ПОКАНА
за участие в процедура за избор на членове на Националния съвет за закрила на детето
от квотата на юридическите лица с нестопанска цел
Във връзка с изтичането на мандата на членовете на Националния съвет за закрила
на детето от квотата на неправителствените организации и в съответствие с Правилника
за структурата, организацията и дейността на НСЗД, председателят на Държавната
агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на нови членове, от квотата
на юридическите лица с нестопанска дейност.
Допустими кандидати: Юридически лица с нестопанска цел, с предмет на
дейност в областта на услугите за деца и семейства и/или в областта на правата на децата,
регистрирани в обществена полза.
Необходими документи: 1. Заявление за интерес до Председателя на ДАЗД –
свободна форма; 2. Решение за първоначална съдебна регистрация; 3. Устав или
учредителен акт на организацията; 4. Карта за идентификация по БУЛСТАТ; 5.
Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6
месеца от датата на подаване на заявлението; 6. Удостоверение за вписване в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието
за осъществяване на дейност в обществена полза; 7. Кратък отчет за осъществяваната
дейност през последните три години, подписан от представляващия кандидатстващата
организация /в рамките на 3 страници/. Документите по т. 2 - 6 се представят в заверен
от представляващия организацията препис.
Срок за кандидатстване: Документи за участие в процедурата се подават в срок
до 17:30 часа на 24 август 2022 г. в деловодството на ДАЗД, на електронен адрес
sacp@sacp.government.bg , или по пощата на адрес: гр. София 1051, ул. Триадица № 2,
Държавна агенция за закрила на детето.
Информация по процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел
може да получите от Секретариата на НСЗД:
 Милена Дянкова, директор дирекция “Политики и програми за детето,
стратегическо развитие и координация“, e-mail: milena.dyankova@sacp.government.bg;
тел. +359 2 933 9042,
 Янко Ковачев, държавен експерт, дирекция Политики и програми за детето,
стратегическо развитие и координация“, e-mail: Yanko.Kovachev@sacp.government.bg;
тел. +359 2 933 9038.

