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Здравейте!
Това е третият 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

11 хиляди подписа срещу
волфрама във Велинград
Граждани на Велинград се
противопоставиха на плановете
за добив на волфрам в региона
и в края на 2014 г. подеха
местна
инициатива
„За
запазване
на
община
Велинград, като екологичен и
чист регион, без рудодобив“.
Повече тук.

Гражданска инициатива иска
промяна

на

общинска

наредба в Бургас
Гражданско
сдружение
„Хамалогика“
–
Бургас
е
стартирало местна гражданска
инициатива, с която ще иска
промяна
на
общинската
наредба
за
обществените
обсъждания
в
Бургас.
Повече тук.

Исландците

недоволни

правителственото

от

решение

Референдум за излизане на
Великобритания от ЕС?

за ЕС

Ако

Над 8000 граждани се събраха

състои, той ще бъде вторият по

на протест на 15 март пред

рода

Алтинги

(парламента)

Великобритания,

както

Рейкявик.

Причината

историята

Европейския

в
беше

такъв
си

референдум
в

се

историята

на

на
и

в

официално писмо, изпратено от

съюз. Първият референдум за

исландския външен министър

оставане или напускане на ЕС

до Брюксел, с което Исландия

се състоя във Великобритания

оттегля кандидатурата си за

на

членство

Повече тук.

в

ЕС.

5

юни

1975

г.

Повече тук.

Възможен

референдум

за

еврото в Гърция
Гръцкият финансов министър

Референдум за училищата в

заплаши с нови избори или

Минесота, САЩ

референдум, ако ЕС откаже да

Референдум за подобряване на

подкрепи

за

училищната среда ще се проведе

преструктуриране на външния

на 5 май 2015 в гр. Едина,

дълг

на

Минесота, САЩ. Референдумът

би

ще трябва да реши дали да бъде

бил с въпрос дали Гърция да

одобрено финансиране от 124,9

плановете
и

страната.

развитие
Референдумът

остане в Еврозоната, за да има

милиона щ.д. чрез облигационен

възможността

заем за извършване на ремонти в

да

върне

външния си дълг ... повече тук.

десетте училища на областта.
Повече тук.
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Работим за насърчаване на

инициатива достига до

активното гражданство и

финала

овластяване на хората за

В началото на месец март
Европейската

комисия

официално получи 1,173,130
валидни

подписа

Европейска
инициатива

под

гражданска
(ЕГИ)

„Спрете

Вивисекцията“.
инициатива

Тази
има

за

цел

постепенното премахване на
опитите

с

животни.

Повече тук.

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. Ако не
желаете да го
получавате, моля върнете ни
e-mail с текст: „Не желая да
получавам бюлетин.“
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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