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04/2015

Уважаеми дами и господа,
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива има
удоволствието да Ви покани на КРЪГЛА МАСА
"ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
НАЦИОНАЛНА Е-ИНИЦИАТИВА"
на 29 април, от 15.00 до 17.00ч. в Дома на Европа, ул. Раковски 124,
София.
Бихме желали с Ваше участие и помощ да потърсим отговори на въпросите:


Как работи Европейската гражданска инициатива у нас и другите страни
членки 3 години след старта?



Да въведем ли в България гражданска инициатива с подписване онлайн по
модела на Европейската гражданска инициатива?
Презентации на Ксавие Дютоа, организатор на "Право на вода" - първата
успешна европейска гражданска инициатива, Даниела Божинова и д-р Вихър
Георгиев, автори на предложение за е-инициатива в България. Поканени за
участие са представители на НПО, инициативни комитети за пряко участие,
институции, политици и др.
Моля, желаещите да участват да ни изпратят съобщение (три имена и
организация) до 25 април на bsngi@initiative.bg за изготвяне на
предварителен списък, изискван от Дома на Европа.
Събитието се финансира по проект „Насърчаване на електронната

демокрация в България“, по програмата за НПО на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство.

Новините подготвиха:
Лазарина Тилева и
Даниела Божинова
http://www.initiative.bg/
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