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ТЕМА НА БРОЯ 

На прага на новата 2011 година, както си му е редът, спираме и правим преглед на 
извършеното през миналата година. Така разбираме докъде сме стигнали, къде сме успели, 
къде не чак толкова, радваме се на постиженията и планираме как да се справим с 
трудностите. А освен това по този начин се потвърждава още веднъж колко прекрасно е да 
работиш с вдъхновени и отдадени хора в името на една толкова важна кауза, каквато са 
нашите деца.  

През 2010 година положихме усилия, за да изградим капацитета на Мрежата така, че 
да бъде максимално ефективна в работата си за членовете и с институциите. Създадохме 
тригодишна стратегия, по която да се движим, и оперативен план, който да изпълняваме. 
Организациите – членове приеха Етичен кодекс, който е много важен що се отнася до 
работата ни за децата и помежду ни. Общите документи, приети от членовете, ни дават база 
за формулирането на общи послания и провеждане на общи действия. Нещо повече, по този 
начин ние имаме общи цели и фокус на нашата обща работа. 

За една година Мрежата нарасна от 23 на 76 организации, или се разраснахме с 
повече от 50 %. Новоприетите организации не са кандидатствали за членство само след като 
сме ги поканили специално – напротив, има организации, които са ни намерили и сами са 
поискали да се присъединят. Все повече и повече организации припознават не само каузите и 
целите на НМД, но и посланията, които тя отправя, и са готови да застанат със своето име зад 
тях. 

НМД продължава да работи за повишаването на капацитета на мрежата и за 
укрепването на  своето сътрудничество с неправителствени организации, бизнес структури, 
държавни и местни институции и медии. През изминалата година НМД е била водеща 
организация, партньор или участник в редица дейности и събития с държавни институции, 
неправителствени организации извън Мрежата (включително такива, чийто фокус не е върху 
децата), медии и др. Това позволи изграждането на стабилни контакти със структури с 
различни сфери на дейност. 

През изминалата година бяха сформирани Тематичните работни групи, в които всяка 
една организация - член може да участва според собствената си преценка и капацитета си. 
Работата на ТРГ е изключително важна за цялата Мрежа. През изминалата година НМД е 
внесла 22 официални становища и позиции по ключови въпроси за децата и семействата. 
Активно участваме в процеса на деинституционализация, работим за подобряване на 
образованието на всички деца, за внедряване на нова политика за детско правосъдие, за 
подобряване на достъпа до здравеопазване. Работим изключително активно за внедряването 
на правата на децата във всички политики, които директно засягат детското благосъстояние. 
Като резултат можем да отбележим, че Мрежата е разпознавана като компетентно и 
професионално обединение на НПО по отношение на политиките за децата и семействата.  

НМД проведе две активни публични комуникационни кампании през изминалата 
година. В резултат на кампанията „Не на участието на деца в Биг Брадър” беше внесена 
промяна в закона, която забранява участието на деца в реалити формат, тъй като той 
застрашава тяхното физическо и психично здраве и развитие.  

Кампанията „Мнение от значение”, която задава на децата въпроса „Голяма или малка 
е нуждата от нови училищни тоалетни?” също е особено актуална. Тя дава на децата 
възможността да изкажат своето мнение по въпроси, които ги засягат, и по-конкретно, правото 
им на здраве и хигиена. В кампанията участват младежи от цяла България. Тя ще продължи и 
през 2011.  

Продължава активната ни работа за нашата страница, Facebook профил и бюлетин. 
Стараем се да информираме възможно повече хора за нашата дейност и дейността на 
членовете ни.   

За новата 2011 година искаме да си пожелаем нашите членове да са все така 
отдадени и прекрасни, и успех на всички ни в работата, която вършим за децата и 
семействата в България! 

