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Мрежа

• Сдружение на независими индивиди или организации със
споделена цел, за постигането на която членовете на 
мрежата допринасят с ресурси и участват в обмени или 
комуникация помежду си;

• Говорим за мрежа, когато отношенията между членовете й 
са доброволно заявени, автономията на участниците се 
запазва и има съвместни усилия за постигане на целта;



Характеристики

• Общи цели и ценности;

• Взаимодействие и обмен между членове;

• Доброволно участие;

• Автономия на участниците;

• Нейерархична структура; 

• Ангажимент за собствен принос;



Ползи от работата в мрежа

• Повишено въздействие;

• Повишен достъп до ресурси;

• Повишена ефективност;

• Повишена видимост;

• Повишено доверие;

• Солидарност и подкрепа сред членовете на мрежата;

• Намалена изолация;

• Подобрен социален капитал. 



Видове мрежи: според структурата

• Неформални мрежи: споделена координация или 
основаваща се на ротация на членовете.

• Формални мрежи: с изградени трайни структури и 
оперативни механизми, обикновено с централизирана
координация (секретариат и персонал).

неформална формална



Видове мрежи: според структурата
ПРЕДИМСТВА

Неформални мрежи Формални мрежи

- по-голяма гъвкавост при управлението;
- неструктурирани и свободни взаимодействия и 

обмен между членовете си, без посредничеството 
на централен орган;

- Равнопоставеност;

- засилена легитимност пред институции и при 
провеждане на политики;
- възможност за директно финансиране;
- възможност за повишено натоварване;
- по-добра комуникация и координация в резултат на 
механизми за демократично вземане на решения (за 
мрежи с повече членове);

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

- При нарастване на членовете, е възможно 
затруднение при осигуряване на равнопоставеност 
и участие в процеса на вземане на решения;

- По-трудно осигуряване на ресурси за мрежата;

- съществува риск да станат по-йерархични и да 
концентрират по-голяма власт в центъра на 
мрежата;

- членовете, които предпочитат по-неформални 
отношения, могат да отпаднат;

- повече разходи (например за персонал, офис) и 
следователно трябва да се осигури финансиране;

- повишена бюрократизация.



Видове мрежи: според предназначението им

• За социална промяна (мрежи за застъпничество): постигнат
целта си, като влияят върху политики. Дейностите им включват
пряко взаимодействие с политиците чрез застъпничество, 
лобиране и организиране на кампании. 

• За изграждане на капацитет: улесняват обмена на информация 
и опит между членовете; гарантират качеството на 
предоставени от членовете публични услуги;

• Смесени: застъпничество и изграждане на капацитет на 
членовете.



Видове мрежи: според членството

• Изцяло физически лица/ изцяло юридически лица;

• Смесено членство: индивиди и юридически лица.

• От един сектор;

• Междусекторни: включват лица и/или организации от един 
или различни сектори (напр. НПО, частни компании, 
правителство, медии и академични среди).



Видове мрежи: според географското покритие

• Местни

• Регионални

• Национални

• Международни



Видове мрежи: според продължителността

• Краткосрочни: реагират на внезапни промени в 
контекста или нужда да мобилизират подкрепа за 
определена кауза (напр. промени в законодателството, 
противодействие на взети решения, т.н.);

• Дългосрочни: при поставяне на стратегически цели, 
които изискват дългосрочни усилия (напр. гражданско 
участие, приобщаващо образование и др.)



Изграждане на мрежи: СЪЗДАВАНЕ

• Инициирана от лица и/или организации: Какво? Кой? Къде? Кога? 
Как? 

• Естествен процес от събития, на които участват хора с общи интереси и 
ценности (протести, работни групи, проекти,  конференции и т.н.); 

• Вътрешен процес на надграждане и израстване или процес, 
катализиран отвън.

• Определяне на ценности и цели краткосрочни или дългосочни;
• Определяне на визия, мисия, краткосрочни цели;
• Определяне на обхвата (регионален, национален или международен);
• критерии за членство и привличане на съмишленици (лица и/или 

организации, сектор/и т.н.



