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ЗАКОН 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ  

СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 

(ДВ, бр. 35 от 2009 г.) 

 

§ 1. Навсякъде в закона: 

1. Думите „Председателят на Държавната агенция за 

информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията”. 

2. Думите „Министерството на транспорта и Държавната 

агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с 

„Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията”. 

3. Думите „министърът на транспорта”, „министъра на 

транспорта” и „Министерството на транспорта” се заменят 

съответно с „министърът на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията”, „министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията” и „Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията”. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2. Издадените до влизането в сила на този закон 

подзаконови нормативни актове запазват действието си, 

доколкото не му противоречат. 

§ 3. 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 ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ 

СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

І. Проектът на Закон за изменение на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България предвижда 

следните изменения: 

1. Съгласно действащата редакция на Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България 

председателят на Държавната агенция за информационни 

технологии и съобщения съгласувано с министъра на отбраната 

организира и ръководи подготовката на пощенските и 

електронните съобщителни мрежи за привеждането им в по-високи 

степени на готовност и за съобщително осигуряване на 

въоръжените сили и на страната в мирно и във военно време; 

организира изграждането и поддържането на специални обекти за 

нуждите на отбраната и инсталираните за нуждите на отбраната 

мощности за военно време; създава, експлоатира, поддържа и 

развива електронна съобщителна мрежа и пунктове за управление 

във връзка с националната сигурност и отбраната; определя 

условията и реда за използване на електронните съобщителни 

мрежи и осигурява електронни съобщения за управление при 

обявяване на по-високи степени на бойна готовност на 

въоръжените сили и при обявяване на военно положение, 

положение на война или извънредно положение. 

Законопроектът предвижда посочените правомощия да се 

изпълняват от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

2. Законопроектът предвижда издадените до влизането му 

в сила подзаконови нормативни актове да запазят действието си, 

доколкото не му противоречат. 

 

ІІ. Причините, които налагат приемането на 

предложените изменения в закона, са продиктувани от Решението 
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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.  

ІІІ. 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 отбраната и въоръжените сили на 

Република България. 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Симеон Дянков) 



 

 

 


