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Здравейте!
Това е седмият 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

Проведе се Първи форум за едемокрация в България
В Бургас на 29 и 30 май беше
проведен първият в България
форум

за

демокрация.

електронна
Реформаторския

блок към е-управлението. Във
форума взе участие г-жа Катрин
Якобсдотир,

депутат

от

исландския

парламенти

и

доскорошен

министър

на

образованието, както и водещи
експерти и

общественици от

България, Естония, Исландия и

Презентациите от
конференцията може да
намерите
тук: http://www.initiative.bg

Франция.

Повече.

Очаквайте скоро снимките и
видеото.

500 подписа до финиша в Самоков
Целта е да бъде променено

Швейцарците решават за данък

мястото

наследство на 14 юни
Гражданите

на

Швейцария,

които не са пуснали вота си по
пощата,

както

обикновено

на

сметище.

регионалното

Все още липсват

около 500 подписа за подкрепа
на референдума. Повече.

правят 90% от тях, ще имат
последна

възможност

да

гласуват – по традиционния
начин – с бюлетина в урните,
тази неделя, 14 юни.

Повече

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
управлението.
Follow us on Google+ | Like us on
Facebook |
Получавате този бюлетин,

Премиерът на Люксембург отчаян

защото през последните 5

заради референдум

години сте имали някакъв

На

7

юни

гражданите

Люксембург

казаха

различна

„не“

на
с

степен

на

на

три

категоричност

предложения за промяна на

получавате, моля върнете ни
e-mail с текст: „Не желая да

да

получавам бюлетин.“

възрастта

за

Нашият адрес е:

гласуване на 16 години, дали да
дадат

желаете да го

дали

конституцията:
намалят

контакт с БСНГИ. Ако не

право

на

8000 Бургас, България

постоянно

ул. Хан Аспарух 41

пребиваващите чужденци да

Тел. 359899145652

гласуват

и

ограничат

пребиваването на

политиците

на

дали

да

министерски

пост до 10 години, след което те
да не могат да заемат такъв
пост. Повече.
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