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Уважаеми българи,

Добре дошли в Българския електронен референдум!

В настоящото ръководство ще намерите информация за това какво представлява платформата, нейните цели, както и какви са
функциите на нейните секции.

Фирма „Референдум” ЕООД е изключителен собственик на идеята и осъществяването на проекта. Целта е създаване на единно
пространство за широко проучване на обществените нагласи относно важни национални, местни и други интереси посредством
форма за гласуване, което да се превърне в основа на бъдещи проекти и решения, както и в мощен тласък за въвеждането на
система от електронни референдуми в демократична България.

Както е видно от мотото на идеята в раздел „Какво съм аз?”, платформата предоставя на пълнолетните български граждани
възможността да гласуват по различни теми, свързани с национални, регионални, професионални и други интереси.

Нещо повече – тук не само можете да гласувате по теми, пуснати от администратора, но и сами да създавате референдуми. Тази
отвореност към обществото цели да обхване всички аспекти на социалния, политически, културен живот, тъй като е ясно, че и най-
добрият администраторски екип не е в състояние да изчерпи въпросите и проблемите на многобройните райони на България. 
Гласуването става тайно, т.е. никъде не е видно кой потребител как е гласувал, вотът му се отразява само в процентно отношение в
графиките с резултатите, но ако желаете, можете да споделите гласа си и да оставите коментар във формата под изброените
отговори. Предимство за публикуване на коментар се дава на потребителя, пуснал референдума, като името, фамилията,
професията и снимката му, както и датата на пускане, са видими за всички потребители на сайта.

Българският електронен референдум е факт и както казва В. Юго: „Няма нищо по-силно от идея, чието време е дошло”.

Посланието, което отправяме с това начинание е: За да спазваме законите, трябва да бъдем и техни законотворци, защото там,
където има стадо – има пастири, а там, където има общество – има референдуми.

В раздел „Национални референдуми” се публикуват въпроси за гласуване от национален интерес.

В раздел „Местни референдуми” няма обособени подсекции по райони на България, по причина, че за някои населени места може
да има пуснати референдуми, докато жителите на други населени места да не са толкова активни и да нямат нужда да използват
формата за референдум. Когато има необходимост от такова обособяване, платформата ще претърпи конструктивна промяна.

Раздел „Де е България?” - България и светът, както и въпроси, пуснати от наши сънародници, живеещи зад граница. Техните опит и
наблюдения са ценни и от гледна точка на предложенията, които могат да структурират за едно по-добро бъдеще на България.

Раздел „Гласът на технократа” е мястото на професионалистите от различни браншове, които да създават референдуми, касаещи
тяхната професионална област, както и да публикуват статии, бележки, материали, предложения на база професионалния си опит.

„Гореща точка” – дава възможност за образуване на електронни подписки, както и за поставяне и гласуване по теми,
предизвикани от актуални събития и проблеми. 

Създаването на електронна подписка става по заявка на Гражданска инициатива според Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление (Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г.).

Разделът „Политически лексикон” е предназначен за политическите партии, формации, сдружения, коалиции, асоциации,
държавни органи и др. Допитване до обществото по нов и оригинален начин, поставяйки въпроси за гласуване, публикувайки
текстове, материали, снимки и видео в разделите „Публикации”, „Новини и събития”, „Програми” и „Поправителен?”. Нито един сайт
на политическа или друга формация, не предоставя такава мащабна възможност по причина, че се посещава от ограничен
кръг хора и с определена цел. Участието в този раздел става посредством годишен абонамент.

Разделът „Илюстрации на успеха” е предназначен за общински структури, фирми, компании и др., които желаят да проучат
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Всички права запазени. Търговската марка "Електронен референдум" е собственост на фирма "Референдум" ЕООД

Разделът „Илюстрации на успеха” е предназначен за общински структури, фирми, компании и др., които желаят да проучат
общественото мнение по програмите, продуктите и услугите, които предлагат, както и да разкажат за своите постижения, за
това какво са направили за служителите в своята фирма или за хората в дадена община. Могат да се задават към
потребителите неограничен брой въпроси, както и да се публикуват съдържание, снимки, видеоматериали в четири подраздела: 
„Знаете ли, че...”, „Това е ново”, „Моята история” и „Предстоящо”. Участието в този раздел става посредством годишен абонамент.

