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Проект

ЗАКОН
ЗА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ
Чл. 1. Закрива се Агенцията за чуждестранна помощ.
 Чл. 2. Активите и пасивите, архивът, както и другите права и
задължения на Агенцията за чуждестранна помощ преминават към
Българския червен кръст.
Заключителни разпоредби
§1. Законът за Агенцията за чуждестранна помощ (обн., ДВ, бр.90 от 1990 г.; изм., бр.53 от 1992 г. и бр. 101 от 1995 г.) се отменя.
§2. В Закона за Българския червен кръст (обн., ДВ, бр. 87 от 1995 г.; изм., бр. 44 от 1999 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл.З накрая се поставя запетая и се добавя "както и при приемането, съхраняването и разпределянето на предоставената от чужди държави,,организации и граждани помощ с хуманитарни, в т.ч. екологични и просветни, цели."
2. В чл.7 се създава т.6:
"6. Получените и разпределяните помощи с хуманитарни, в т.ч. екологични и просветни, цели от чужди държави, организации и граждани се освобождават от такси, данъци, акцизи и мита."
§3. В чл. 59, т.б от Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр.153 от 1998 г.; попр., бр.1 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 44, 62,64 и 103 от 1999 г.) думите "Агенция за чуждестранна помощ" се заличават.
§4. Мандатът на директора и членовете на управителния съвет се прекратява с влизането в сила на закона.            
§5. Министерския съвет в едномесечен срок от влизането в сила на закона да уреди правоотношенията, свързани със закриването на Агенцията за чуждестранна помощ.
МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ
Агенцията за чуждестранна помощ е създадена през 1990 г. като държавен орган, който има за цел приемането, съхраняването, разпределянето и контрола върху ползването  на хуманитарна помощ, предоставяна на българската държава от чужди държави, организации и граждани.
През близо десетгодишния период на действие на Закона за Агенцията за чуждестранна помощ в страната се създадоха и укрепнаха десетки неправителствени организации. Особено значимо и авторитетно е присъствието на Българския червен кръст в дейностите, свързани с хуманитарната област.
Същевременно с годините намаля и отпадна необходимостта от съществуването на специален държавен орган, който да се занимава с получаването и разпределянето на хуманитарната помощ.
Имайки предвид огромният му опит, на Българският червен кръст се възлага дейността по разпределянето на предоставяната на българската държава хуманитарна помощ.
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