Изграждане на мрежи: МРЕЖОВА СТРУКТУРА И
УПРАВЛЕНИЕ 

• Секретариат: улеснява работата и комуникацията между 
членовете;

• Начини на комуникация между секретариат и членовете:
- Комуникация на членовете помежду си чрез центъра;
- Комуникация през секретариата, но и всеки със всеки по хоризонтала;
- Основно взаимодействие по хоризонтала между членовете; 

секретариатът има предимно поддържаща роля за координация;

• Сложни мрежови структури: 
- Управителен комитет и/или изпълнителен директор, екип;
- Регионални групи/ специализирани комитети, които следят процеса по  
конкретна тематична област или регион.



Изграждане на мрежи: МЕХАНИЗМИ НА 
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

• Консенсус: постигане на съгласие при съвместно вземане на 
решения, отчитайки приноса на всички участващи в процеса;

• Демократичен: споделяне на различни виждания и гледни 
точки; не е задължително решенията да бъдат одобрени от 
всички членове, но гласът на всеки е чут;

• Централизирано управление и контрол: решенията се вземат от 
ръководния орган на мрежата без широки консултации с 
членовете.



Изграждане на мрежи: РАЗВИТИЕ

• Комуникация на всички нива: с членовете, целевите групи, институции, 
медии и обществото като цяло.

• Редовна комуникация между членовете:  социални мрежи, сайт, бюлетин, 
обучителни ресурси, библиотека и т.н.; 

• Съвместни дейности: събития за изграждане на капацитет; застъпнически 
кампании за промени в политиката, законодателството и практиката; 
организиране/подкрепа на протести; 

• Растеж на мрежата: може да доведе до преразглеждане на структурата на 
управление; до преминаване от неформална към по -формална 
организационна структура; преразглеждане на мисията и целите; 
взаимодействие с други мрежи и групи. 

• Устойчивост: необходимост от ресурси - вътрешни и външни ресурси. 
• Популяризиране на мрежата и привличане на нови членове, ако това 

съответства на мисията й; 



Изграждане на мрежи: РАЗВИТИЕ

• Доверие: Ключова предпоставка както за създаване, така и за 
поддържане на мрежа.

• Реципрочност: Членовете на мрежата трябва да споделят и 
приемат информация от другите членове. 

• Ангажимент: Членовете участват и допринасят за мрежата, 
защото искат, а не защото трябва. 

• Мотивация за участие на членовете: Ясни цели, споделена 
натовареност, видими успехи както по отношение на 
резултатите, така и в процеса, ясна добавена стойност за 
обществото и нейните членове.



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

• Ресурсна осигуреност за мрежата от членовете: средства, време, 
експертиза;

• Конфликти: между собствените приоритети и интереси на членовете и 
тези на мрежата; конкуренция за финансиране от едни и същи 
източници; различен предишен опит на членовете, т.н. 

• Неравноправни отношения между членовете: по-големите членове 
могат да поемат контрола над мрежата;

• Ограничено участие: пасивно членство;
• Прекомерно администриране/бюрократизация: с нарастването и 

формализиране на мрежата нарастват административните й нужди и 
може да се наруши баланса в дейността й.

• Финансиране: балансът между търсене на финансиране и постигане на 
целите. 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

• Трансформиране на мрежи

- Краткосрочни в дългосрочни;

- Неформална към формална структура; 

- Регионална към национална/ национална към международна;



МРЕЖА № 1: ПРОЕКТНАТА МРЕЖА

▪ Затворена мрежа;

▪ Осигурен ресурс;

▪ Служебен 
секретариат;

▪ Предпоставена 
работна задача;

▪ Процес на 
формиране на обща 
ценност;

▪ Функциониране: 6 
регионални мрежи



МРЕЖА № 2: СТРУКТУРИРАНА МРЕЖА

▪ Частичен ресурс;
▪ Структура: 

секретариат, 6 
регионални мрежи, 
тематични кръгове;

▪ Съвместно 
изработени работни 
задачи;

▪ Съвместно 
изработена визия, 
мисия и цел;

▪ Съгласувани в 
мрежата 
комуникационни 
канали;
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Стъпка 1: Мрежата решава
Кои от посочените по-долу цели смятате, че трябва да са 