 

http://nmd.bg/bg/nmd-network/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
http://nmd.bg/bg/nmd-network/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
http://nmd.bg/bg/nmd-network/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
http://nmd.bg/bg/nmd-network/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
http://www.facebook.com/zadecata#!/pages/Nacionalna-mreza-za-decata/140225059362331


 

 
Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

 На 14 декември взехме участие в заключителната 
конференция по повод на европейската година за борба с 
бедността и социалното изключване, организирано от МТСП. 
В резултат на събитието и начина, по който участваха деца в 
него, изпратихме писмо до колегите от МТСП, ДАЗД и 
УНИЦЕФ заедно с насоките за ефективно детско участие на 
колегите от сдружение „Еквилибриум” и „Отворено общество” 
– Русе. Книгата на Дейвид Бисет може да бъде свалена от 
http://eq-bg.com/Публикации%20на%20EQ/90/ 
 

 На 15 декември Михаил Стефанов, Дани Колева и 
Георги Богданов участваха в национален форум за 
огласяване на реализацията на целите на кампанията за 
повече гражданско участие в политиката на гражданската 
мрежа „Чуй гражданите”. По време на форума беше 
представена Бялата книга за гражданско участие, както и 
статуса на самата кампания. Изготвено беше и отворено 
писмо до представителите на държавните институции с цел 
генериране на допълнителна подкрепа и внимание към 
проблема. 
 

 На 16 декември се проведе първото заседание на 
консултативния комитет към проект „Подкрепа при напускане 
на грижата” на SOS Детски селища – България. Дани Колева 
бе поканена за член на съвета от името на НМД като целта на 
първата среща бе представяне на проекта и кампанията „Аз 
съм от значение” и обсъждане на предизвикателствата пред 
младежите, напускащи системата на грижа у нас.  
 

 На 17 декември 2010 г. взехме участие в среща с 
колеги от Български център по нестопанско право, Център за 
приобщаващо образование и Център за независим живот за 
обсъждане политиките и практиките за финансиране на НПО 
у нас. НМД се присъединява към усилията за създаване на 
благоприятна среда за работа на гражданските организации и 
препоръката за разработване на стратегия или политически 
документ, уреждащ взаимоотношенията на държавата с 
гражданския сектор и неговото развитие. 
 

 След писмо от страна на НМД, изпратено до 
министър Стефан Константинов на 17 декември, днес от 
Министерството са се свързали с колегите от „За нашите 
деца” и са обещали да им предоставят необходимата 
налична информация за изоставянето на деца у нас в 
рамките на следващите няколко дни! Пожелаваме успех в 
проучването на колегите и ще чакаме с интерес резултатите 
за това къде е България в сравнение с другите европейски 
държави.  

 

 Национална мрежа за децата и Асоциация 
„Родители” и  почетоха паметта на Кристина, Елена, Димитър, 
Виктория, Любомира, Мадлен и Цветелина, трагично загинали 
на 21 декември 2001 г. пред дискотека „Индиго”. Заедно с 
родителите на децата отбелязахме 9 години от трагедията, 
която е повод да си зададем въпроса какво се промени и дали 
днес е по-безопасно да си дете в България. 
 

 Срещата на тематична работна група „Семейство” ще 
се състои на 13 януари 2010 г. в офиса на мрежата в София. 
До края на седмицата планираме да фиксираме датите за 
всички групи като молим членовете, които не са заявили 
своето участие в работна група, да се свържат с Дани Колева 
и/или Мариана Банчева за да уточнят в коя група искат да 
участват.  
 

 

 На 22 декември от 9 до 13 часа ще се проведе 
заседание на Управителния съвет в офиса на НМД. На 
срещата ще бъдат обсъдени годишния отчет на Мрежата, 
обновената стратегия 2010-2013, оперативния план за 
2011, както и предстоящите действия по програма 
ПРОКОПИЛ. Ще бъдат разгледани и три нови кандидатури 
за членство.  
 

  Въпреки, че Европейската година на борбата с 
бедността и социалното изключване почти приключи, 
кампанията „Да спрем детската бедност сега!” продължава. 
Можете да видите новия клип тук. 
 
