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Здравейте!
В Бюлетин №11 коментираме края на парламентарната сага за промяна на Закона за
прякото участие, която нищо не промени, а също Ви запознаваме с актуални
граждански

подписки

в

страната.

В следващите три седмици нашият бюлетин си взема ваканция. Очаквайте ни отново
в края на м.август. Желаем Ви хубаво лято!
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Коментар на Даниела
Божинова

Европа

Започна обществена
консултация за европейската
енергийна система
Европейската
предложи

комисия

пакет от от мерки за

трансформиране на европейската
енергийна

система.

Комисията

даде

обществена

На

15

юли

начало

на

консултация

по

въпросните мерки. Целта е в бъдеще
да се стигне до енергиен съюз и
ефективна климатична политика в

Пряката демокрация падна

ЕС. Повече тук.

жертва на партийните
пазарлъци в Народното
събрание
Готвените демократични промени в
закона за референдумите паднаха

Рожден ден

жертва на офанзивата на ГЕРБ за
набиране

на

парламентарно

мнозинство за промени в съдебната
система. Още по темата.

Подписки
15 години достъп до
обществена информация
Законът за достъп до обществена
информация стана на 15 години
(обнародван
г.)

на

7

юли

2000

Нашите колеги от Програма

„Достъп до информация“ отбелязаха
събитието

с

нарочна

прес-

„Не пипайте Евиния плаж“ в

конференция.

Бургас

законът се превърна във важен

Евиният плаж в Бургас е застрашен
от преместване на отдалечено място
заради планове на концесионера
„Корект-Младенова“

ЕООД

да

използва терена за разполагане на
заведения. Повече от 200 бургаски

През тези години

инструмент за граждански натиск за
прозрачно

и

управление Повече тук.

отговорно

жени направиха подписка в защита
на Евиния плаж. Повече тук.

150 години „Алиса в страната
на чудесата“
Нашата любима реплика в БСНГИ
„Някои минават отдясно, а други
отляво. Ние обаче предпочитаме

„Няма да плащаме мръсна

прекия

вода“ заявява с.Бъта,

път“

навърши

150

години. Повече тук.

Панагюрско
В Общинския съвет в Панагюрище е
внесена подписка от жителите на
село Бъта, съобщи Радио „Фокус” –
Пазарджик.

Подписите са 116, а

документът

прилича

повече

на

декларация, в която жителите на

Снимки Конференция едемокр@ция

селото заявяват „Няма да плащаме
мръсна вода”. Повече тук.

БСНГИ В YOUTUBE

Новините подготвиха:
Лазарина Тилева и
Даниела Божинова
http://www.initiative.bg/
БСНГИ
Работим за насърчаване на активното

Срещу унищожаването на

гражданство и овластяване на хората за

дунавския бряг се подписват в

пряко участие в управлението.

с.Ряхово, Русенско
Срещу

копаенето

материали

от

Дунав
с.Ряхово.

дъното

извън

периметър

се
Те

на

на

река

определения

жалват
са

инертни

хората

притеснени,

в
че

заради нерегламентирани дейности
дунавският

плаж

е

намалял

драстично, а в реката са се появили
огромни ями, дълбоки 3-4 м.
Повече тук.

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
e-mail:
bsngi-ngo@mail.bg
bsngi@initiative.bg

Ако желаете да споделите Ваше
събитие или снимка с повече хора,
можем
да
Ви
предоставим
възможност за публикуване в
нашия бюлетин, уеб-сайт или
фейсбук страница.
За целта
пишете на bsngi@initiative.bg, като
посочите:


Заглавие;



Автор;



Място



Описание на новината или
на снимката.

БСНГИ си запазва правото за
окончателна преценка относно
публикацията.
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