цели на мрежата?
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1. Обмен на информация – 97 

2. Обмен на опит, знания, добри практики и идеи – 34 

3. Координиране работата на участниците в мрежата – 33

4. Организиране на обучения – 29

5. Подпомагане на традиционни читалищни дейности – 26

6. Подпомагане развитието на читалищата – 25

7. Осигуряване на комуникацията между участниците – 22

8. Предлагане на нови форми на читалищна дейност – 22

9. Подпомагане развитието на читалищата като общностни центрове – 21

10. Изграждането на партньорства – 19

Какви функции трябва да изпълнява мрежата? 
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Какво би очаквало да получите от включване в мрежата? 

Очаквания
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1. Обмен на информация – 81

2. Обмен на опит и знания – 54

3. Съвместни дейности и инициативи – 34

4. Сътрудничество и партньорство между читалищата – 29

5. Обмен на практики – 26

6. Съвместно разработване и реализиране на проекти – 24

7. Взаимопомощ – 22

8. Контакти с читалища и други организации – 22

9. Взаимопомощ, помощ и съдействие при решаване на проблеми – 20

10. Обединяване на усилията за обща цел или решаване на проблем – 17

11. Обмен на идеи – 17

Какво е Вашето разбиране за "партньорство и работа в 

мрежа"? 
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Стъпка 2: ПРИНЦИПИ   НА  РАБОТА
• споделена мисия и ценности;
• доброволност на участието;
• равнопоставеност на участниците;
• прозрачност и демократичност в координирането и функционирането на 

мрежата с активното участие на всички партньори;
• партньорство, основано на добронамереност и толерантност, 

взаимопомощ и взаимен интерес;
• запазване на автономността, уникалността и независимостта на 

участниците;
• подкрепа при осъществяване на общи цели;
• активно и отговорно участие на всеки партньор в живота и инициативите 

на мрежата;
• сътрудничество, солидарност и подкрепа между участниците в мрежата;
• творчество и инициативност;
• отвореност към нови участници; 
• поддържане на репутация на почтеност, компетентност и 

професионализъм;
• недопускане злепоставяне на мрежата и използването и за користни цели



Стъпка 3: Структура и 
участници

Динамична отворена 
структура с възможност за 
преструктуриране;

Национална и регионални 
мрежи - домакинство;

Тематични сектори;

Регистрирани участници;

Секретариат;



Стъпка 4: Функционални 
характеристики и развитие
✓ Представителство пред 

институциите;

✓ Хоризонтални връзки;

✓ Гъвкавост и адаптивност при 
различни задачи;

✓ Взаимно допълване на 
ресурси;

✓ Легитимност на участниците с 
по-ограничени ресурси;

✓ Свързване с други мрежи;

✓ Солидарност на участниците;

✓ Съгласувани вътрешни 
комуникационни канали;

✓ Съгласувани кампании на 
мрежата;
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Обаче….

1. Колко искаш да 
пораснеш?

2. Еднакви, но толкова 
различни…

3. За ценното и за цената

4. Мрежата не излъчва 
ресурс

5. Мрежа се реформира 
трудно

6. Не си единствен

7. За членовете и не-
членовете

8. Неизбежната 
трансформация





МРЕЖА № 3: МРЕЖА НА МРЕЖИТЕ - Платформа
▪ Изчистено ценностно ниво –

споделени ценности и принципи 
от Мрежа № 2;

▪ Затворена с малка пропускливост;
▪ Активизиране само по работни 

задачи;
▪ Ресурс на членските организации;
▪ Гъвкави механизми на 

координация – от горе надолу, 
отдолу нагоре и хоризонтални –
без секретариат;

▪ Комуникационни канали: 
социални мрежи и срещи за 
споделяне;

▪ Споделено лидерство на 
членските организации;

▪ Захранват платформата със 
собствения си опит;
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Обаче….

1. Понякога перонът е пуст

2. Еднакви, но не толкова 
единни

3. Членът на члена не е 
твой член

4. Емоционалната връзка

5. Размита идентификация

6. Недобре работещи 
информационни канали

7. Скрита конкуренция





www.agora-bg.org
и
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