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Здравейте!
С този бюлетин се стараем да Ви държим в течение на случващите се референдуми, инициативи и
други форми на пряко участие и граждански контрол по света и у нас, както и нашата собствена
дейност в същата посока. Във фокуса на вниманието ни са още местната демокрация, електронното
управление и върховенството на закона.

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Предложиха референдум за
Кърджали

В началото на м.юли в Общински

Безотговорни

съвет – Кърджали е било внесено

институциите

официално

предложение

за

провеждане

на

референдум.

Инициатори

са

общинските

съветници на БСП (7) в Кърджали. Те
предлагат да се гласува по следния
въпрос:

„Подкрепяте

ли

обособяването на град Кърджали в
отделна община?”. Още по темата.

действия

на
по

самоковската подписка
Инициативният комитет за свикване
на

референдум

планираното

по

въпроса

сметище

в

за

община

Самоков предаде на 16 юни на
Общинския съвет подписка с 4123
подписа

в

референдума.

подкрепа

на

При проверката на

подписите, се оказало, че ЦИК е
подала

грешна

инструкция

към

Инициативния комитет и в резултат
той е използвал отменени формати
на електронни списъци. Повече тук.

„Първи частен референдум“
в Кюстендил?
На

5

юли

–

референдум,

деня

на

Кюстендил

гръцкия
също

проведе допитване до гражданите.
Основният
гласуване

въпрос,
беше

поставен

на

относно

кандидатурата на настоящия кмет
Петър Паунов за нов мандат наесен.
Паунов получи 5147 гласа „за“ и 192
„против“. Повече тук.

Парламентът продължава
дебата за прякото участие
Второто четене на промените в
Закона

за

прякото

участие

на

гражданите в държавната власт и
местното самоуправление започна с
дебат по това, дали да не включи
изричен

текст,

че

референдуми,

засягащи основни конституционни
права не може да има. Повече тук.

Правната комисия одобри
референдума на Плевнелиев
Парламентарната
правни въпроси

Комисия
по
одобри преди

дни предложението за национален
референдум
с
въпросите
на
президента
Повече тук.

Росен

Плевнелиев.

Измериха нагласите за
предстоящия референдум в
България
Социологическа агенция „Медиана“
публикува резултати от собствено
изследване на общественото мнение
и политическите нагласи, проведено
у нас през м.юни. В него са били
включени

въпроси

предстоящия

относно

референдум

за

изборна реформа. Повече тук.

Електронни призовки в
българските съдилища
Ефективна система за електронно
призоваване ще въвежда Висшият
съдебен съвет със специален проект,

Снимки Конференция едемокр@ция

подкрепен от Норвежката програма.
Проектът

цели

практическа
електронното

да

постигне

реализация

на

призоваване,

което

БСНГИ В YOUTUBE

иначе е предвидено като възможност
в нашето законодателство. Повече
тук.
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