Информационен бюлетин за пряко участие #13 09/2015

View this email in your browser

Здравейте!

Поздравяваме Ви с Международния ден на демокрацията 15 септември!
Негова тема тази година е гражданското участие. Надяваме се с нашия
бюлетин да Ви държим информирани за референдуми, инициативи и други
форми на гражданско участие, които най-често убягват от вниманието на
големите медии.
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Eлектронната гражданска
инициатива влезе в парламента

Иновативният механизъм за гражданско

В Самоков, Горна Малина и

участие онлайн, предлаган от Българско

Пловдив ще дискутираме

сдружение
гражданската

за

насърчаване

инициатива

на

„Условия за честни и свободни
референдуми“

(БСНГИ)

влезе в Народното събрание, но засега

От 14 до 16 септември екип на БСНГИ и

само в зала „Запад“, където на 8

Центъра за пряка демокрация към

септември сдружението проведе Кръгла

Цюрихския университет ще проведе

маса „Към електронна демокрация в

публични

България

проблемите

чрез

Национална

въвеждане

електронна

на

гражданска

инициатива“. Още по темата тук.

отхвърли

искането за референдум, предявено от
граждански

инициативен

комитет

и

повече от 4000 граждани на общината
относно местонахождението на депо за
отпадъци. Още по темата тук.

законодателство за пряко участие и как

важни въпроси

Общински съвет

единодушно

националното

Полша – вял референдум по

беше отхвърлен
Самоков

на

относно

те да бъдат преодолени. Още.

Самоковският референдум
Днес, 10 септември,

срещи-дискусии

На

6

септември,

празнуваше

докато

България

Съединението,

Полша

проведе национален референдум с три
въпроса:

1)

мажоритарен

преминаване
избор

представители,
държавното

2)

на

към

народни

запазване

финансиране

на
на

политическите партии и 3) приемане на
презумпция
данъкоплатците

за

изрядност
при

правораздаване. Още тук.

на

данъчното

Великобритания – ще има
референдум за излизане или
оставане в ЕС
В изпълнение на предизборните си
обещания премиерът Дейвид Камерън

Русия – допитване за

внесе в Парламента законодателен акт

Исакиевския събор?

за свикване на референдум относно

Това лято Руската православна църква

членството на страната в ЕС. На 8

поиска

септември

премина

референдум за влизане във владение

безпрепятствено през Долната камара с

на Исакииевския събор – най-големия

316

християнски храм в Петербург. Преди

законопроектът

гласа

„за“

срещу

53

гласа

„против“. Още по темата тук.

чрез

инициативен

комитет

дни Градският съвет на Петербург
отказа

да

уважи

референдум

искането

заради

за

неясно

формулиран въпрос. Според тях такъв
референдум би дал сила на надигащото
се радикално православие, което желае
все

по-голяма

политическа

и

икономическа мощ и задушаване на
всякакво

друго

Прочетете още тук.

Платформа за електронен
референдум намира подкрепа в
Президенството
Пловдивската гражданска организация
„Бъдеще 21 век“ изготви софтуер за
провеждане
референдуми.
референдум

на

електронни

Проектът
беше

за

подкрепен

еот

вероизповедание.

Програмата

за

българо-швейцарско

партньорство. Предстои представяне на
резултатите

на

30

Президентството.
наречено

„От

септември

в

Събитието
е-гласуване

е

към

е-

гражданско участие“.

Забраненият референдум?
Шанс

за отпадналите въпроси за

националния референдум иска да даде
Форум

„Гражданско

обединение

участие“

на

неправителствени

над

–
100

организации

от

цялата страна. Форумът се подготвя да
организира

алтернативно

допитване

относно задължителното гласуване и
мажоритарния елемент – въпросите,
които

До 14 септември се регистрират
за националния референдум
Инициативните

комитети

депутатите

националния
октомври.

за

не

одобриха

референдум

Идеята

за

на

за
25

„Забранения

референдум“, както я нарича ФГУ ще се

националния референдум още не са

реализира

напълно ясни. Тяхната регистрация ще

неправителствени организации и ще

подължи

включва няколко публични събития.

до

18

часа

на

14

онлайн

септември. Партиите, които ще участват

Първото

от

в местните избори вече се регистрираха,

септември.

тях се

от

очаква

група

на

а онези от тях, които желаят да се
включат

и

в

разяснителната

информационнокампания

референдума

трябваше

добавят

едно

още

за

само

да

заявление

към

документите си. Появиха се коментари
за

неравностойно

третиране

на

партиите и гражданските комитети в
регистрационната процедура, особено

БСНГИ В YOUTUBE

13

по отношение на срока за събиране на
подписи. Нашите коментари в бюлетина
на БСНГИ не веднъж са обръщали
внимание на превратното разбиране на
референдума,

като

още

един

Снимки на Кръгла маса
„Към електронна
демокрация в България
чрез въвеждане на
Национална електронна
гражданска инициатива“

инструмент на партиите.
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Работим за насърчаване на активното
гражданство и овластяване на хората за
пряко участие в управлението.
Follow us on Google+ | Like us on Facebook |
Получавате този бюлетин, защото през
последните 5 години сте имали някакъв
контакт с БСНГИ.
Нашият адрес е:
8000 Бургас, България
ул. Хан Аспарух 41
Тел. 359899145652
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