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Име на мрежата Населено 
място Сфера на дейност/цел Лице/а за контакт E-mail Телефон Уебсайт Бележки

Форум Гражданско Участие София

Развитие и утвърждаване на гражданското 
общество; Създаване на по-добра среда за 
взаимодействие на гражданските 
организации и институциите на местно и 
национално ниво; Подпомагане участието 
на гражданското общество в процесите на 
вземане на решения и на планиране и 
изпълнение на местни, регионални и 
национални планови документи; 
Обединяване на ресурса на активни 
граждански организации от цялата страна 
за ефективен и компетентен диалог с 
институциите;

Ива Таралежкова, 
председател на УС office@fgu.bg 0888 397 432 www.fgu.bg

Форум Гражданско Участие 
(ФГУ) е обединение от над 
120 организации от цяла 
България, работещи в 
разнообразни сфери на 
обществения живот. 
Мрежата възниква като 
неформална платформа 
през 2009 г., а през 2012 г. е 
официално регистрирана по 
ЗЮЛНЦ като сдружението 
за осъществяване на 
дейност в обществена 
полза.
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Черноморска мрежа на НПО Варна

Регионални и европейски екологични 
политики; Черноморски проблеми; 
Опазване на международното и 
черноморското биоразнообразие; 
Управление на бреговата зона; Развиване 
на капацитет за лобиране и 
застъпничество;

Ема Гилева, 
регионален 
координатор;
Ралица Жекова, 
координатор;
Александър Шиваров, 
координатор;

bsnn@bsnn.org 052615856 http://www.bsnn.org
/bg/

Черноморска мрежа на НПО 
(ЧМНО) е създадена през 
1998 г. в резултат на 
развитието на НПО 
общността във всички 
черноморски държави. 
Предшественик на мрежата 
е Международният 
черноморски 
неправителствен форум, 
който е първият опит на 
НПО за съвместни действия, 
целящи опазването и 
възстановяването на Черно 
море. Официалната 
регистрация на ЧМНО е 
извършена от Варненския 
окръжен съд през 1999 г. 
Членовете на ЧМНО са 62 
НПО, в т.ч. от България — 
14, Грузия — 9, Румъния — 
6, Русия — 9, Турция — 7, 
Украйна — 17.

Националната НПО мрежа за 
гражданско наблюдение на 
съда

Разград
Развитие и поддържане на високи 
професионални стандарти в сферата на 
гражданското наблюдение на съда в 
България.

Не е посочено. 
Мрежата се 
координира от Център 
на НПО в Разград;
Ръководител - съдия 
Милков

office@ngo-rz.org
forum@ngo-rz.org 084 66 16 94 http://watch.ngo-

rz.org/bg/index.html

Националната НПО мрежа 
за гражданско наблюдение 
на съдебната власт е 
гражданско обединение за 
подкрепа на съдебната 
реформа. В мрежата 
участват над 65 местни 
граждански организации. 
Мрежата е създадена от 
Центъра на НПО в Разград. 
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Национална мрежа за децата София
Насърчаване, защита и спазване на правата 
на детето; Развитие на политики за деца и 
семейства;

Георги Богданов, 
изпълнителен 
директор

 office@nmd.bg 02 444 43 80 http://nmd.bg/

Национална мрежа за 
децата е създадена през 
2003 г. като свободен 
алианс от неправителствени 
организации. През 2006 г. 
придобива статута на 
неправителствена 
организация в обществена 
полза. Мрежата има над 
140 членове - организации 
от цяла България.

Младежка кауза София

Предлагане на информационен ресурс на 
младите хора и възможност да дадат своя 
принос за разпространение на знания и 
умения чрез тематични акции, както и да 
бъдат по-добре и качествено информирани 
относно възможностите им за бъдещо 
развитие.

