№

ИМЕ

3.

Български младежки
червен кръст БМЧК
Младежки глас сдружение - НПМО
Шанс за всички - гр.
Радомир - сдружение МО

4.

Клуб по спортни танци
Артефакт - сдружение МО

1.
2.

Лаборатория за
интерактивни и медийни
програми - сдружение МО
Алтернативи
Интернешънъл сдружение - МО

5.

АДРЕС

Имейл

гр.София,бул. "Джеймс
Баучер"№ 76
ob@redcross.bg; youth@redcross.bg
гр. Бургас, п.к. 8000 ж.к.
Лазур, бл. 68, ет. 15, ап. 57 mladezhkiglas@gmail.com
гр. Радомир, област
Перник, ул.
"Кюстендилска" № 27
ivakrumova2400@gmail.com
гр. Плевен, п.к. 5800, бул.
"КАТЯ ПОПОВА" № 24,
ет. 1, ап. 2

гр. София, район Триадица,
пл. България № 1, НДК административна сграда,
етаж 13, офис 12
office@interactivemedialab.eu

7.

8.

Ямболски младежки
информационен център сдружение – МО

гр. Ямбол, ж.к.”Хале” бл.
13, вх. А , ет. 15, ап. 59;гр.
Ямбол, п.к. 8600 бул./ул.
Търговска № 2, ет. 1, ап. 1

СНЦ "Младежка
асоциация по политически гр. Варна, ул. "Мария
9 науки" - МО
Луиза" № 25
гр. Перник, п.к. 2304 ж.к.
Изток, бул./ул. ул. Благой
10 Обектив - сдружение
Гебрев, бл. 58, ет. 4, ап.16
Националното студентско
сдружение за
гр. София, п.к. 1000 р-н
образователен обмен
Средец, пл. НАРОДНО
11 АИЕСЕК-България
СЪБРАНИЕ № 101
Национално
представителство на
студентските съвети в
Република България гр. София, пл. Народно
12 сдружение
събрание № 10
Национална асоциация на
младежките клубове на
гр. София, пл. „Народно
13 ООН - сдружение
събрание“ № 10

14
15

16

17

Национален младежки
форум (НМФ) сдружение
Национален младежки
алианс - сдружение
Младежки център КРЪГ Арт движение КРЪГ фондация
Младежки център за
развитие-Взаимопомощ сдружение

18 Младежки форум 21 век
Младежки общински
съвет - Кюстендил 19 сдружение
Младежки алианс за
гражданско и обществено
20 развитие

http://youth.redcross.bg/
mg2007.bg

bubeto81@yahoo.com

гр. Разлог, ул. Кара Кьой"
№ 9А
alternativi.international@gmail.com,
гр. София, площад
Знание, екология, спорт - Македония № 1, ет. 6, офис
сдружение - МО
9
gbenchev@gmail.com,

6.

УЕБСАЙТ

www.interactivemedialab.eu

mikc.yambol@abv.bg

info@politicalscience.bg

https://politicalscience.bg,

obectiv.ngo@gmail.com

bulgaria@aiesec.net

info@npss.bg; office@npss.bg

president@naunyc.com

www.naunyc.com

гр. София, п.к. 1142, р-н
Средец бул./ул. бул. Васил
Левски № 35, партер
secretariat@nmf.bg
гр. Плевен, ул."Мусала", №
5
national.y.alliance@gmail.com
гр. Кърджали, бул.
"България" № 57 Б, ап. 6

krug@abv.bg

гр. Казанлък, ул. "Искра"
№ 22
ydcma2004@gmail.com
гр. София, пл. "Македония"
№1
ofisse@onprs.eu; dalexieva@citub.net
гр. Кюстендил, ул. "Отец
Паисий" № 11

mos_kn@abv.bg

с.Скутаре, област Пловдив, Vanku.house@gmail.com;
ул. "Христо Ботев" № 32
ngo.magor@gmail.com
гр. Дряново, гр.
Младежка Общност за
Дряново ПК: 5370 Адрес: у
Граждански Алтернативи л. ХАДЖИ ДИМИТЪР №
21 "МОГА"
16
mogadryanovo@gmail.com
Младежка доброволческа
22 мрежа - сдружение
гр. Бургас, ж.к. Лазур 143.

