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През 2008г. Центърът на НПО в Разград продължи успешното публично-частно 
партньорство с Окръжен и Районен съд. Положителният ефект от съвместното 
сътрудничество предостави възможност за ограничаване на негативните тенденции и 
подобряване публичния образ на съдебната институция в Разград. Организацията 
подпомага развитието на гражданското общество в област Разград. Утвърждава името 
и мястото на неправителствените организации в обществения живот. 

 

ПРИОРИТЕТИ НА ЦЕНТЪРА НА НПО ПРЕЗ 2008: 
Центърът на НПО в Разград, www.ngo-rz.org, е позната и авторитетна местна 
неправителствена организация с доказан капацитет и постоянен обучен екип. Организацията 
има четиригодишна специализация в работата със съда и много добро партньорство с  
публични институции на местно и регионално ниво: съд  www.court.ngo-rz.org и полиция: 
www.police.ngo-rz.org. 

През последните няколко години нашата организация развива успешно своя капацитет като 
граждански наблюдател на местните институции в Разград и областта. Нашето 
предимство е сериозния опит и трайно установено партньорство с местните институции.  

Центърът на НПО в Разград е единствената неправителствена организация в Разград, която 
изисква прозрачност, публичност и отчетност в действията на местната власт.  И през 
2008 година Центърът продължи работата в тази насока. Имаме над 20 подадени завления за 
достъп до обществена информация.  

Ние познаваме добре местните процеси на развитие и механизмите на вземане на 
решения в местните институции. Интересите ни в местното развитие са в областта на 
укрепване на демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, 
социалните услуги и граждански права. Ние имаме специфични умения по управление на 
публични фондове и привличане на допълнителни ресурси. 

Центърът на НПО в Разград първата и единствена гражданска организация, която има 
осъществени шест проекта по темата – гражданско наблюдение на съда и подкрепа за 
реформата на местно ниво. Центърът на НПО е сред основателите и инициаторите за 
създаване на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт в 
Бъклгария, която бе създадена на 24 октомври 2008 година. Мрежата се състои от 26 НПО и 
обхваща три планови региона – Североизточен, Северен централен и Южен централен.  

През месец ноември 2008г. Мрежата беше поканена да стане учредител на Граждански 
експертен съвет към Комисия „Борба с корупцията и професионална етика” на Висшия 
съдебен съвет. 

Центърът на НПО в Разград има богат опит в предоставянето на информация, обучение и 
техническа помощ на НПО и други групи и институции от региона. Например, през 2008 
година обучи над 25 представители на НПО от три планови региона в страната да бъдат 
граждански наблюдатели. 

http://www.ngo-rz.org/
http://court.ngo-rz.org/
http://www.police.ngo-rz.org/
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Интересите ни в местното развитие са основно в областта на укрепване на демократични 
институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и граждански 
права. Имаме специфични умения по управление на публични фондове и привличане на 
допълнителни ресурси. 

 

НАШИТЕ УСПЕХИ 

- Доброто съвместно сътрудничество с Окръжен съд и Районен съд – Разград допринесе за 
повишаване на ефективността и прозрачността на съдебното правораздаване в Разград. 
Добрите практики от партньорството със съда бяха мултиплицирани в още 2 региона в  
България – Северен Централен и Южен Централен; 

- През 2008г. е реализиран проект за гражданско наблюдение на съдебната система: 
”Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”; 

- В резултат на многогодишната успешна практика по гражданското наблюдение на съда, 
са мултиплицирани добрите практики на 25 НПО от страната и бе създадена Национална 
НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда. 

- През текущата година Центърът на НПО в Разград реализира проект „Консултативен 
център по проблемите на домашното насилие”; 

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
В резултат на тригодишния опит на Центъра в предоставянето на социални услуги на хора 
преживели насилие, бяха направени предложения за промени в Закона за защита срещу 
домашното насилие. Внесените предложения бяха приети.  

