
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ

до 12 март 2020 г.

на адрес

ПРЕДСТАВЯМЕ КАНДИДАТИТЕ
на Форум Гражданско Участие
за Съвет за развитие на
гражданското общество (СРГО)

Избори за Съвет за развитие на гражданското 
общество към Министерския съвет 2020 г. 
Актуална информация:  на https://www.ngobg.info

за гласоподаватели

https://voting.government.bg

ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР
ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО

ФОНДАЦИЯ 
„ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ“

СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ“ – 
ХАЙРЕДИН

1) 19 години опит в работата с
институциите за по-добри 
закони за гражданските 
организации; 

 Надя Шабани 

2) Юрист-активист, защитник
на правото на сдружаване и 
човешките права.

1) 16 години се
      застъпва за

 гражданските
 организации
 като част от
 екипа на
 БЦНП;

2) 19 години постоянен диалог
и правна подкрепа за 
организациите от цялата 
страна.

1) Доказани
умения при 
разработване 
на документи и 
взаимодействие
на национално  
и европейско 
ниво; 

1) Постоянна връзка с граждани
на европейско и национално 
ниво и изграждане на 
устойчиви партньорства;

2) Подобряване на
гражданската осведоменост 
и участие.

Любов Панайотова

2) С ръководен опит в
държавния и гражданския 
сектор.

Спаска Петрова

2) Педагог, с богат управленски опит,
работи на терен с различни 
общности в малки населени места.

1) 10 години работи за  подкрепа
на  представители от различни 
уязвими групи за успешна 
реализации на местно ниво;

2) Една от най-активните
организации в Северозападна 
България.

1) Работи активно
за образователната 
интеграция, 
общностното
развитие, социал-
ното предприема-
чество, интеграция 
на ромска общност;

NB! ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕ
ДА ГЛАСУВА ЗА 14 ЧЛЕНОВЕ 

Силните им страни: професионализъм и активност, разнообразна експертиза, 
опит в структурите на държавната администрация

Повишаване на ДОВЕРИЕТО към гражданските организации чрез стимулиране на АКТИВНОСТ 
и СЪТРУДНИЧЕСТВО за повече ВЪЗДЕЙСТВИЕ в обществен интерес. Конкретно ще работим за:

2) Приемане на правила за това как Съветът да бъде максимално отворен към други организации и
как  членовете му да консултират на всеки етап направените предложения и предстоящи решения;

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ

1) Приемане на прозрачни и демократични правила за финансовия механизъм, който подкрепя
инициативи на граждански организации, така че той  да стартира още през 2020 г.;

3) Ясна подкрепа и заявка за партньорство и диалог организациите на гражданското общество от
страна на правителството.
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