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Регистрация

Здравейте!
Това е четвъртият 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

Самоков
Електронна идентификация в
България

–

най-сетне!

На 27 март т.г. един дългоочакван
законодателен акт – проект на
Закон

за

електронната

идентификация, беше публикуван
на уеб-сайта на Министерството
на транспорта, информационните

срещу

депо

за

отпадъци
Самоков също пое по пътя на
местния

референдум.

Новосформиран
инициативен

граждански

комитет

уведоми

Кмета на 16 март т.г., че започва
да събира подписи за свикване на
референдум с въпрос „Желаете ли
да

бъде

променено

технологии и съобщенията. Още

местонахождението

на

по темата тук.

планираното депо за отпадъци?”.
Повече тук.

Европейската

гражданска

инициатива в ревизия?

Готова е оценката на ОССЕ за

На 1 април Европейската комисия

парламентарни избори 2014 -

(ЕК) трябва да представи свой

България

анализ

на

регламента

прилагането
за

на

Европейска

гражданска инициатива – първата
транснационална

форма

на

гражданско участие във вземането
на решения. Повече тук.

Организацията за сътрудничество
и

сигурност

редовно

в

Европа,

наблюдава

която

изборния

процес в България публикува своя
най-нов доклад от мониторинга на
парламентарни

избори

2014. Повече тук.

Новините подготвиха:
Лазарина Тилева и
Даниела Божинова
http://www.initiative.bg/
БСНГИ
Колорадо с референдум срещу

Работим за насърчаване на

лятното часово време

активното гражданство и

Да се премахне двойната смяна на

овластяване на хората за

часовото време са предложили
жители на Колорадо, САЩ. За

-

целта трябва да бъдат събрани
97,434 подписа на регистрирани
гласоподаватели в следващите 6
месеца. Ако подписката набере
необходимата

подкрепа,

по

пряко участие в
управлението.
Follow us on Google+ | Like us on
Facebook |

референдум

Получавате този бюлетин,

едновременно с изборите през

защото през последните 5

2016г. Повече по темата тук.

години сте имали някакъв

въпроса

ще

има

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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