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Здравейте!
Това е вторият брой на бюлетин, с който искаме 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.

Българско

сдружение

за

насърчаване

на

гражданската

инициатива

Плевнелиев иска повече
правомощия за референдуми
Президентът Плевнелиев обяви, че
ще внесе в парламента наново
предложението си за национален

Организираме конференция за

референдум

електронна

реформа. Той обясни мотивите си

демокрация

Българско

сдружение

насърчаване

на

относно

изборната

за

пред „24 часа“ така: „не толкова

гражданската

защото 42-ото Народно събрание се

инициатива започна подготовка за

отнесе към моето предложение по

организиране

един безотговорен начин, а защото

на

международен

Форум за електронно управление и

изминалата

демокрация на

доказа

Бургас

с

29 и 30 май в

домакинството

партньорството

на

нуждата

и

половина

от

такъв

и

референдум“. В същото интервю

Бургаски

Плевнелиев поиска разширяване на

свободен университет. Събитието

правата

ще се проведе едновременно с

институция

Хакатон

референдум.

за

година

програмисти.

Желаещите да се запишат за

на
при

президентската
свикване

на

участие ще могат да направят това

Повече тук.

он-лайн след 10ти март тук.

Референдум

за

двойки

в

еднополовите
Ирландия

Глобален форум за демокрация в
Тунис

На 22 май 2015 в Ирландия предстои

Глобален форум за демокрация ще

референдум

се състои от 14 до 17 май т.г. в гр.

по

въпроса

за

браковете на еднополовите двойки.

Тунис.

Гласоподавателите

инициатива

ще

бъдат

Форумът
на

е

гражданска

поддръжници

на

поканени да одобрят или отхвърлят

пряката демокрация и ще бъде

предложението, че: „Брак може да се

организиран за пети пореден път,

сключи в съответствие със закона от

сега за първи път на африканския

две лица независимо от техния пол.“

континент.

Повече

Повече тук.

тук.

Приключи референдумът по същия
проблем в Словакия, за резултатите
може да научите тук.

Новините подготвиха:
Лазарина Тилева и
Даниела Божинова
http://www.initiative.bg/
БСНГИ
Работим за насърчаване на
активното гражданство и
овластяване на хората за
пряко участие в
В

Япония

гласуваха

за

управлението.

климатици

в

училищата

В град Токородзава на 30 км от
Токио

чрез

Follow us on Google+ |
Like on Facebook |

гражданска

Получавате този бюлетин,

предизвикан

защото през последните 5

референдум по въпроса за

години сте имали някакъв

подписка
поставяне

беше
на

климатици

и

контакт с БСНГИ. Ако не

шумоизолираща дограма в 28

желаете да го

основни и средни училища.

получавате, моля изпратете

Наличието на военно-въздушна

ни e-mail с текст: „Не желая да

база в близост до градчето

получавам бюлетин.“

води

до

сериозно

шумово

Нашият адрес е:

замърсяване и невъзможност

8000 Бургас, България

децата да се учат при отворени

ул. Хан Аспарух 41

прозорци.

Тел. 359899145652

Поради

това

общината предвиди средства в

bsngi-ngo@mail.bg

инвестиционната си програма,

bsngi@initiative.bg

но

по-късно

възмутени

замрази

родители

активисти
кампания

я

и
и

предприеха
за

климатизация.

Повече по темата тук.
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