Не е посочено. office@infopass.eu 0877 828 249 http://kauza.net/

"Младежка кауза" е уеб-
базирана платформа за 
нуждите на младежки НПО, 
създадена по проект от три 
НПО Сдружение „Жажда за 
живот" и Сдружение "БГ 
Бъди активен" и Сдружение 
"Възможности без 
граници". На 31.08.2014 
година проектът приключва 
и платформата спира да се 
поддържа. На практика, 
трите сдружения са били 
проектни партньори и не са 
създали мрежа по смисъла 
на определението за НПО 
мрежа, дадено в настоящия 
анализ.
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Гражданска мрежа на НПО Кюстендил

Улесняване и канализиране на 
комуникацията с общинските структури; 
Създаване на предпоставки за по-
ефективна работа с НПО сектора в област 
Кюстендил; Партньорство с общините в 
област Кюстендил при разрешаването на 
чувствителни въпроси, чието решение се 
нуждае от широк обществен консенсус;

Не е посочено. chitalishte@bratstvok
n.org

078 526 395
078 529 195

http://www.netngo.
net/bg/npo-mrezha

Гражданска мрежа на НПО 
обединява 30 
неправителствени 
организации от област 
Кюстендил. Създадена е по 
проект през 2014 г., 
проектът е приключил в 
края на 2015 г. , водеща 
организация  е била НЧ 
„Братство 1869" гр. 
Кюстендил . Регистрирана е. 
Като част от дейностите по 
проекта е създадена база 
данни с всички НПО в 
област Кюстендил, както и 
център на мрежата, който 
след спиране на 
финансирането е закрит.

НПО мрежа за анализ на 
обществени рискове София

Осъществяване на трайно двупосочна 
връзка между наднационалната, 
националната и регионалната гледна точка 
към основните икономически, политически 
и социални рискове; Даване на 
задълбочено местно знание за основните 
рискове в различните региони, което може 
да послужи за по-прецизно формулиране 
на съответни национални и наднационални 
политики.

Координатори на 
проекта:  Георги Ганев, 
Яна Папазова, Ружа 
Смилова и Деян 
Кюранов

cls@cls-sofia.org 02 9818926, 
9861433

http://www.ngounity
.com/

НПО мрежа за анализ на 
обществени рискове е 
създадена по проект на 
Центъра за либерални 
стратегии, осъществяван в 
периода юни 2015 - април 
2016; Членове са 27 НПО от 
страната.

Мрежа на НПО в областта на 
икономическата политика София

Икономическите анализи и политики; 
Партньорство и коректив на централната и 
местна администрация в процеса на 
разработване и изпълнение на ефективни и 
прозрачни политики;

Бленика Джелепова, 
Център за 
Икономическо 
развитие - София

Контакт на Центъра 
за икономическо 
развитие 
ced@ced.bg

02  8190762, 
8190777 Не са имали сайт.

Създадена от Център за 
икономическо развитие по 
проект по ОПАК през 2008 
г., обединявала е 6 
организации от страната, не 
функционира вече.
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Партньорска мрежа 
"Добруждански младежки 
алианс"

Добрич
Реализирането в
Добричка област на европейския
децентрализиран модел за
участието на младежите в
обществения живот, 

Не е посочено. Не е посочен

Посочен е тел. 
на фондация 
"Модерно 
образование и 
наука"  - 058 / 
655 628

http://www.f-
mon.org/docs/DMA/
knizhka_mladezhki_a
lians.pdf

Партньорска мрежа 
"Добруждански младежки 
алианс" е създадена по 
проект на Фондация 
"Модерно образование и 
наука" през 2009 г. по 
ОПАК;  обединила е 29 
организации от Добрич, 
Генерал Тошево, Балчик и 
Тервел. 

Националната мрежа за 
неформално образование София Неформално учене и образование. Има само форма за 

обатна връзка на сайта.
Има само форма за 
обатна връзка на 
сайта.

