Информационен бюлетин за пряко участие #8 06/2015

View this email in your browser

Здравейте!
С този бюлетин се стараем 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. Във фокуса на вниманието ни са още местната демокрация, електронното
управление и върховенството на закона.

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

Електронно управление в
гората?
Природозащитната коалиция „За да

ГЕРБ и ДПС запазиха високите

остане природа в България“ предложи е-

прагове

управление в горското стопанство, като

за

референдуми

на

Първо четене

мярка за прозрачност и ефективен

Настоящият законодателен мандат е

контрол. Повече тук.

белязан от екстраординерна активност
по отношение на Закона за прякото
участие на гражданите в държавната
власт

и

Повече тук.

местното

самоуправление.

Стара Загора с най-висок БВП в
Югоизточния

район

На редовно заседание на Регионалния
съвет за развитие на Югоизточен район
на 23 юни в Сливен беше представен
Годишен доклад за изпълнението на

Безпрецедентно „отзоваване“
на общински съвет
Общинският съвет на Павел баня беше
разпуснат с решение на Общинската
избирателна комисия (ОИК) преди дни.
Повече тук.

Регионалния план за развитие на ЮИР
2014-2020

за

първата

календарна

година от периода.Повече тук.

Върховенството на закона
навършва 800 години
Месец

юни

2015

г.

бележи

един

изключителен рожден ден – 800 години

Референдумите в Швейцария

от

подписването

завършиха 2:2

Повече тук.

на

Магна

харта.

Отмина и вторият референдумен ден от
общо 4-те, които Швейцария планира за
всяка календарна година. Повечетук.
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ОБЯВА:
Асоциацията
на
парковете кани активни граждани от

БСНГИ
Работим за насърчаване на активното
гражданство и овластяване на хората за

Черноморския регион да се включат в

пряко участие в управлението.

обучение по застъпничество за еко

Follow us on Google+ | Like us on Facebook |

каузи във Варна на 4 и 5 юли.

Получавате този бюлетин, защото през
последните 5 години сте имали някакъв

контакт с БСНГИ.
Участниците ще научат какво е ОВОС,
как

се

оспорват

административни

Нашият адрес е:
8000 Бургас, България

актове, как може да се организира

ул. Хан Аспарух 41

местен референдум, общо събрание и

Тел. 359899145652

др. Срокът за записване е 30 юни. За

e-mail:

регистрация

и

информация:

http://parks.bg/
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