dobro_volec@abv.bg

www.krug-bg.org

www.ydcma.org
www.mforum21.org

www.mdm.projectkn.com

www.mogadryanovo.org

Младежи, образование и
23 общество - сдружение

office@youthbg.eu

www.youthbg.eu

24

ngrozdev@lifecycleteam.eu

www.lifecycleteam.eu

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34
35
36

37

38
39

гр.Горна Оряховица, ул.
"Теменуга" № 4, вх. Б, ет. 4
гр.Стара Загора, ул.
Кръговрат - сдружение
"Страцин" № 6
гр. Бургас, ж.к. Меден
Рудник 210, ет.5
Крокус - фондация
гр.София, ул."Пиротска" №
Институт за европейски
52, ул. Живописна 4А, вх.
инициативи - сдружение А, ет. 4
гр. Добрич, ул. "Генерал
Имка Добрич - сдружение Колев", № 7, ет. 1, ап. 3
гр. Сливен, п.к. 8800,
Жажда за живот бул./ул. ул. Ген. Кирил
сдружение
Ботев № 11
гр. Смолян, ул. „Кольо
Сдружение "Екосвят
Фичето” № 4, вх. "А", ет. 4,
Родопи"
ап. 9
град Ловеч, квартал
Сдружение "Екомисия 21 "Вароша" ул. "Георги
век"
Бенковски" № 1
район Студентски,
Студентски град, "Хр.
Сдружение "Его
Ботев", УНСС - кабинет
политико"
3087
Сдружение
"Горнооряховски
гр. Горна Оряховица, ул.
младежки парламент"
"Никола Петров" № 39
гр. Пловдив, бул./ул.
Голям брат Голяма сестра - "Драган Цанков" № 34, ет.
сдружение - България"
1
гр.София, ж.к. „Света
Троица“, бл.145, вх.Г, ет.1,
ап.74
ВИЕС - сдружение
Сдружение "Български
с. Върбово, област Видин,
Младежки Форум"
ул. "Трета" № 6
Българска младежка
гр.София, ж.к. "Надежда"-2,
асоциация
бл.270А, вх.Б, ап.28
Българска история
традиции изкуство и
гр.София -1000, ул „Хан
етнология
Аспарух”№ 51
Баскетболен клуб
СЕВЪНСЪНС гр. София, ул."Странджа"
сдружение
№109 ет.5 ап.19
гр. Бургас, ж.к „Лазур”
бл.14
Астика - фондация

Асоциация на студентите
по урбанизъм в България - гр.София, бул. "Христо
Смирненски" № 1
40 сдружение

crocusbs@gmail.com

spculture@abv.bg
kittybon@yahoo.co.uk;
ymcadobrich@gmail.com

ecoworldrhodopes@abv.bg;
ecoworld_rhodopes@abv.bg

www.ecorodopi.eu

office@ecomission21.com

ecomission21.com

egopolitico@gmail.com

www.egopolitico.org

www.gyparlament.com

office@bbbsbg.org

www.bbbsbg.org

a_roshkova@abv.bg
bozhidarts@gmail.com;
bulgarianyf@gmail.com

www.bulgarianyf.eu

contacts@bulgarian-youth.eu

www.bulgarian-youth.eu

office@bitiebg.com

sevensuns@abv.bg
astika2003@abv.bg

www.astika.eu

asub@asub.info

www.asub.info

Асоциация за
стратегическо управление
42 "Делфи" - сдружение
Сдружение Активно
43 общество

delphibs@abv.bg

44

alazur@abv.bg

45

46

47
48

www.ymcadobrich.ngobg.info

info@thirstforlife-bg.com; dr.stef@abv.bg;
dr.stefanov@thirstforlife-bg.com
www.thirstforlife-bg.com

Асоциация на младежките гр. София, ж.к. Дружба 1, a.p.petrov@outlook.com;
41 организации - сдружение бл. 119, вх. Б, ет. 10, ап. 108 angel.petrov@youthassociation.bg

