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Обнародвани нормативни актове

Постановление № 141 от 13 юли 2017 г. за
определяне на нов размер на минималната
работна заплата за страната (ДВ
бр. 58 /
18.07.2017 г.)
С постановлението от 1 януари 2017 г. се определя
нов размер на минималната месечна работна
заплата за страната 460 лв. и на минималната
часова работна заплата 2,78 лв. при нормална
продължителност на работното време 8 часа и при
5-дневна
работна
седмица.
Размерът
на
минималната месечна работна заплата по ал. 1 се
определя за пълен работен месец.
До приемането на Националния план за действие по
заетостта за 2017 г. субсидираното от държавния
бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети
на минимална работна заплата по програми за
заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се
определя от 1 януари 2017 г. в размер 460 лв. за
пълен работен месец при осемчасов работен ден и
2,78 лв. часова работна заплата.
Наредба № 55 от 11 юли 2017 г. за определяне
на регулираните пазари от трети държави, които
са еквивалентни на регулираните пазари или
многостранни системи за търговия в държава –
членка на Европейския съюз, или в друга
държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство (ДВ
бр. 60 / 25.07.2017 г.)
Наредбата определя регулираните пазари от трети
държави,
които
за
целите
на
Закона
за
икономическите
и
финансовите
отношения
с
дружествата,
регистрирани
в
юрисдикции
с
преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици се
приемат за еквивалентни на регулираните пазари или
многостранни системи за търговия в държава – членка
на Европейския съюз, или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
Регулирани пазари от трети държави, които се
приемат за еквивалентни на регулираните пазари
или многостранни системи за търговия в държава –
членка на Европейския съюз, или в друга държава –
страна
по
Споразумението
за
Европейското
икономическо
пространство,
са
регулираните
пазари, включени в списък на Европейската комисия

Други обнародвани нормативни актове:
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Решение № 333 от 21 юни 2017 г. за изменение и
допълнение на Правилата за осъществяване на
електронни съобщения за собствени нужди чрез
радиосъоръжения, които ползват радиочестотен
спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално
определен (ДВ бр. 57/ 14.07.2017 г.)
Постановление № 144 от 19 юли 2017 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за сключване,
изпълнение и прекратяване на споразумението за
интеграция на чужденците с предоставено убежище
или международна закрила (ДВ бр. 60 / 25.07.2017
г.)
Постановление № 149 от 24 юли 2017 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г. (ДВ бр. 61 / 28.07.2017
г.)
Наредба № 7 от 19 юли 2017 г. за издаване,
прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на
електрическа
енергия,
произведена
от
високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия (ДВ бр. 61/
28.07.2017 г.)

Внесени законопроекти
Законопроект за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс от 01.08.2017г.
С решение на Министерския съвет от 2016 г.
законопроектът е одобрен и внесен за разглеждане и
приемане в 43-ото Народно събрание, но поради
предсрочното прекратяване дейността на 43-ото
Народно събрание не беше разглеждан, което налага
повторното му внасяне в 44-ото Народно събрание.
Промените в НК са необходимост, наложена от
множество европейски актове изискващи синхрон и
актуализация на вътрешното ни законодателсвто.
Предвиждат се наказателноправни санкции, които са
израз на по-силно обществено въздействие в
сравнение с административните санкции. Един
интегриран и ефикасен финансов пазар и наличието
на по-голямо доверие от страна на инвеститорите
изисква лоялни пазарни отношения. Безпроблемното
функциониране на пазарите на ценни книжа и
доверието на обществеността в тези пазари са
необходими предпоставки за икономически растеж.
Въвежда се засилена наказателноправна защита
срещу неправомерни действия, добили популярност в
обществения живот под наименованието „кражба на
фирма“. Установяването на контрол чрез извършване
на едно или съвкупност от документни престъпления
към момента е наказуемо деяние предвиждащо
максимално наказание лишаване от свобода за срок
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до две години, а в случаите, в които деецът е
неосъждан
–
освобождаване
от
наказателна
отговорност
с
налагане
на
административно
наказание „глоба“. С предлаганите разпоредби се
предвиждат
два
квалифицирани
състава
на
документното престъпление: когато документното
престъпление се извършва най-общо с цел да се
установи контрол върху чуждо юридическо лице се
предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок
от една до шест години. Така предложеният
квалифициран състав е на формално престъпление и
не държи сметка дали от деянието са претърпени
имуществени вреди. В случаите обаче, когато такива
вреди са претърпени, те са в особено големи размери
(равни на или повече от 140 минимални работни
заплати) и деянието представлява особено тежък
случай, се предлага наказанието да бъде „лишаване
от свобода“ за срок от една до десет години, като
едновременно с това да има възможност за налагане
на наказание „конфискация“ и/или „лишаване от
права“.
Във връзка с множеството постъпили сигнали за
извършване на незаконен добив на подземни
богатства на територията на цялата страна се
предлага инкриминирането на това деяние, което към
момента представлява административно нарушение.
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Семинар „Manage
conflicts“

12 август 2017, събота
Час: 12:30 - 14:00
Място: MG Academy,
София, ул. "Екзарх
Йосиф" 86
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