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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З А К О Н

за изменение на Закона за регионалното развитие
(Обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2009 г.)



§ 1. В чл. 18, ал. 4 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, думите „Министерството на транспорта” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, а думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заличават. 

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………...… 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)


2



мб-ЦД		“902-01-12.rtf-


М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение на Закона за регионалното развитие


1. Проектът на Закон за изменение на Закона за регионалното развитие предвижда следното изменение:
Съгласно чл. 18, ал. 1 от закона в районите от ниво 2 се създават регионални съвети за развитие. Сред членовете на регионалния съвет за развитие в сегашната редакция на закона са посочени представители на Министерството на транспорта и на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. 
Законопроектът предвижда думите „Министерството на транспорта” да се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, а думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” да се заличат. 
2. Причините, които налагат приемането на предложеното изменение в закона, са продиктувани от Решението на Народно събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България.
Съгласно т. 4 от решението Министерството на транспорта се преобразува в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
3. Целите, които се поставят с приемането на предложения проект на закон, са тясно обвързани с изпълнението на Решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. 
Предвид изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме проекта на Закон за изменение на Закона за регионалното развитие.        


ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Симеон Дянков)
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