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REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF JUSTICE
PERMIT
Number: 140/May 11th, 2015; city of Sofia
On the authority of Art. 18, Para. 1 of Ordinance 2/24.10.2014 for the terms and conditions
and the procedure for issuance and revoke of permission for mediation in international
adoption and the performance and termination of the activities of accredited organizations

I DO HEREBY PERMIT
Child Support Association "The Little Prince"
Filed with the Central Register of Non-Profit Organizations to perform public activity under
number 20031013001, having its registered office and address of management: city of Sofia,
86 Lyuben Karavelov Street, floor 1, apartment 3, and represented by Yulia Georgieva
Rogeri, to perform in the capacity of accredited organization mediation for international
adoption for the following countries:
France, Italy USA, Canada, Germany, Greece.

The activity shall be performed in:
City of Sofia, 86 Lyuben Karavelov Street, floor 1, apartment 3
The accredited organization performs its activity in compliance with the highest interest of the
child and in compliance with the regulations in the area of international adoption and child
protection.
This Permit shall be valid until May 11th, 2020.

MINISTER OF JUSTICE: (illegible signature)
HRISTO IVANOV
Round seal of the Ministry of Justice is available

РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 140/..

гр. София

На основание чл.18, ал.1 от Наредба № 2/ 24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и
отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за
осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации

РАЗРЕШАВАМ
на Сдружение „Асоциация за подпомагане на деца „Малкият принц",

вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност под № 20031013001, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. „Любен Каравелов" № 86, ап.З и представлявано от Юлия Георгиева
Роджери, да извършва като акредитирана организация посредничество при международно
осиновяване по отношение на следните държави:
Франция, Италия, САЩ, Канада, Германия, Гърция.
Дейността ще бъде извършвана на адрес:
град София, ул. „Любен Каравелов" № 86, ап.З.
Разрешението е валидно до ).l.\.Q.5

2020 г.

Акредитираната организация осъществява дейността си при съобразяване с висшия
интерес на детето и в съответствие с нормативните актове в областта на международното
осиновяване и закрила на детето.
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