Общинска стратегията за предоставяне на социални услуги 2007-2011г.1

Социалната услуга на ЦНПО е включена в Общинската стратегия, която включва развитие 
на социалните услуги и грижи за най-уязвимите групи; развитие на услуги, които оставят 
човека в неговата общност и семейна среда; създаване на условия и предпоставки за 
дейности, насочени към децата в риск; поощряване отглеждането на децата със специални 
нужди в естествената им семейна среда; подобряване качеството на материалната база и 
пълноценно използване на капацитета на съществуващите социални заведения2.  

 
ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНА НПО МРЕЖА ЗА ГРАЖДАНСКО 
НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ” 

 През 2008 година Центърът на НПО в Разград реализира шестия проект за подкрепа 
на съдебната реформа.  Проектът се казва „Развитие на Национална НПО мрежа за 
гражданско наблюдение на съдебната власт” и е с продължителност 16 месеца. 
http://court6.ngo-rz.org/index.html 

 Целта на проекта е подобряване функционирането на съда на национално ниво чрез 
популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда в 3 планови района 
– Североизточен, Северен Централен и Южен Централен.  

 Проектът се реализира с три основни задачи. Първата е увеличаване и 
популяризиране на достъпна база-данни на  системата  за гражданско наблюдение на съда в 
България. Мултиплициране и усъвършенстване на методиката за гражданско наблюдение.  

                                                 
1 Решение № 808 по Протокол № 45 от 22.01.2007 г. на Общински съвет – Разград 
2 Решение № 174 по Протокол № 11 от 30.05.2008 г. на Общински съвет – Разград. 
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 Второто направление по проекта е свързано с  развитие капацитета на 25 
неправителствени организации от Североизточен, Северен Централен и Южен Централен 
райони за планиране на България за осъществяване на гражданско наблюдение на съда и 
сертифициране на неправителствени организации като “граждански наблюдатели на 
институции”.  

 Третата задача е създаване на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на 
съдебната система в България. 

 Екипът на проекта има основната заслуга за успешното реализиране на дейностите по 
проекта в трите планови региона. Всички сътрудници активно участваха в подготовката на 
дейностите на проекта – проучване на общественото мнение; публичната процедура за 
подбор на 25 НПО за участие в обучителната програма; информационна кампания. 
 Регионалните координатори организираха провеждането на  проучването на 
общественото мнение за публичния образ на съда.  

 За популяризирането на проектa ние осъществихме информационна кампания, която 
обхвана 15 града в три планови региона на България. Основната цел на Информационната 
кампания е представяне на Системата за гражданско наблюдение на съда и пет годишния 
опит на Центъра на НПО в Разград на местно, регионално и национално ниво. Кампанията е 
насочена основно към две целеви групи: представители на съда и представители на публични 
институции, неправителствени организации и граждани. Кампанията включваше три 
основни дейности: брифинги, информационни дни и пресконференции. Целта на публичните 
дейности е чрез медиите проектът до получи популярност в целевите региони и да достигне 
до широката общественост. Беше представен проектът, идеята за създаване на Национална 
мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт. Поставен беше акцент върху 
необходимостта от независим граждански контрол върху работата на съдебната власт. Бяха 
организирани общо 26 събития в Североизточен, Северен централен и Южен централен 
рагион – 10 пресконференции, 10 брифинга със съда и 6 информационни дни.  

 По време на информационната кампания медиите проявиха особена активност, като 
броят на публикациите в местните и централни издания надвиши нашите очаквания. Общо за 
периода имаме над 30 публикации в местни и национални медии. Водеща тема в 
материалите са добрите практики и високите постижения на нашата организация в областта 
на гражданското наблюдение на съда. Информационната кампания изрази силното очакване 
на хората за прозрачност и контрол над съдебната институция.  