Има само 
форма за 
обатна връзка 
на сайта.

http://www.ciino.eu/
48374

Националната мрежа за 
неформално образование е 
неофициално обединение 
от хора и организации 
(граждански, частни и 
публични), обединени от 
желанието си да подкрепят 
промените в обществените 
нагласи към неформалното 
учене и образование и 
третирането му като 
естествена част от 
системата за обществено 
обучение и образование. 
Създадена през 2013 г. 
понастоящем тя обединява 
над 80 членове (физически 
и юридически лица) от 
цялата страна и се 
координира от Центъра за 
интердисциплинарни 
изследвания и иновации в 
неформалното образование 
(ЦИИНО) към Факултета по 
педагогика на Софийския 
университет. 
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Виртуална мрежа за младежка 
активност София

Ссъздаване на  самостоятелни, динамични 
уебсайтове на 30 младежки организации, 
сдружения и институции, работещи със и 
за младите хора в България.

Екипът на Фондация 
ЗАЕДНО

youthbg.net@gmail.c
om 

02 / 852 43 52

http://www.youthbg.
net/node/42

През април 2007 г. 
Държавната агенция за 
младежта и спорта, 
финансира проект с 
наименование "YouthBG.net 
- виртуална мрежа за 
младежко развитие" в 
рамките на програма 
"Младежки дейност 2006-
2007". Изграждането на 
индивидуални уебсайтове 
на младежки организации и 
проекти е продължило до 
края на проекта през април 
2008.

Асоциация на 
неправителствените 
организации в регион Тракия

Ямбол
Формулиране и изпълнение на публични 
политики в социалната сфера, 
здравеопазване, образование, култура, 
екология и спорт на базата на установени 
приоритети и нужди.

Живко Цирков, 
председател
Владимир Шишков, 
връзки с 
обществеността 

angort2008@yahoo.c
om; 
zhtsirkov@yahoo.co
m 

046 66 58 22; 
0887 68 42 31 

http://www.angort.o
rg/index.html

В АНПОРТ членуват20 НПО. 
Мисията  на Асоциацията е 
да стимулира добрите 
партньорски контакти и 
съвместнта работа по 
различни програми на 
неправителствените 
организации от България и 
Турция.

Асоциацията на варненски 
организации за превенция на 
наркомании

Варна
Превантивна работа по проблемите на 
наркоманиите чрез обединяване усилията 
на неправителствените организации и 
взаимодействие с общинските и държавни 
органи за превенция на наркоманиите.

Не е посочено. Не е посочен. Не е посочен.
http://liternet.bg/dr
ugs_prevention_soci
ety/institucii/asoc.ht
m

Асоциацията обединява 
работата и усилията по 
превенция на наркомании 
на 13 неправителствени 
организации. Няма сайт. 
Информацията в интернет е 
стара, но в регионални 
медии има и по-нова - от 
2015 г. 
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Национална селска мрежа София
Обединение на всички организации и 
административни органи, работещи в 
областта на развитие на селските райони, 
съгласно чл. 68 от Регламент на Съвета (ЕС) 
№1698/2005 г.

Звено за управление на 
НСМ:  италианската 
фирма Агротек СпА

office@nsm.bg 02 969 32 22 http://www.nsm.bg/

Националната селска 
мрежа има 463 члена. 
Създадена е по ПРСР от 
МЗХ, което е възложило 
създаването и 
координацията на външен 
изпълнител. Проектът е 
приключил през ноември 
2015 г., очаква се нова 
процедура.

Българска национална ЛИДЕР 
мрежа Лясковец

Защита интересите на местните 
инициативни групи /МИГ/, създадени по 
подхода ЛИДЕР

Мария Маринова, изп.-
директор на МИГ 
Лясковец-Стражица -  
председател

mariamar@abv.bg 0887404275

Асоциация "Българска 
национална ЛИДЕР мрежа" 
еучредена на 6 октомври 
2012 в град Лясковец. 
Неправителствената 
организация ще защитава 
интересите на местните 
инициативни групи /МИГ/, 
създадени по подхода 
ЛИДЕР на ПРСР.
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Блулинк София
Използването на интернет за подобряване 
на природната и обществена среда в 
България чрез подпомагане на активните и 
принципни граждански организации и 
групи. 

