РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
проект!
законопроект за изменение и допълнение на закона за пътищата
§1. В чл.10б след думите "на въоръжените сили" да се прибавят думите "и на Български Червен Кръст".

мотиви
Българският Червен кръст е основан на 25.10.1878 година. Той е признат от Международния комитет на Червения кръст на 20.10.1885 г. и е част от Международния Червен кръст. Член е на Международната федерация на дружествата, на Червения кръст и Червения полумесец.
Българският Червен кръст е признат официално от държавата със закон -ЗБЧК, обн.ДВ. бр. 87 от 29.09.1995 г., като доброволна организация в помощ на държавните органи за подпомагане на нуждаещите се в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12.08.1949 г., както и протоколите към тях от 08.07.1997 г. На основание чл.1, ал.1 от закона, БЧК е единствена национална организация на Червения кръст, която осъществява своята дейност на територията на България.
Съгласно чл.З от ЗБЧК Българският Червен кръст е автономна организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за въпитанието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност.
Предметът на основната дейност на Българския Червен кръст включва събиране, получаване и разпределение на хуманитарни помощи и дарения от страната и чужбина, чиято годишна пазарна стойност надхвърля 15 000 000 лева. Хуманитарните помощи се предоставят на огромен брой бенефициенти в отговор на техните нужди, в това число на лечебни и социални заведения, сираци, самотни възрастни хора, лица с увреждания, малцинствени общности, бежанци и др.
Планинското спасяване е друга съществена част от дейността на БЧК със висока обществена значимост. 33 спасителни отряди на Планинската спасителна служба към БЧК са разположени във всички по-големи подпланински селища в страната, като в тях работят над 700 активно действащи доброволни спасители. За 2004 г. е оказана помощ на 791 пострадали в планината.
БЧК има създадени екипи и структури за оказване на помощ при бедствия, аварии и катастрофи/кризи. Включен е като участник в Националния план на Република България за действия при бедствия, аварии и катастрофи. Оказва активно съдействие и участва самостоятелно или в сътрудничество с други формирования и специализирани служби по превенция и ограничаване на последици от бедствия, аварии и катастрофи, съобразно компетенциите си.


БЧК работи дейно при подготвяне и оказване на помощ в отговор на апели на други държави и национални дружества при бедствия и конфликти. През 2004 г. бяха изпратени хуманитарни помощи за подпомагане на жертвите в Алжир и гр. Бан, Иран, за гр. Беслан и за Югоизточна Азия.
За да бъде БЧК в състояние да изпълнява тези ангажименти, в чл.З. ал. 1 от закона е заложено, че държавата подпомага организацията. На основание на Женевските конвенции, страна по които е и България, държавите се ангажират да подпомагат националните дружества на Червения кръст/Червения полумесец.
Блгарското законодателство предвижда редица данъчни, митнически и др. облекчения, необходими за ефективното реализиране на тази изключително мащабна и общественозначима дейност на БЧК.
Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за БЧК (ДВ, бр.87 от 29.09.1995 г.) транспортните средства на БЧК при движение по пътищата на Република България, когато изпълняват задачи, произтичащи от дейността на БЧК, се освобождават от пътни такси.
В Закона за местните данъци и такси (чл.58, ал. 1, т.З) е предвидено освобждаване от данък на превозните средства на БЧК.
Исканото допълнение в чл. 10 б от Закона за пътищата за освобождаване на БЧК от винетни такси кореспондира с текстовете от цитираните тук по-горе закони и в голяма степен ще допринесе за ефективното изпълнение на дейността на най-голямата хуманитарна организация в България в помощ на българската държава и общество.
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