 В рамките на проекта се осъщевиха 3 обучителни тренинга. На 1-2.10.2008г. 
организирахме първия обучителен тренинг по проект „Развитие на Национална мрежа за 
гражданско наблюдение на съдебната власт”. За участие в обучението бяха избрани 
организации с доказан опит в наблюдението на публични институции и формиране на 
местни политики. Основната цел на обучителните тренинги е развитие на капацитета на 
одобрените организации от трите планови района на България за осъществяване на 
гражданско наблюдение на съда. Споделен беше досегашния опит на Центъра на НПО в 
Разград в областта на гражданското наблюдение на съда. Участниците бяха запознати с 
целите, задачите и очакваните резултати от проекта. Споделен бе досегашния опит на 
Центъра на НПО в Разград в областта на гражданското наблюдение на съда. Участниците се 
запознаха с постигнатите резултати, с етапите на изграждане на партньорството с Окръжен 
съд и Районен съд – Разград; добрите практики от партньорството със съдилищата в пет 
областни административни центрове; да се запознаят с добрите практики и да могат пряко да 
работят със съда. Участниците бяха запознати с целите, задачите и очакваните резултати по 
проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната 
власт”.  
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 Целта на втория обучителен тренинг3 беше надграждане на знанията и уменията за 
осъществяване на гражданско наблюдение на съда, придобитите по време на първия тренинг. 
Второто обучение имаше предимно практическа насоченост. Участниците получиха добра 
подготовка за използване на инструментите за гражданско наблюдение на съда, цели и 
приоритети на наблюдението в съдебната зала; Придобиха знания за правилен подбор на 
членовете на Гражданската консултативна група и умения за мотивиране и развитие 
капацитета на експертите. Изработване на длъжностна характеристика и сключване на 
Споразумения за партньорство с експертите; Получиха знания и умения за разработване на 
месечни и тримесечни доклади от гражданското наблюдение съда. Изготвяне на статистика 
към докладите. Гражданските активисти имаха възможност лично да наблюдават съдебни 
дела в Районен съд – Разград и да попълват карти за гражданско наблюдение на съда. На 
втората сесия от участниците в тренинга проведоха лични разговори с местни съдии, които 
споделиха своите впечатления за началото на сътрудничеството на Центъра на НПО в 
Разград със съда, процеса на неговото развитие и за добрите практики, които са резултат от 
успешното партньорство. 

В края на месец октомври 2008г. организирахме третия заключителен тренинг4. 
Участниците бяха запознати с различните инструменти за изследване на общественото 
мнение и с начините на обработване на  резултатите. Представихме структура на месечен 
доклад от гражданското наблюдение на съда и срокове, в които той трябва да се напише. 
Участниците имаха възможност сами да напишат месечен доклад и да се запознаят със 
структурата на тримесечния аналитичен доклад от гражданското наблюдение на съда. 
Обучаващите придобиха знания и умения за представяне на докладите от гражданското 
наблюдение на съдебната институция пред обществеността и представителите на Темида. 
Участниците бяха обучени как да систематизират, обобщават и представят пред съда и 
обществеността информацията от гражданското наблюдание на съда – месечни доклади от 
гражданското наблюдение, тримесечни аналитични доклади и финален доклад за напредъка 
на съда. Те се научиха как да организират медийни кампании, работни закуски с журналисти, 
пресконференции, вътрешни брифинги със съдии, обществени форуми и информационни 
срещи, как да изготвят публикации и съобщения за пресата.  

Обучението приключи с подписване на учредителен протокол за създаване на 
Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда.  

Проектът ще приключи с издаването на бюлетин „Граждански наблюдател 5”, в който 
са публикувани резултатите от проучването на общественото мнение за публичния образ на 
съда в трите планови регона – Североизточен, Сверен Централен и Южен Централен.  

 

ПРОЕКТ „КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО 
НАСИЛИЕ” 

През 2008г. стартира проект „Консултативен център по проблемите на домашното 
насилие”. Проектът се финансира от  Фонд Социално подпомагане към министерство на 
труда и социалната политика.  

Основната цел на проект „Консултативен център по проблемите на домашното 
насилие” на Центъра на НПО е укрепване капацитета на сдружението като местна ресурсна 
организация за предоставяне на социални услуги и работа с потърпевши и извършители на 
насилие по разработени пилотни програми за възстановяване на преживелите насилие и 

 
3 Организиран на 2-3.10.2008г.  
4 Организиран на 23-24.10.2008г. 



Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС 
ИН 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България 

Тел./Факс:: (+359 84) 661694, Е-mail: bafe@ngo-rz.org, web page: http:// ngo-rz.hit.bg 
 

 

5

специализирана програма за извършители на насилие. Проектът е с продължителност 12 
месеца и се реализира с подкрепата на РПУ-Разград, Районен съд – Разград и Регионална 
дирекция социално подпомагане.     

Проектът е насочен към етническите общности и към жени и деца, пострадали от 
домашно насилие на територията на община Разград. За пръв път има създадена 
специализирана програма за извършители на насилие.  

Идеята за създаване на Консултативен център за домашно насилие е свързана с 
проблемите, с които се сблъскват уязвимите групи от Разград. Най-често от домашно 
насилие пострадват жени и деца от различните етнически общности.  

Центърът на НПО в Разград е единствената организация в областта, която има опит и 
капацитет в предоставяне на експертни услуги и защита на пострадали от домашно насилие и 
работа по специализираната програма за извършители на насилие. 

Центърът предоставя безплатни правни, социални и психологически консултации на 
претърпелите насилие. За 2008 година потърпевшите, посетили Центъра са над 45. 
Постъпили са 19 обаждания по телефона от преживели насилие. Проведени са общо 70 
консултации със социалният консултант, 34 - с юрист и 46 - с психолог. Общият брой 
консултации е 159. В същото време  29 мъже- извършители на насилие са направили общо 42 
консултации с психолог 

Постигнатите резултати по проекта са: 

o Създаден е Консултативен център за домашно насилие с капацитет за подкрепа на 
жени и деца, преживели насилие; 

o Създадена е пилотна Служба за пострадали и извършители на насилие за 
изпълнение на мерките по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за защита срещу 
домашното насилие; 

o За пръв път в Разград са разработени и се прилагат специализирана программа за 
извършители нанасилие и програма за възстановяване на пострадали от домашно 
насилие в изпълнение на мерките по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за защита срещу 
домашното насилие; 

o Осигурена е ефективна защита на пострадали от домашно насилие – мъже, жени и 
деца; 

o Организирана е широка информационна кампания за проблема с насилието и за 
популяризиране на Службата за преживели насилие и за извършители на насилие 
– информационен ден, консултации и съвети на жени в неравностойно положение 
от различните малцинства; 

o Консултативния център за домашно насилие предоставя специализирана 
психологическа подкрепа от специалисти за преодоляване и разрешаване на 
семейни, битови, емоционални и други проблеми; 

o Изградена е добра материална и информационна база в Коснултативния център за 
домашно насилиеза работа с хора, преживели насилие; 

o Обучен е екип от специалисти за работа в службата за потърпевши и извършители 
на насилие; 

o Организирани са 2 пресконференции за популяризиране на Консултативния 
център и са представени резултатите от работата с пострадали и извършители на 
насилие; 
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АНТИКОРУПЦИОНЕН ЦЕНТЪР В РАЗГРАД 

През 2008 година антикорупционния център към Центъра на НПО работи по Закона за 
достъп до обществена информация. Голяма част от информацията, получена от 
антикорупционния център, е получена по Закона за достъп до обществена информация. 
Исканата информация е обществена по своя характер и има надделяващ обществен интерес, 
защото е свързана с обществения живот в Република  България и дава възможност на 
гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на институциите, които са 
субекти по ЗДОИ. Налице е надделяващ “обществен интерес", защото чрез исканата 
информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на 
прозрачността и отчетността на субектите от ЗДОИ. 

През месец януари 2008г. Антикорупционният център към Центъра на НПО е подал 
сигнал за нарушения, извършени от директора на РЗОК в Разград. Има подаден сигнал в 
Общинската избирателна комисия за нарушение на Закона за местното самоуправление и 
местна администрация, от страна на кмета Денчо Бояджиев и от кмета на с. Топчии – Христо 
Карастоянов. По същата тема Антикорупционния център проведе и пресконференция.  

