Районен Съд - Кула :: Връзки
&quot;Третата власт отвътре&quot; - рубрики излъчени по БНТ и представящи съдебната
власт.

Държавни институции:· Парламент · Президент · Министерски съвет · Министерство на
правосъдието · Министерство на финансите · Агенция по вписванията към МП
Съдебна система:
-Висш съдебен съвет;
-Конституционен съд;
-Върховен административен съд;
-Върховен касационен съд;
-Прокуратура на Република България;
-АС Варна;
-АС Велико Търново;
-АС Пловдив;
-АС София;
-Военно-апелативен съд;
-ОС Благоевград включва страница на РС Благоевград;
-ОС Бургас;
-ОС Варна;
-ОС Велико Търново;

-ОС Видин;
-ОС Враца;
-ОС Габрово включва страница на РС Габрово;
-ОС Добрич включва страници на районните съдилища;
-ОС Кърджали включва страници на районните съдилища;
-ОС Кюстендил;
-ОС Ловеч;
-ОС Монтана;
-ОС Пазарджик;
-ОС Перник;
-ОС Пловдив;
-ОС Разград;
-ОС Русе;
-ОС Силистра включва страници на районните съдилища;
-ОС Сливен;
-ОС Смолян включва страници на районните съдилища;
-ОС София;
-ОС Стара Загора;

-ОС Търговище;
-ОС Хасково;
-ОС Шумен;
-ОС Ямбол;
-ВС Пловдив;
-ВС Сливен;
-РС Бургас;
-РС Бяла;
-РС Варна;
-РС Враца;
-РС Горна Оряховица;
-РС Гоце Делчев;
-РС Девин;
-РС Девня;
-РС Златоград;
-РС Малко Търново;
-РС Мездра;
-РС Ориахово;

-РС Плевен;
-РС Пловдив;
-РС Радомир;
-РС Разград;
-РС Разлог;
-РС Русе;
-РС Севлиево;
-РС Сливен;
-РС Смолян;
-РС София;
-РС Стара Загора;
-РС Харманли;
-РС Хасково;
-РС Чепеларе;
-РС Шумен;
-РС Ямбол;
-АП Варна;
-АП Пловдив;

-АП София;
-ОП Варна;
-ОП Шумен.

Други:
-Регистър на административните структури
към МП;
-Управление на средствата от Европейския съюз
към МФ;
-Временна комисия за промени в Конституцията
към Парламента;
-Съдебна власт и правосъдие
към страницата на Министерски съвет;
-Новини на тема &quot;правосъдие&quot;
от МС;
-Асоциация на прокурорите в България;
-Асоциация на студентите юристи - Пловдив;
-Българският правен портал;
-Висш адвокатски съвет;
-Камара на следователите в България;
-Национална Асоциация Правна Инициатива за Местно Самоуправление (НАПИМС) ;
-Националната асоциация на студентите юристи &quot;ЕЛСА-България&rdquo; ;
-Национално сдружение на съдебните служители;

-Нотариална камара на Република България;
-Патентно ведомство на Република Бъгария;
-Регистър на внесените в Народното събрание законопроекти;
-Съюз на съдиите в България;
-Съюз на юристите в България;
-Американски юридически портал;
-Български институт за правно развитие;
-Фондация &ldquo;Български адвокати за правата на човека&rdquo;;
-law.com;
-Dictionary - правни термини;
-Юридически портал - FindLaw;
-California Criminal Defense Attorneys;
-

ИНСТИТУЦИИ В ЕВРОПА:

-Европейска мрежа за съдебно сътрудничество;
-Съд на Европейските общности;
-Европейски съд по правата на човека;

-Европейски парламент;
-Европейски съюз;
-Европейска комисия;
-Организация за сигурност и сътрудничество в Европа;
-Европейски конвент
Конституция на Европа ;
-Съвета на Европа;
-Комисар по правата на човека към ООН;
-Международен трибунал за бивша Югославия;
-Международен наказателен съд;
-Международен съд в Хага;
-lexinter.net;
-Сравнителни и международни правни принципи