Наталия Димитрова, 
председател на УС;
Павел Антонов, 
изпълнителен 
координатор на 
мрежата

office@bluelink.net 0888 704 661 http://www.bluelink.
net/

BlueLink.net e гражданска 
информационна мрежа, 
създадена през 1998 г. от  
ЕКО-КЛУБ 2000, Еко-клуб 
“Тера” - Благоевград, 
Обществен център за 
околна среда и устойчиво 
развитие - Варна, 
Геоекоклуб “Академика” – 
Велико Търново, Българско 
дружество за защита на 
биоразнообразието 
“Семпервива” - Перник, 
“Зелени Балкани” - София, 
“За Земята”, 
Информационен и учебен 
център по екология. 
Концепцията за мрежата и 
нейната първоначална 
реализация осъществяват 
уеб-експертът арх. Васил 
Беязов, журналистът Павел 
Антонов и холандският 
активист и експерт Вилем 
Оостенбринк, по това време 
представител на 
Milieukontakt Oost-Europa за 
България. Изброените 
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Национален алианс за 
социална отговорност София/Варна

Подкрепа и развитие на доставчиците на 
услуги и работодателите на хора с 
увреждания и други социални групи; 
Подобряване на условията за успешен 
бизнес и подкрепа за развитието на 
социално отговорните корпорации; 
Мотивиране и стимулиране на общини, 
общински и регионални структури и други 
институции за създаване на социално 
отговорна среда и политики за 
реализиране на местни и регионални, 
социално отговорни инициативи

Национален център за 
социални услуги и 
развитие - 
sofia@naso.bg

Администрация във 
Варна - 
office@naso.bg

052/646 016
0882 122 666 / 
0882 122 660

http://naso.bg/2011-
08-26-09-36-26

Членове на Алианса са  
български и чуждестранни 
стопански и нестопански 
юридически лица, общини, 
регионални и общински 
институции. Към момента 
НАСО включва широк кръг 
от организации от 
територията на цялата 
страна, някои от които 
включват в съставите си и 
представляват други групи 
организации, което 
допринася НАСО да работи 
с над 500 организации и 
институции, преки и 
непреки членове.

Платформа АГОРА София

Стимулиране и подпомагане изграждането 
на активни граждански общности за 
местно развитие; Спомагане засилването 
на ролята на читалището като гражданска 
организация и център за общностно 
развитие с културни, образователни, 
информационни, социални и граждански 
функции.

Емилия Лисичкова  office@agora-bg.org 02/ 462 71 11 http://www.agora-
bg.org/bg/

Сдружение на физически и 
юридически лица; членове 
са над 100 активни 
читалища в страната. Една 
от най-добрите практики на 
Агора е конкурс АГОРА" за 
общностни инициативи, 
инициирани от читалища; 
до сега са проведени 7 
издания на конкурса.

Асоциация на обществените 
фондации в България Стара Загора Представлява обществените фондации в комуникацията им с правителството, масмедиите, националните и международни донори; Развива партньорски взаимоотношения между обществените фондации и национални корпоративни донори, желаещи да даряват на регионално ниво; Развива мрежата на обществените фондации в България и им осигурява обучения и техническа подкрепа.