Подадени са редица жалби. Една от жалбите от до ЦИКМИ във връзка с решение на 
ОИК – Разград. Няколко от жалбите са изпратени в Апелативна прокуратура – Варна срещу 
постановления за отказ да се образува наказателно производство.  

По информация получена по Закона за достъп до обществена информация 
Антикорупционния център в Разград направи Предложение към Общински съвет да не се 
подкрепя предложението на заместник – кмета Любомир Цонев за увеличение заплащането 
на оператора Шеле – България.  
 
ИНФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО 
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
  
 През 2008г. Центърът на НПО в Разград продължи своята дейност в посока активно 
използване на Закона за достъп до обществена информация. Законът важи еднакво за всички 
държавни и общински институции, финансирани от парите на данъкоплатците, и те трябва да 
гарантират максимална прозрачност на своите действия. Центърът на НПО спечели 2 
съдебни дела срещу кмета Денчо Бояджиев по Закона за достъп до обществена информация.  
 
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГИ, КОНФЕРЕНЦИИ 
 През 2008 година Центърът на НПО организира и проведе 3 обучителни тренинга по 
проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната 
власт”.  Основната цел на обучителните тренинги е развитие на капацитета на одобрените 
организации от трите планови района на България за осъществяване на гражданско 
наблюдение на съда. В тази насока бяха обучени 25 неправителствени организации от трите 
региона. 
 

МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА: 

През 2008г. дейността на Центъра на НПО в Разград беше отразена в 72 публикации и 
репортажи в 3 местни вестника, 1 кабелна телевизия и 8 национални и регионални средства 
за масово осведомяване.  

В-к "Гледища днес" – 103/12.09.2008г. - Център на НПО развива национална мрежа за 
гражданско наблюдение на съдебната власт 
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В-к "Гледища днес" – 108/26.09.2008г.- Георги Милков да прочете Закона за адвокатурата, 
вместо да пише глупости 

В-к "Гледища днес" – 126/07.11.2008г. - Гражданите недоволни от случващото се в храма на 
Темида 

В-к "Гледища днес" - бр.55/23.05.2008г - "Информационен ден организира Центърът на НПО 
в Разград" 

В-к "Екип 7" – 107/26.09.2008г. - Кметовете на Разград и Топчии незаконни 

В-к "Екип 7" – 110/03.10.2008г. - 25 неправителствени организации се обучаваха в Разград 

В-к "Екип 7" – 115/15.10.2008г. - Ако си жертва на насилие:телефон 661694.Обади се !!! 

В-к "Екип 7" – 121/29.10.2008г. - Задължават кмета да каже, колко е платил за медийни 
публикации 

В-к "Екип 7" – 127/12.11.2009г. - Разградските съдии - по-добри от тези в Плевен и 
Пазарджик 

В-к "Екип 7" - 128/14.11.2008г. - И трима мъже се жалвали от домашно насилие 

В-к "Екип 7" - 133/26.11.2008г. - Всяка пета жена в Разград е жертва на насилие 

В-к "Екип 7" - 139/10.12.2008г. - Центърът на НПО спечели второ дело срещу кмета 

В-к "Екип 7" - бр. 10/25.01.2008г. - "Ново дело срещу приятеля на зашитата Албена от 
Беловец"  

В-к "Екип 7" – бр. 64/16.06.2008г. - "Георги Милков: Дисциплинарно уволнение за директора 
и за треньора" 

В-к "Екип 7" – бр. 64/16.06.2008г. - "Искат промени в закона за защита срещу домашното 
насилие" 

В-к "Екип 7" – бр. 78/18.07.2008г - "Обява за неправителствени организации за участие и 
обучение за гражданско наблюдение на съда" 

В-к "Екип 7" – бр.44/21.04.2008г. - "Северен централен регион почва съвместна работа по 
проект" 

В-к "Лудогорски вестник" – 111/26.09.2008г. - Милков иска "главите на двама кмета” 

В-к "Лудогорски вестник" – 113/01.10.2008г. - ОИК започна проверка по сигнала на Милков 