С оглед на голямата посещаемост на „Електронен референдум”, възможността, която предлагат последните два раздела, а именно
 потребителите да научат за Вас и да се допитате до тяхното мнение, е предимство, което не се предоставя от нито един
индивидуален сайт на фирма, община, организация и т.н. Застанете пред широката публика на „Електронен референдум”.

Следват два много интересни раздела, които не представляват форма на референдуми, но дават възможност на българите да
говорят открито по теми, за които или няма информация в публичното пространство, или по някаква причина тази информация е
непълна или частично цензурирана.

„Новините извън „Новините” – мястото на Вашите репортажи. Станали сте преки свидетели на някакво събитие? Искате да го
покажете през Вашия свидетелски обектив и от Вашата гледна точка? Дали информацията, поднесена в публичното пространство, е
изчерпателна и вярна?

Тук можете да публикувате кадрите от своята камера и да покажете истината такава, на каквато Вие сте станали свидетели.

„Потребителска гилотина” – на всички ни се е случвало да се подразним от това, че когато се изнася информация за некачествени
продукти и услуги, често името на провинения се крие или се споменава само като общ проблем на неколцина фирми, които отново
не биват назовани поименно.

В този раздел пелената се разкъсва от директния потребител и тук можете да пишете и да илюстрирате със снимки и видео всичко
некачествено, подвеждащо, обидно или възмутително като продукт, услуга, реклама и т.н.

За да се възползвате от възможностите на www.bgreferendum.bg, Вие трябва да се регистрирате като потребител или да заявите
участие за разделите „Политически лексикон” и „Илюстрации на успеха”. Регистрацията става чрез специална форма, а по-
нататъшното влизане и използване на платформата става чрез въвеждането на електронната Ви поща и парола. За регистрацията се
изисква съгласие с „Общите условия на BGREFERENDUM.BG”. Фирма „Референдум” ЕООД е регистрирана по Закона за защита на
личните данни с висока степен на защита.

Във всички раздели има възможност да се добавят снимки и видоеклипове, илюстриращи съдържанието.

Преди да пуснете тема за гласуване, използвайте формата за търсене, с цел да се избегне повторението на теми (не важи за VIP
разделите).

При пускането на референдум, моля да се съобразите с конструкцията на въпроса, като той не може да съдържа в себе си отговор
или да е зададен така, че да подвежда потребителите, както и с генерираните отдолу отговори, които не бива да са еднопосочни, а да
обхващат максимално възможностите на темата.

Платформата дава възможност за разпечатване на резултатите от референдумите, а на заявилите електронна подписка – да
получат официалните резултати след изтичането на крайния й срок, като формата за разпечатване на референдум съдържа
въпроса, поставен за гласуване, датата на пускането на референдума, резултатите от гласуването във вид на графика, дата и час на
разпечатване, както и логото „Електронен референдум”. В разпечатките не са отразени имената на потребителя, пуснал темата, нито
неговата снимка. Формите на електронните подписки съдържат атрибутите, изискуеми от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г.).

Всички теми, въпроси и резултати от гласувания се архивират след една календарна година, считано от датата на публикуването им
или при изтичане на първоначално зададената дата, като Вие можете да търсите информация за тях в сектор „Архив”. В случай че
дадена тема отново стане актуална, пишете до администратора, за да се извади темата от „Архив” и да се постави отново в
съответната секция на платформата.

Всякакви въпроси и предложения можете да отправяте във формата за обратна връзка.

 

С уважение,

екипът на „Електронен референдум”

http://www.bgreferendum.bg/?page=guide#
http://www.diabetnews.bg/
http://www.bgreferendum.bg/?page=the_voice_of_technocrat
http://www.bgreferendum.bg/?page=where_is_bulgaria
http://www.bgreferendum.bg/?page=local_referendums
http://www.bgreferendum.bg/?page=national_referendums
http://www.bgreferendum.bg/?page=publications_four
http://www.bgreferendum.bg/?page=publications_three
http://www.bgreferendum.bg/?page=publications_two
http://www.bgreferendum.bg/?page=publications_one
http://www.bgreferendum.bg/?page=contacts
http://www.bgreferendum.bg/?page=advertisement
http://www.bgreferendum.bg/?page=what_I_am
http://www.bgreferendum.bg/?page=guide
http://www.bgreferendum.bg/