 
 

 

 

 
Фондация „Социални практики в общността вече 

има нов блог. Там можете да намерите повече информация 
за фондацията и нейните дейности, да разберете за 
актуални конкурси и новини около работата на 
организацията. Блогът можете да посетите на този адрес: 
http://fondacia-spo.blogspot.com/  
 
 

 
На 22 декември 2010г от 11.00 часа в сградата на 

БТА/Бул. Цариградско шосе” № 49/, Сдружение „Деца и 
юноши”  и Дневен младежки център „16+” организират 
пресконференция на тема  „Проблеми на бездомните деца, 
млади хора и семейства в София. Предизвикателства за 
намиране на алтернативи на уличния начин на живот.”  
Необходимост от промени и по-широка обществена 
подкрепа за преодоляване на социалната изолация и 
справяне с проблема: безнадзорни деца, бездомни и 
безработни младежи и семейства. 

Участници: Екип на Дневен младежки център „16+”, 
партньори, сътрудници и доброволци. 

Сдружение „Деца и юноши” има повече от двадесет 
годишен опит в областта на защита правата на децата, 
младите хора и семействата в ситуация на социална 
изолация. 

 

 
Скъпи приятели,  

Весела Коледа с една полезна равносметка. За 
децата, техните семейства, за нашите съмишленици и 
поддръжници! През изминалата 2010 година в Карин дом, с 
усърдие работихме, а сега искаме да споделим нашето 
удовлетворение с вас. 
  До края на тази година 149 деца със специални 
нужди и техните семейства бяха включени в работата по 
рехабилитация и социална интеграция на „Карин дом“ – 104 
деца от град Варна, 45 от страната.  

През годината включихме в нашите програми и 
дейности 78 нови деца. Успешно интегрираните до тази 
година деца в общообразователните училища във Варна, 
са 166. 

2010 година е важна за нас и с още една цифра – 
децата, които са посещавали центъра през годините 
станаха 1000, в края на месец декември, те са вече 1016. 
Събитието съвпадна с изложба в Археологическия музей 
във Варна, с която екипът ни се гордее – „Иван Станчов – 
човекът, който промени живота на 1000 деца”. 
 
 

 

http://eq-bg.com/����������%20��%20EQ/90/
http://www.youtube.com/user/eurochilddotorg?feature=mhum#p/c/52D2B88FA556962F/5/DQ7cmGNjYBo
http://fondacia-spo.blogspot.com/


 
 
 

 
10 съвета към родителите за безопасна ваканция 

 
Съвети от Асоциация Родители към всички 

родители за пълноценна и безопасна ваканция. Като 
родители ние знаем, че децата и особено тийнейджърите 
очакват от ваканцията вълнуващи преживявания. 
Опасяваме се, че това ги кара да се впускат в приключения, 
често пъти без да преценят рисковете и без да умеят да се 
справят с тях. Ваканцията е периодът, в който най-често се 
сблъскваме с аргумента “родителите на другите деца им 
разрешават, а на мен – не”. 

Как да удържим натиска за неограничена свобода и 
да помогнем на децата си да преживеят една незабравима 
ваканция, без да пострадат?  
 

 
Детски клуб "Ръкоделко" с благотворителна изложба 

 
На 01.10.2010 година Сдружение с нестопанска цел 

"Верният Настойник" откри в ЦДГ "Слънце" град Камено 
ЦДГ "Теменуга", село Равнец Детски клуб за приложно 
изкуство "Ръкоделко". Проектът се финансира от Фондация 
"Агапедия - България" и се осъществява с любезната 
подкрепа на Община Бургас и Община Камено. В него 
участват 60 деца от български и ромски произход, които ще 
се учат да декорират керамични съдове с естествени 
материали. Една от основните цели на проекта е да 
провокира интереса на децата към творчеството и да 
стимулира мисленето им.  