гр. Бургас, ул." Граф
Игнатиев" № 7
гр. Видин, площад
"Бдинци" № 2
Бургас, п.к. 8127, бул./ул.
Академия Лазур кв. Ветрен, Вилна зона №
сдружение
14
гр. Варна,
Сдружение "Академия за район "Приморски", ул.
образователни иновации - "Роза", бл. 18, вх. Б, ет. 8,
Дълголетие"
ап. 76
гр. Варна, бул. КНЯЗ
БОРИС ПЪРВИ вх. А № 43
ет. 2 ап. 3
Юстиция - сдружение
САИМО Студентска
асоциация за изследване София, п.к. 1700 , ж.к.
на международните
Студентски град, ул. Осми
отношения - сдружение
декември № 8, ап.3080
Партньори Дупница гр. Дупница, ул.”Плиска”
сдружение
№ 77

www.mikc-sf.com

www.youthassociation.bg

aktivnoobshtestvo@gmail.com

academy.dalgoletie@abv.bg

justitiavarna@gmail.com

office@saimo-bg.org

www.saimo-bg.org

partners.dupnitsa.ngo@gmail.com

www.loflabs.com

Организация на
студентите от
индустриалния
49 бизнес/ОСИБ/
Организация на
българските скаути 50 сдружение

гр.София, Студентски град
1700, ул. „8-ми декември”,
бл. 23А, партер УНСС
osib@abv.bg
гр.София, ул. "Христо
Белчев" № 3

Организация за научно
практическо развитие на
51 студентите - сдружение
Фокус - Европейски
център за развитие 52 сдружение

гр.София,Студентски град
1700, ул. „8-ми декември”,
бл. 23А, вх. А, партер
гр. Пазарджик, п.к. 4400,
бул./ул. ул. Екзарх Йосиф
№ 17, ет. 3, ап. 6
гр. Варна, п.к. 9010, р-н
Сдружение на младите
Приморски, бул./ул. ул.
психолози в България НИКОЛА КОЗЛЕВ № 5, ет.
3
53 сдружение
Младежки дух, изкуство, гр. София, кв. Гео Милев,
бл. 3. вх. Б
54 природа - сдружение
гр. Варна, п.к. 9000 р-н
Приморски, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 308, вх. 5,
55 Феникс 2009 - сдружение ет. 2, ап. 83

56 БОКАЯ - сдружение
57 Младежки гласове 2015
Институт Перспективи 58 сдружение
Дружество за
Обединените нации в
59 България - сдружение

Център за развитие на
младежки дейности 60 сдружение
Скаутски клуб Мадарски
61 конник - сдружение
Младежи за отговорна
гражданска активност
62 МОГА - сдружение
Младежко бюро за
социални услуги и
граждански инициативи 63 сдружение

president.scout@abv.bg

scout.bg

office@onprs.eu

www.onprs.eu

ivailo_ivanov80@abv.bg; info@foccen.org www.foccen.org

psychologyvarna@gmail.com
victor111@abv.bg

phoenix2009@mail.bg

гр. Видин, ул."Цар Симеон
Велики" № 28; седалище гр. Кула, ул. АРДА 8
boris_vn@abv.bg; bokaya@abv.bg
гр. Враца, ул. "Кръстьо
Българията" № 18
pavlov19771@gmail.com
гр. Свищов, ул. "Стоян
Михайловски" № 3
insperspectives@gmail.com
гр. София, ул. "Проф. Н.
Михайлов" № 2, партер

www.psychologybg.com

office@una.bg

гр. Велико Търново, п.к.
5000, бул./ул. България №
25, седалище - гр. Велико
Търново, п.к. 5000
Niki_sherbetov@abv.bg;
бул./ул. Панайот Хитов № 1 crmdtarnovo@gmail.com
гр. Шумен, п.к. 9700,
бул./ул. "АНТИМ 1-ВИ" №
6
d.draev@gmail.com
гр. София, ул. "Иван
Денкоглу" № 5

s_moga@abv.bg

гр.Плевен, площад
"Възраждане" 1

mladejko.biuro@abv.bg

www.phoenix2009.ngobg.info

www,bokaya.eu

www.una.bg

https://scouts-shumen.info/

