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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива
през 2013 г.
Сериозните трудности в намиране на финансиране за дейността на БСНГИ, характерни за 2011-2012 г.
продължиха и през първите месеци на 2013 г. Причините отново се съдържаха в намалелите
възможности за финансиране на НПО по действащите в България оперативни програми на ЕС, от една
страна и в характера на БСНГИ на „уотчдог“ – критично настроена към властта и разходването на
публични средства организация.
През м.април 2013 г. БСНГИ успя да подготви и внесе за одобрение 2 проектни предложения:
1. За насърчаване на електронната демокрация в България – към Програмата на Финансовия
механизъм на ЕИО, и
2. Проект за партньорство с швейцарски тинк-танк за подобряване на законодателната среда за
пряко участие в България, съответно към Българо-швейцайрската програма за партньорство.
Тези две програми бяха предназначени преди всичко за гражданския сектор в България и дадоха глътка
въздух на много НПО, които преживяваха същите трудности както БСНГИ. За участие в проектите
привлякахме „Международен институт за модерни медии“ – Рейкявик и Факултет по информатика на
Бургаски свободен универстите и съответно Център за пряка демокрация – Арау, Швейцария.
Впоследствие разработихме още 2 по-малки проекта, както следва:
3. Международен уъркшоп „Убежище и имиграция в ЕС“ по покана на Зелената европейска
фондация – Брюксел. В този проект се опитахме да насочим главните си усилия към изясняване
на мястото на България и другите държави-членки по южната граница на ЕС в системата от мерки,
принципа на солидарността и проблемите в прилагането му. Ето защо проектът привлече
партньорството на две неправителствени организации съответно от Гърция и Малта.
4. „От, за и на народа. Популяризиране на непознати практики на гражданско участие от САЩ“,
който кандидатства към програма, обявена от Посолството на САЩ в България, разчитаща на
участие на възпитаници на образователни и обменни програми на САЩ.
Процесът на одобрение по всички внесени проекти по-горе отне доста време и нито един от тях не
стартира през 2013 г.
Може би най-съществената и значима работа, извършена от БСНГИ през 2013 г. беше предприетото
наблюдение на Националния референдум за АЕЦ на 27 януари 2013 г. БСНГИ регистрира в ЦИК десетина
свои наблюдатели за Деня на референдума, но предприе нещо много по-важно – ние инициирахме
международно наблюдение на националния референдум. Следва да отбележим, че референдумът
беше първият национален референдум за период от 42 години, както и това, че до този момент в
България никога не е бил наблюдаван референдум от международни наблюдатели.
Целта на мисията за наблюдение трябваше да бъде доказването от достатъчно достоверен и неутрален
експертен екип на съществуващите проблеми на българското законодателство за референдуми, които
отдавна критикуваме и се опитваме да променим; привличането на медийното внимание към тях и
осветляването им в контекста на системите за пряко участие на развитите демократични държави,
представлявани от наблюдателите.
Международните наблюдатели на практика бяха изпратени от международната организация Демокраси
Интернешънъл, която финансира и 60% от техните командировъчни разходи. Останалите бяха поети с
лични средства от Даниела Божинова, Председател на БСНГИ. Международните наблюдатели
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Магдалена Форовиц (Швейцария), Клаус Хофман, Фолкер Митендорф и Анна Капрети (Германия) и
Даниела Божинова (България) бяха поканени съгласно регламента за международно наблюдение – найнапред от Министерството на Външните работи по предложение на Гералд Хефнер, член на Европейския
парламент и председател на Демокраси Интернешънъл, а след това – регистрирани в МВнР и ЦИК.
Мисията по наблюдението беше следена от БНР и отразена в интервю от Бългерия-он-лайн ТВ.
Мисията излезе с доклад от наблюдението, който, за съжаление поради липса на средства, не беше
отпечатан, а само публикуван он-лайн.

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ НА ТЕМИ: ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ; ПОПУЛИЗЪМ, БЕЖАНЦИ,
УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА
През м.май 2013 г. Даниела Божинова участва като лектор в Конференция „Популизмът, Балканите и
околната среда“, организирана от Институт за зелена политика в Атина, Гърция. През м.ноември 2013 г.
Институтът за зелена политика на Гърция проведе в партньорство с БСНГИ семинар на същата тема в
София с участие на активисти, политолози и еколози. Лекцията на Д.Божинова в областта на ранния
популизъм и неговото наследство и излезе в сборник статии за популизма.
През лятото на 2013 г. Даниела Божинова, Председател беше поканена и участва като лектор в Лятна
академия – Веленце, Унгария, организирана от унгарски зелени фондации.
В края на м.септември Д.Божинова участва с презентация за състоянието на политическите права на
жените в България в конференция по проект „Повече жени в европейската политика“ в Талин, Естония.
На 16.10.2013 г. Д.Божинова участва като основен лектор на тема „Сирийските бежанци в България –
криза и хуманитарен дълг“ в конференция, организирана от Фондация „Фридрих Еберт“ и Синдикатът на
учителите в България в отговор на личната покана на неговия председател г-жа Янка Такева.
На 04.11.2013 г. Д.Божинова участва с експозе в честването на 20 години от стартирането на престижната
програма Фулбрайт в България за международен научен и образователен обмен.

ПАРТНЬОРСТВА И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ
БСНГИ партнира на сдружение EuroAlter и техните представители в България “Център за развитие на
медиите” за популяризиране на Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм у нас и в
Европа чрез участия в техни конференции, включително конференция в Барселона през м.юни.
БСНГИ оказа методическа помощ на своя дългогодишен партньор „Бургаска асоциация за екологичен и
селски туризъм“ за провеждане на анкети за очакванията на членовете на БАЕСТ от планираното общо
събрание и програмата за предстоящата година.
Продължихме участието си в националното обединение на НПО - Форум „Гражданско участие“ и
приехме ролята на регионален граждански представител за Югоизточен район на планиране.
Присъствахме на едно заседание на Регионалния съвет за развитие в Бургас, където дадохме устни
препоръки към програмата за децентрализация.

Подготвил отчета: Даниела Божинова, Председател
30. 06.2014 г.
Бургас