Днес, 15.12.2010 година изложбата е факт. По-
късно изложбата беше открита и в ЦДГ "Теменуга" село 
Равнец, Община Камено. Специални гости на събитието 
бяха изпълнителния директор на Фондация "Агапедия - 
България" г-н Иван Иванов и г-жа Ташева, Кмета на 
Община Камено инж. Стефан Бонев, Председателя на 
Общински съвет град Камено инж. Тонка Добрева, 
Заместник - кмета на Община Камено Тодор Петров, 
Председателя на читалище "Просвета" град Камено, 
родители, директори и учители от други детски градини от 
Община Камено. Набраните средства ще се използват за 
популяризиране приемната грижа и подпомагане на 
приемните семейства от Общините Бургас и Камено. 

 

 
Център за обществена подкрепа проведе конференция на 

приемните родители. 
 

Участваха всички 18 професионални приемни 
родители с настанените при тях деца, от град Нови пазар, 
град Каспичан, село Памукчи, село Каспичан, село Тодор 
Икономово, село Сини вир, град Каолиново, село Войвода и 
село Никола Козлево.  

В срещата участваха и представители на ОЗД в 
Нови пазар и Каолиново и специалисти по приемна грижа, 
социални работници и психолог, от Център за обществена 
подкрепа.  

Програмата на срещата беше наситена със 
събития. Мястото на конференцията бе комплекс  Кирека.  

В конферентната зала на комплекса се проведе 
работна среща между специалистите по приемна грижа от 
ОЗД и ЦОП и професионалните приемни родители. Там 
приемните родител се представиха и споделиха какви 
проблеми срещат. Специалистите по приемна грижа им 
разясниха ролята на приемния родител и отговориха на 
поставени  въпроси. Работната среща беше ползотворна 
както за специалистите, така и за приемните родители. 

По време на работната среща социални работници 
бяха организирали игри и занимания за децата.  

Последва коледно тържество за децата с участието 
на Дядо Коледа. Всички деца казаха стихче или изпяха 
песен и получиха подарък от любимия старец.  

 
 
 

Институции и деца в 

България 

 
Учредително събрание на Общински ученически съвет - 

Ловеч 
 

На 16 декември 2010 година в залата на Общински 
съвет-Ловеч се състоя учредително събрание на  Общински 
ученически съвет – гр. Ловеч, което бе инициирано от 
Младежкият информационно-консултански център-Ловеч и 
Община Ловеч. 
На учредителното събрание присъстваха представители на 
10 училища от Община Ловеч,  легитимно избрани от 
училищните ученически съвети и утвърдени с решение на 
училищните ръководста.  Според приетият на събранието 
Правилник за дейността, Общинския ученически съвет е 
неформално, доброволно обединение на младежи в 
ученическа възраст, което координира усилията на 
участващите в него представители на учебните заведения 
за осъществяване на взаимодействие между тях и местната 
власт, за ефективно решаване на младежките проблеми. 
Общинският ученически съвет е представителен орган на 
учениците от 12 до 19 годишна възраст на територията на 
Община Ловеч.  

Основните цели на Общински ученически съвет са: 
1.Координиране, обединяване и насочване дейността на 
младите хора от общината с общинските и държавни 
институции на местно ниво за успешно развитие и 
реализиране на общинската политика за младежта. 
2.Приобщаване на младите хора към постиженията на 
съвременния свят и подпомагане участието им в 
национални и международни програми и инициативи. 
3.Стимулиране пълноценната интеграция и социално 
присъствие на младите хора в живота на Община Ловеч. 
4.Подобряване на условията за живот, обучение и развитие 
на интелектуалния потенциал на младите хора. 
5.Създаване на условия за осмисляне на свободното време 
на младежите и подпомагане реализирането на дейности 
със социално-културна насоченост. 
На събранието бяха избрани Управителен и Контролен 
съвет. За Председател на Общински ученически съвет 
беше избрана Виктория Стилиянова Нинова, ученичка в Х 
клас в Природоматематическа гимназия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Още 13 деца ще се лекуват чрез Фонда за лечение на деца 
 

