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Здравейте!
„Референдум“ е гореща дума. Кризата с бежанците предизвиква опити за свикване на референдуми
или поне популистка риторика на много места в Европа. В България очакваме националния
референдум относно електронното гласуване. Нашият бюлетин предлага пълен набор от аргументи
„за“ и „против“ вота по интернет.

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Коментар на Даниела
Божинова

ЗА и ПРОТИВ електронното
гласуване
Всички аргументи от световния дебат,
на

Референдуми и бежанци – това
ли са свежите глътки въздух за
икономиката?!
За

изстрадалото

българската
бежанците

микро-ниво

икономика
и

появата

на
на

изборите/референдума

водещи

български експерти, на

регистрирани комитети и партии за
референдум 2015, както и на БСНГИ
може да намерите тук.

сигурно

ще

има

някакво

значение.

Докато малцина дръзват да си докарват
доходи
хора,

с

нелегален

трафик

на

мнозина ще закърпят дупки в

семейните

бюджети,

като

продадат

гласа си за партии и кандидати. Още по
темата тук.

Опозицията в Чехия поиска
референдум за ЕС и за
мигрантите
Опозицията

в

Чехия

призова

за

провеждане на национален референдум
по въпроса за членството в ЕС по
подобие на Великобритания и по други
въпроси. Още по темата тук.

Фулбрайт-България ще споделя
знание
Фулбрайт-България най-сетне ще се
опита

да

направи

обществено

достояние постигнатото в научната и
културната област в резултат на обмен
между български и американски учени,
университетски кадри и др. Повече тук.

Тексас – референдум за
местоживеенето на политиците
Тексаските политици ще се опитат да
либерализират правилото за постоянно
пребиваване в столицата Остин на
референдум на 3 ноември т.г. Още
за инициативата тук.

Обещават и плашат с нови
референдуми у нас

Шоуменът Слави Трифонов обещава да
реализира

старо

намерение

за

иницииране на референдум „за смяна
на политическата система“. Пълната
промяна

според

Трифонов

ще

се

гарантира от приемане на програма от 7
точки...Още тук.

Холандски сайт инициира
допитване относно Украйна
Алтернативният

новинарски

уеб-сайт

GeenStijl в Холандия твърди, че е
изпълнил процедурните изисквания за
предизвикване

на

референдум

с

подписка. Повече по темата тук.

В Швейцария ще искат
референдум за имиграционния

БСНГИ В YOUTUBE

закон
Швейцарската народна партия обяви, че
ще иска гражданите да потвърдят на
референдум

дали

са

съгласни

с

новоприетите промени в политиката за
миграция и убежище. Още тук.

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

Петиция е-инициатива

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

Европейските граждански

гражданство и овластяване на хората за

инициативи ще се подписват и

пряко участие в управлението.

от 16-годишни?

Follow us on Google+ | Like us on Facebook |

На

28

септември

комитет

на

одобри

промени

Конституционният

Европейския
в

парламент

регламента

на

Европейската гражданска инициатива

Получавате този бюлетин, защото през
последните 5 години сте имали някакъв
контакт с БСНГИ.
Нашият адрес е:
8000 Бургас, България

(ЕГИ). С тях ЕГИ ще бъде по-достъпна –
ще може да се подписва от 16-годишни
граждани

на

ЕС,

а

не

само

от

пълнолетни, както беше досега. Ощетук.
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