Председател - Яна 
Стоева, директор на 
Обществена Фондация 
"Мостове над Тунджа", 
гр.Ямбол office@fund-sz.org

acfb@acfb-bg.org 

042/ 602-155
046/662-881 - 
Общ. фондация 
в Ямбол

http://www.acfb-
bg.org/

Към момента в Асоциацията 
на обществените фондации 
в България членуват 12 
организации.
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Национален младежки форум София
Представлява интересите на младите хора 
в България и техните нужди, извеждайки 
на преден план значението и важността на 
младежките организации

Александър Иванов, 
председател на УС secretariat@nmf.bg 0876 306 042 http://www.nmf.bg/

Национален младежки 
форум е най-голямата 
формална платформа на 
младежки организации в 
България, обединяваща 40 
неправителствени 
младежки организации.

Коалиция За да остане 
природа в България София

 Опазване на природата в България чрез 
насърчаване на гражданското общество и 
спазване на законодателството.

Водеща организация 
Българска Фондация 
"Биоразнообразие" 
Петя Шереметова, 0894 
47 90 35 
Йорданка Динева, 0896 
79 89 02

contact@forthenatur
e.org  0896 79 89 02 http://forthenature.

org/
Независима, непартийна 
коалиция от граждански 
групи и неправителствени 
организации.

Коалиция за климата София
Платформа за обща работа, комуникация и 
обмяна на опит в сферата на климатичните 
промени.

Георги Стефанов, 
координатор 

gstefanov@wwfdcp.b
g 0889 517 976 http://climatebg.org/

Неформална мрежа, 
обединява над 30 
юридически лица от 
сферата на 
неправителствения сектор, 
бизнеса и медиите, повече 
от 20 експерти основно от 
научните и 
университетските среди, 
както и много студенти.

Национална асоциация 
сигурност София

НАС се стгреми да подпомогне обществото 
в изграждането на система за обществен 
контрол върху МВР и специалните служби, 
базирана на професионални умения, 
знания и на богатия практически опит на 
нейните членове.

Не е посочено. na_s@abv.bg 029812735; 
0879338332

http://nas.bg/za-
nas/

Учредена на 17.03.1995г. 
като доброволно 
неправителствено 
сдружение с нестопанска 
цел на физически лица, 
работили и работещи в 
службите за сигурност на Р 
България. Тя е отворена 
организация, нейни 
членове могат да бъдат 
физически и юридически 
лица, които приемат Устава 
й и съдействат за 
изпълнение на нейните 
цели и задачи.
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Гражданската коалиция за 
устойчиво ползване на 
фондовете на ЕС

Варна
Oбединява се около идеята за осигуряване 
на гражданско участие и въздействие на 
НПО сектора върху процеса на усвояване 
на еврофондовете с цел гарантиране на 
прозрачността на процесите.

В секретариата - Илиян 
Илиев, Обществен 
център за околна среда 
и устойчиво развитие

office@fesbg.org http://www.fesbg.or
g/ 

Гражданската коалиция за 
устойчиво ползване на 
фондовете на Европейския 
съюз (ЕС) възниква през 
2005 г. по инициатива на 
неправителствени 
организации (НПО), които 
следят процесите по 
планирането и усвояването 
на европейските 
предприсъединителни 
фондове (ISPA, PHARE, 
SAPARD) във връзка с 
присъединяването на 
България към ЕС. Към 
момента членуват 30 НПО.

Коалиция за подобряване на 
жилищните условия в България 
"Достоен дом"

София

Популяризиране на идеята за адекватните 
жилищни нужди като основно човешко 
право; Активизиране на съзнанието на 
обществото в посока премахване на 
мизерните жилищни условия; 
Подпомагане разрешаването на 
жилищните проблеми на лица и семейства, 
които не притежават собствен дом и нямат 
достатъчно средства за закупуването, 
построяването или наемането на такъв, 
както и на лица, живеещи в неадекватни 
жилища, които нямат достатъчно средства, 
за да ги ремонтират и подобрят.

Не е посочено

office@habitatbulgaria.org

02 983 24 10 http://habitatbulgari
a.org/

Българският клон на Habitat 
for Humanity е регистриран 
в България като Фондация 
„Подслон за човечеството”. 
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