3 молби за лечение одобри на последното си 
заседание Общественият съвет към „Фонд за лечение на  
деца”. 4 деца ще заминат за първи път на лечение в 
чужбина, а други 6 ще преминат контролни прегледи и ще 
продължи лечението им в чужбина. 2 деца ще бъдат 
подпомогнати за лечението им в България, а на 1 дете ще 
бъде доплатено лечение в чужбина. Общият размер на 
утвърдените средства е 281 012 лв.  
 

 
 

Започва изготвянето на система за оценка на качеството на 
професионалното образование и обучение в България 

 
Проектът „Професионални умения” /Skills for 

Employability/ започва с двудневен семинар в Пловдив, на 
който ще бъде направен анализ на текущата система за 
оценка на качеството на професионалното образование в 
България и опита в ЕС. Министерството на образованието, 
младежта и науката, с подкрепата на Британски съвет, 
започва разработването на система за оценка на 
качеството на професионалното образование у нас. За тази 
цел ще се използва богат международен опит в тази 
област, благодарение на глобалния проект на Британски 
съвет „Професионални умения”. 

 
 

http://nmd.bg/2010/12/10-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0/
http://news.burgas24.bg/216073.html
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3116
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/10-12-16_proekt.html
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/10-12-16_proekt.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

9 години след “Индиго”: Безопасно ли е да си дете в 
България? 

 
Да си дете в България днес продължава да е все така 

опасно, смятат родителите, събрали се днес да почетат 
паметта на жертвите от Индиго. Според тях средата, в която 
живеят българските деца остава все така рискова; насилието 
към и сред децата расте; на публични места като дискотеки, 
градски транспорт, спортни съоръжения липсват елементарни 
мерки за сигурност. 

 

 
Информираното съгласие 

 
Информираното съгласие е документ, който 

медицинските лица те задължават да подпишеш, когато 
постъпиш в болницата, за да раждаш. Вътре са описани 
манипулациите, които лекарите имат право да приложат 
върху теб, след като си им дала разрешение чрез подписа си.  

Раждащите най-често изобщо не разбират, че са 
подписали нещо подобно в суматохата преди голямото 
събитие. Информираността пък се губи тотално по трасето на 
комуникацията лекар-пациент. Тя е тотално объркана или 
изобщо липсва. Медицинските лица не смятат за нужно да 
обясняват на пациентите си процедурите, които ще извършат, 
още повече пък да искат съгласие. Грубото отношение, 
вербалното и дори физическо насилие над раждащите, се 
смята за нормална и оправдана практика. 

 

На 1 септември - на училище? 

Министърът на образованието Сергей Игнатов изрази 
колебания дали е добра идеята учебната година да започва 
на 1 септември, както е било в миналото, съобщи БНР. 

Не съм сигурен дали трябва да започваме на 1 
септември, каза той. Колебая се защото, ако започнем на 1 
септември, това значи, че ще има една малка междинна 
ваканция около Деня на народните будители или по-дълга 
коледна ваканция.  Но това е нещо, което и специалистите, и 
родителите трябва да кажат, добави Игнатов. 

 

Възможности за 

финансиране 
 

Платформата срещу бедността ще продължава своите 
усилия 

 
С повече от 80 милиона човека в Европейския Съюз, 

живеещи в риск от бедност и една четвърт от тях деца, е 
важно за ЕС да продължи своите усилия през следващото 
десетилетие, за да се справи с този проблем. „Европейската 
Платформа срещу бедността и социалното изключване” 
посочва начини, по които държавите-членки могат да се борят 
със социалното изключване. Сега държавите трябва да 
посочат техните национални цели, докладвайки ежегодно 
техния прогрес. Комисията ще подкрепи тези усилия, 
мобилизирайки политики като социална защита, заетост и 
образование, както и европейски фондове. Също така е 
важно да се окуражават нови партньорства и нови начини за 
борба с бедността чрез социални иновации за прилагане на 
политиките. 