В-к "Лудогорски вестник" – 114/03.10.2008г. - Обучаваха 25 НПО за наблюдение на съда 

В-к "Лудогорски вестник" – 116/08.10.2008г. - В ОИК - Разград получиха анонимка срещу 
кмета на Топчии 

В-к "Лудогорски вестник" – 130/10.11.2008г. - Нов доклад с публичния образ на съда 
подготви ЦНПО 

В-к "Лудогорски вестник" - 132/14.11.2008г. - И мъже са жертви на насилие в региона 

В-к "Лудогорски вестник" - 141/08.12.2008г. - Съдебно дело загуби кметът от ЦНПО 

В-к "Лудогорски вестник" - 145/17.12.2008г. - Центърът на НПО се намеси в отношенията с 
Шеле 

В-к "Лудогорски вестник" – бр.15/06.02.2008г. "Георги Милков ще наблюдава изборите в 
Пакистан" 
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В-к "Лудогорски вестник" – бр. 24/25.02.2008г. "Милков следеше зорко да няма нарушения 
на изборите в Пакистан" 

В-к "Лудогорски вестник" – бр. 51/07.05.2008г. - "Препоръки на Центъра на НПО станаха 
повод за новата наредба за съдебни заседатели" 

В-к "Лудогорски вестник" – бр.53 от 12.05.2008г. - "Милков спечели дело срещу кмета" 

В-к "Лудогорски вестник" – бр.65/09.06.2008г. - "Георги Милков иска отвод на 
Административния съд" 

В-к "Лудогорски вестник" – бр.68/16.06.2008г. - "ЦНПО призовава за спешни законодателни 
промени в закона за защита срещу домашното насилие" 

В-к "Лудогорски вестник" – бр.86/09.06.2008г - "ЦНПО помага на две сирачета да получат 
пенсиите си” 

В-к "Лудогорски вестник"- бр. 58/23.05.2008г. - "ЦНПО ще продължава битката с домашното 
насилие" 

В-к „Лудогорски вестник"  - 106/12.09.2008г. – ЦНПО ще обучава организации за 
гражгдански наблюдатели на организации 

В-к „Лудогорски вестник" - 90/06.08.2008 – „Георги Милков кове закони” 

От общият брой публикации 38 са по проект «Развитие на Национална мрежа за гражданско 
наблюдение на съда». Те са публикувани в различни местни издания в трите планови 
региона.  

в-к „Дунав нюс” – 12 септември 2008г. 

в-к «Виделина» – 18 – 24 септември 2008г.  

в-к «Пазарджишка Марица» - 17 септември 2008г. 

в-к «Виделина» - 25 септември – 01 октомври 2008г.   

в-к «Знаме» - 25 септември 2008г.  

в-к «Знаме» - 18 септември 2008г.  

в-к «Велинградска Марица» - 25 септември 2008г.  

в-к «Шуменска заря» - 22 октомври 2008г.  

в-к «Топ новини» - 22 октомври 2008г. 

в-к «А-новините +» - 31.10.2008г. 

в-к «Пещерска Марица» - 11.11.2008г. 

в-к «Нов живот» 31.10.2008г. 

в-к «Знаме» - 24.10.2008г. 

в-к «Велинградска Марица» - 25.09.2008г. 

в-к «Шуменска заря» - 22.10.2008г. 

Радио „Фокус”, 17 септ. 2008 г. – „Проект за гражданско наблюдение на съдебната 
власт представиха в Пазарджик” 

Телевизия „Телекабел”, 17 септ. 2008 г.. – „92% от запитаните 1500 жители на 
регионите Пазарджик, Разград и Плевен са уб         едени, че в съда цари корупция” 
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Радио „Алматея”, 17 септ. 2008 г. – „Неправителствени организации от Пазарджик се 
включват в проект за наблюдение на съдебната власт.” 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=298126  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=297794

http://radio-focus.net/?s=7&do=n183133&PHPSESSID=psc5gpe2noefma2b5lh41t6
 
Април 2009г.  
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