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§ 1. В приложението към чл. 12, т. 5, на ред 14 думите 

„Държавна 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) 



 

М О Т И В И  
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В 

ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

 

 

1. Проектът на Закон за изменение на Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор предвижда следното 

изменение: 

 

В приложението към чл. 12, т. 5 от закона са посочени 

организациите със звена за вътрешен одит. Сред посочените 

организации е и Държавната агенция за информационни технологии 

и съобщения. 

Със законопроекта се предлага Държавната агенция за 

информационни технологии и съобщения да се заличи от 

приложението. 

 

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 посоченото решение Министерството на 

транспорта се преобразува в Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията.  

 

3. Целите, които се поставят с приемането на 

предложения законопроект, 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 вътрешния одит в публичния сектор. 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Симеон Дянков) 



 

 

 