 
 

 
Европейският Парламент прие доклад за основните права 

 
На 15 декември беше приета Резолюция, базирана 

на доклад от Кинга Гал (ЕPP,HUN) за ситуацията в областта 
на основните права в Европейския Съюз (2009-2010) – 
институционални аспекти след Лисабонския Договор. 
Резолюцията набляга на новите общи задължения за борба 
със социалното изключване и дискриминацията и 
насърчаване на социалната справедливост и закрила, 
равенство на жени и мъже, солидарност между поколенията и 
закрила на правата на децата, както и приветства 
създаването на ново портфолио „Справедливост, основни 
права и гражданство”. 
 

Децата и семействата в 

медиите 
 

 
ДАЗД установи подценяване и липса на координация между 
отговорните институции при случая с убитото в Торос дете 

 
Проверката на Държавната агенция за закрила на 

детето /ДАЗД/ по повод смъртта на 8-годишното дете от с. 
Торос, общ. Луковит, установи подценяване на фактите и 
обстоятелствата и липсата на координация между 
отговорните институции, което е причина за нелепия 
инцидент. 

От прегледа на водените задължителни регистри в 
Отдел „Закрила на детето” /ОЗД/ към Дирекция „Социално 
подпомагане” /ДСП/ - гр. Луковит, става ясно, че към 
момента на проверката не са постъпвали устни и писмени 
сигнали за риск на децата от семейството на починалото 
дете. В тази връзка ОЗД не е осъществявал социална 
работа със семейството. 

 
 

АСП предприела специални мерки за осиновяване на дете 
със здравословен проблем, специални нужди или на 

възраст над 7 години 

От 15.12.2010 г. на сайта на АСП в раздел 
„Осиновявания" е поместена информация за деца, вписани 
в решения за пълно осиновяване за които се предприемат 
специални мерки. Повече информация можете да получите 
тук.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Стаж в Европейския център за правата на ромите в Будапеща 

Европейският център за правата на ромите (European 
Roma Rights Centre) в Будапеща организира стажантска 
програма с продължителност от 3 до 6 месеца. Стажовете 
започват през 2011 г. и са насочени към представители на 
ромската общност с интереси в областта на малцинствените 
проблеми. Стажантите ще работят под ръководството на 
експерт по човешките права, като задачите им ще включват 
теоретични и практически компоненти. Работата на 
участниците ще се състои предимно в проучване на правата 
на ромите, следене на развитието на политиките и новините 
по темата. Те ще  участват в дейностите и проектите на 
Центъра, както и ще имат други персонални задачи. 

Стажантската програма е с продължителност от 3 до 
6 месеца и се провежда от март до август 2011 г. След 
успешното приключване на 6-месечен стаж участниците могат 
да получат подкрепа за разработване на индивидуален 
проект.  

 

http://nmd.bg/2010/12/9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81/
http://nmd.bg/2010/12/9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81/
http://www.moetodete.bg/bremennost/p3_6144_0.html
http://news.ibox.bg/news/id_1990039687
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1729&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1729&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+TA+P7-TA-2010-0483+0+DOC+XML+V0%2F%2FEN
http://www.sacp.government.bg/novini/2010/12/15/dazd-ustanovi-podcenyavane-i-lipsa-na-koordinaciya/
http://www.sacp.government.bg/novini/2010/12/15/dazd-ustanovi-podcenyavane-i-lipsa-na-koordinaciya/
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=763&selid=763
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=763&selid=763
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=763&selid=763
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=595&selid=595
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/stajove/2010/10/15/976484_staj_v_evropeiskiia_centur_za_pravata_na_romite_v/
http://www.errc.org/index.php
http://www.errc.org/index.php
http://www.errc.org/index.php

