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Здравейте!
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
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БСНГИ В YOUTUBE

Новините подготвиха:

Българи и швейцарци се
срещат с инициативни комитети
в Самоков, Горна Малина и
Пловдив

Лазарина Тилева и
Даниела Божинова
Снимка header: "нос Емине" от Даниела
Божинова
http://www.initiative.bg/

От 14 до 16 септември нашият проектен

БСНГИ

екип посети Самоков, Горна Малина и

Работим за насърчаване на активното

Пловдив за провеждане на срещи-

гражданство и овластяване на хората за

дискусии по проблемите на местните

пряко участие в управлението.

референдуми. (На снимката д-р М.
Форовиц получава цветя от г-н Ангел
Жиланов, зам. кмет на Г. Малина). Още
по темата 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

На 24/09/2015 г. започнахме
петиция за въвеждане
на Национална електронна
гражданска инициатива в България.
Моля, подкрепете я!

Петиция е-инициатива

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