Форум Гражданско Участие е мрежа от над 100 български граждански
организации от цялата страна. Членовете на мрежата работят в различни сфери на
обществения живот, обединени от идеята за повече участие на гражданите и на организациите
във формулирането на политики и във вземането на решения.
Citizen Participation Forum is a network of over a 100 Bulgarian civil society
organisations, working in different fields of society. The network is united by the idea to enhance
citizen participation and CSOs’ involvement in policy-making and to foster institutions’ accountability.
Европейски граждански форум е транснационална мрежа, събираща над 100
организации от 27 страни в Европа. Тези организации работят по теми като гражданско
образование, защита на правата на човека и застъпничество за повече демокрация.
The European Civic Forum (ECF) is a transnational network that brings together over
100 associations and NGOs across 27 countries in Europe, actively working on issues such as
citizenship education, defence of human rights and the advocacy of democracy.

Европейската служба за граждански действия (ECAS) e международна
неправителствена организация с 27 годишен опит, базирана в Брюксел и членове-организации
от цяла Европа. Мисията на ECAS е да овластява гражданите, за по-силен и включващ ЕС чрез:
- Защита на правата на гражданите
- Развитие на подкрепящи инструменти за по-силно участие на граждани и граждански
организации в ЕС

The European Citizen Action Service (ECAS) is an international, Brussels-based nonprofit organisation with a pan-European membership and 27 years of experience. Our mission is to
empower citizens in order to create a more inclusive and stronger European Union by:
- Promoting and defending citizens’ rights
- Developing and supporting mechanisms to increase citizens and citizen organisations’
democratic participation in, and engagement with, the EU.
BlueLink was founded as a pioneer network in Bulgaria in 1998. Today BlueLink is a well
established hub of coordination, exchange of information and information technology innovation
among environmental civil society organisations (CSOs) and groups. BlueLink operates from Bulgaria
across Central and Eastern Europe, the EU, South Eastern Europe, the former USSR, and globally as a
member of the Association for Progressive Communications. It is also a member of other coalitions,
platforms and initiatives across Europe (e.g. of Justice and Environment).
БлуЛинк е мрежа, създадена през 1998. Днес БлуЛинк е утвърден хъб за
координация, обмен на информация и иновации в информационните технолгогии сред
организациите за опазване на околна среда. БлуЛинк е базирана в България, но оперира в
Централна и Източна Европа, ЕС, Югоизточна Европа и бившия СССР, член на Асоциацията за

прогресивна комуниация. Също е член на други коалиции и платформи в Европа като
Правосъдие и Околна среда и др.

