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HA П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

/

МИНИСТЕРСТВО

ЗАПОВЕД

гр. София,

” - 2016 г*

На основание чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за защита
от домашното насилие /ППЗЗДН/, във връзка с Решение на Министерския съвет от
26.10.2016 г. за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие
за 2016 г. и Заповед № ЛС-04-1066/20.06.2016 г. на министъра на правосъдието,
I. ОБЯВЯВАМ конкурс за финансиране на проекти на програмите и обучението по
чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашно насилие, при условията и по реда на Глава трета от
ППЗЗДН.
II. УТВЪРЖДАВАМ разработените и приети от Комисия, определена на основание
чл. 14, ал. 1 от ППЗЗДН със Заповед № ЛС-04-386/2015 г., изменена със Заповед № ЛС-041212/2015 г. на министъра на правосъдието:
1. Насоки за кандидатстване, които съдържат и правила за допустимост на разходите;
2. Точкова система за оценяване на проектите;
3. Насоки за отчитане на проектите;
4. Формуляр за кандидатстване.
III. ОПРЕДЕЛЯМ начална дата за подаване на формулярите за кандидатстване и
приложенията към него - 01.11.2016 г.
IV. ОПРЕДЕЛЯМ крайна дата за подаване на формуляра за кандидатстване и
приложенията към него - 14.11.2016 г. включително.
V. ОПРЕДЕЛЯМ място за подаване на формуляра за кандидатстване и приложенията
към него: деловодството на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София,
ул. „Славянска” № 1. Пликовете могат да бъдат изпратени с препоръчана поща, като следва да
бъдат получени в деловодството на МП до 14 ноември 2016 г., по куриер или да бъдат
доставени на ръка (на лицето, предало предложение за проект, се издава разписка с
идентификационен номер с отбелязване на датата и часа на подаване) до 17:30 ч. на
14 ноември 2016 г.
VI. Копие от обявлението за оповестяване на конкурса и всички съобщения във връзка
с конкурса да се публикуват на интернет страницата на Министерството на правосъдието www.justice.government.bg.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на председателя на Комисията,
определена със Заповед № ЛС-04-3 86/2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-1212/2015 г. на
министъра на правосъдието.
Копие от заповедта да се връчи на председателя и членовете на Комисията, определена
СЪС Заповед № ЛС-04-386/2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-1212/2П1S г ня минигтт.пя
на правосъдието - за сведение и изпълнение.
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