îò çàêîíà, äà ó÷àñòâóâàò ïðè êàíäèäàòñòâóâàíåòî êúì åâðîïåéñêèòå ïðîãðàìè è äà ìîãàò äà ñå ïîëçâàò îò âúçìîæíîñòèòå íà çàêîíà çà ïðîâåæäàíå íà çàíàÿò÷èéñêî îáó÷åíèå.
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