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Здравейте!

В Бюлетин за пряка демокрация №12 Ви запознаваме с нашата работа за
въвеждане на е-инициатива в България, коментираме законодателни промени
от отминалия парламентарен сезон и се настройваме на вълна „Национален
референдум - 25 октомври“. Включили сме и други вести за пряко участие по
света и у нас.
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

ОТ ИЗМИНАЛИЯ
ПАРЛАМЕНТАРЕН СЕЗОН:

Електронната гражданска
инициатива влиза в парламента
Законопроект

за

въвеждане

на национална електронна гражданска

Направени промени в Закона за

инициатива (НЕГИ) в България, изготвен

прякото участие

от БСНГИ,

ще бъде представен на 8

септември

т.г.

в

зала

„Запад“

на

Да се даде възможност за участие в

Народното събрание пред депутати,

национални референдуми на българите,

експерти,

живеещи в чужбина, също възможност

неправителствени

организации, ИТ специалисти и др.

за

провеждане

на

национални

Повече тук.

референдуми и избори в един ден, прие
Народното събрание на 21 юли т.г.
Повече тук.

Обществена консултация
Наближава

краят

обществена
подобряването

на

срока

консултация
на

за

относно

правната

и

финансова рамка на НПО – 31 август
2015 г. От „Център за оценка на

СЪОБЩЕНИЕ:
Желаещите

да

въздействието на законодателството“

присъстват

на

представянето на законопроекта за еинициатива

в

парламента

на

8

септември т.г. , 10-12 ч., зала „Запад“,
моля в срок до 31 август да изпратят

напомнят, че подробна информация за
консултацията може да бъде намерена
на Платформата за подобряване на
правната и финансовата рамка на НПО
NGOREFINE:www.ngorefine.bg

трите си имена и данни на лична карта,
а

също

и

телефон

за

връзка

на bsngi@initiative.bg (тел. 0896711157)
за изготвяне на списък за пропуски.

Направени промени в Закона за
опазване на околната среда

Осъдиха румънски министър за

По-широк достъп до документация и

злоупотреби при референдум

участие на обществеността при вземане

Министърът на регионалното развитие

на решения във връзка с разполагането

на Румъния Ливиу Драгня беше осъден

и

на една година условно за злоупотреби

съоръжения с рисков потенциал беше

при провеждането на референдума за

осигурен с промените в Закона за

отстраняване от длъжност на бившия

опазване на околната среда ( ЗООС),

президент Траян Бъсеску през лятото на

приети на 30 юли. Повече тук.

експлоатацията

на

предприятия/

2012 г, съобщи „Ройтерс“. Още по
темата тук.

Рекордна подкрепа за

Граждански комитет тръгва на

Европейска гражданска

регистрация за референдума

инициатива
Европейската гражданска инициатива
срещу

бъдещото

Трансатлантическо
инвестиционно

споразумение
търговско

партньорство

за
и

ТТИП

подмина цифрата 2,5 милиона подписа,
а подкрепящите страни-членки току-що
станаха 20. Още тук.

Комитетът е започнал събиране на
подписи в София, за да може да се
регистрира

за

информационната

кампания за предстоящия национален
референдум

по

въпроса

за

електронното гласуване, който ще се
проведе

едновременно

с

местните

избори на 25 октомври т.г. Още тук.

Без референдум за тролейбуси

Вижте как ще изглежда

в Габрово

бюлетината за референдума
отхвърли

ЦИК утвърди образец на бюлетината за

общинските

провеждане на национален референдум

съветници от БСП да се проведе

на 25 октомври. В лявата част е

референдум

въпрос

разположен въпросът: „Подкрепяте ли

развива

да може да се гласува и дистанционно

електротранспортът в Габрово, чрез

по електронен път при провеждане на

закупуване

изборите

Мнозинството

на

предложението

„Желаете

в
ли

на

ГЕРБ
на

Габрово
да

нови

с

се

тролейбуси?“.

Причините може да научите тук.

дясната

и
част

референдумите?”,
са

възможните

а

в

два

отговора – „Да” и „Не”.

Новините подготвиха:
Лазарина Тилева и

Снимки Конференция едемокр@ция

Даниела Божинова
Снимка header: "Пристанището в Бургас"
от Даниела Божинова
http://www.initiative.bg/

БСНГИ В YOUTUBE

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