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Регистрация

Здравейте!
Това е шестият брой на бюлетина, с който 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
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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
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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