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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

СПЕЦИАЛЕН КОМЕНТАР

Четвърти юли и
независимостта на
България?

Прокрустовото ложе на
българските референдуми –

На 4 юли т.г. американците празнуват
239 години от обявяването на своята

вижда ли се краят му?
Според

инициаторите

референдуми

в

на

България

независимост. 4 юли, 1776 г. е всъщност
денят на оповестяване на Декларацията
за независимост на САЩ. Повече тук.

прокрустовото ложе не е нито мит,
нито древногръцки. То е българска
реалност. Повече тук.

Спортни подписки в Русе и
Тетевен
Подписка „Русе иска площадки за

Гръцкият референдум спира

стрийт фитнес“ е била проведена от

часовника на ЕС

едноименна фейсбук-група в Русе и
връчена на кмета на общината на 20

Гърция

ще

проведе

национален

референдум относно условията за

юни. Организаторите са събрали
3082 подписа в подкрепа на идеята.

спасяването й, поставени от нейните
кредитори.

Предложението

направено

от

премиера

Повече тук.

беше
Ципрас

миналата седмица, парламентът в
Атина незабавно го разгледа и прие.
Референдумът се свиква в неделя, 5
юли. Повече тук.

Новините подготвиха:
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Работим за насърчаване на активното

ОБЯВА:
Участие в конкурс с есе или видео на
тема електронното участие. Повече
информация може да получите тук:
http://euparticipation.org/

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.
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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