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Обществени организационни форми за отворени инициативи 
 

доклад 

 
Целта на доклада е да бъдат идентифицирани основните характеристики на организационни структури, 

подходящи за реализиране на отворени инициативи. За целта в началото се прави кратък обзор на основните 

понятия, основните типове организационни структури, както и на тенденциите в разглежданите структури 

по време на фазите инволюция и еволюция. По-нататък се прави опит за идентифициране на конкретни 

организационни принципи и форми, подходящи за реализиране на отворени инициативи в настоящият 

еволюционен момент.  

 
В доклада разглеждам един от аспектите на проява на човешката дейност, именно – формите за организиране за 

обща работа, и по-специално такива за работа по отворени инициативи. Какви форми на обществена организация 

познаваме; как се влияят тези форми от глобалните процеси на инволюция и еволюция; какви предполагаме че 

ще бъдат новите тенденции в развитието на организационните форми? Кои форми могат да бъдат максимално 

полезни в настоящите условия за реализиране на отворени инициативи? Без да имам претенции за академичност 

и изчерпателност, ще се опитам да предложа подход към решаване на поставените въпроси. 

 

� Отворена инициатива 
Това е проект, при който работният екип се формира изключително на доброволни начала. 

Той разчита изключително на принципа на самоорганизацията и доброволното 

сътрудничество в името на постигането на обща за всички участници цел. Отворените 

инициативи позволяват обединяване на широк кръг съмишленици и извършване на обемисти 

и сложни дейности. За целта крайния резултат от отворената инициатива се прави достъпен за 

всички участници (понякога и за целият свят). Благодарение на доброволният принцип и нa 

широкото участие, отворените проекти постигат своите цели с минимално финансиране. 

Нещо повече – като обединяват творческите сили на голям брой членове, отворените 

инициативи стават носители и изразители на новите тенденции от епохата на Водолея в 

обществен план. Посредством отворените инициативи обществото само по себе си става все 

по-активно и организирано и така постепенно узрява за новите идеи, за живота за Цялото.    

Така че от една страна отворените проекти предлагат много добра ефективност, а от друга 

страна – самият факт че такива проекти съществуват и функционират успешно, става 

катализатор на позитивни промени. За да бъде даден проект отворен и за да е устойчив във 

времето, обаче, нужно е да бъдат спазени определени изисквания и правила. 

 

Защо тези форми на работа са актуални днес и за нас? Какво могат да ни донесат и как 

можем да ги ползваме практически? Тук ще дам моите отговори на тези въпроси. Нека 

обърнем вниманието си в началото  към  някои основни понятия от науката за 

управлението. 

 

� Синергия 

Синергията означава явление, в което две или повече влияния или агенти, действащи 

съвместно, създават ефект, по-голям от сумата на ефектите, които агентите самостоятелно 

могат да постигнат. Терминът идва от гръцката дума „синергос” - „работещи заедно”. 

Терминът е въведен за пръв път през 1675г. в теологична доктрина, свързана с възраждането. 

По-късно през 20в. терминът започва да се употребява също и в икономика, физика и др. 

клонове на науката. 

Обратното състояние на синергията е антагонизма, при който сумата от ефектите е по-малък 

отколкото всеки от агентите може да достигне самостоятелно.  

 

� Организация 

Организацията е формална група от хора с една или повече общи цели. Произхода на 

термина е от гръцката дума ὄργανον (органон), със значение „инструмент”. В социологията 
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под „организация” се разбира планирано, координирано и целенасочено действие. Различават 

се планирани – формални и непланирани – неформални (спонтанно възникнали) организации.  

Организацията се определя от: 

- елементите които я съставят (да кажем, кой принадлежи на организацията и кой 

– не?) 

- от комуникацията (кои елементи и как си взаимодействат?) 

- от своята автономност (кои процеси се изпълняват автономно от организацията 

и нейните елементи?) 

- от правилата за действия спрямо външни събития (кое кара организацията да се 

проявява като колектив?) 

Чрез координирано и планирано сътрудничество на елементите, организацията е в състояние 

да решава задачи, които надхвърлят способностите на отделните елементи. Цената, която 

елементите заплащат, е ограничение в степента на свободата си.  

Предимствата на организацията са увеличената мощност, разнообразие и обхват на 

възможностите. Възможни недостатъци могат да бъдат инертността и липсата на 

взаимодействие в рамките на организацията. 

 

� Организационна структура 
Науката за управлението се съсредоточава върху оптимизирането на организационните 

структури. Повечето човешки организации спадат към следните основни типове структури: 

- пирамидална (йерархична); 

- хоризонтална; 

- матрична; 

- хибридна. 

При пирамидалната структура имаме ясно изградени отношения, роли и отговорности 

между елементите. Тази структура е най-пълно реализирана в армията и държавните 

учреждения. Отношението на субординация (подчиненост) е водещо. 

- Предимства: ясно разпределени роли и отговорности, целенасоченост;  

- Недостатъци: висок разход на ресурси за управление, бавна адаптация, слабо 

използване на инициативността и потенциала на всички елементи (участници), 

ниска мотивация. 

При хоризонталната структура имаме отношения на равнопоставеност между елементите. 

При нея възникват временни, целево ориентирани ядра на активност, според решаваните 

текущи задачи. 

- Предимства: висока мотивация, висок процент на ползване на инициативите на 

елементите, висока гъвкавост и способност за адаптация; 

- Недостатъци: необходимост от много добре мотивиран и добре изграден 

колектив; възможност за загуба на синхрон в работата. 

При матричната структура имаме две паралелно работещи пирамидални структури: една 

функционална, чисто професионално насочена и втора изпълнителна, фокусирана върху 

комплексния краен резултат. Най – просто казано, всеки е подчинен на два мениджъра – един 

който се грижи за неговата тясна професионална специализация и който е способен да го 

оцени в този аспект; и втори – който координира и ръководи работата на множество 

разнородни специалисти по даден проект. Докато първият мениджър следва да е тясно 

профилиран специалист, вторият тип мениджър следва да притежава широк поглед и 

комплексни качества за управление на големи проекти. 

 

На практика всяка конкретна организация представлява някаква смес от описаните „чисти” 

типове. В зависимост от конкретните условия се установява хибридна организационна 

структура. 
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1. Организационни форми в процеса на инволюция 

Трудно бихме могли да знаем каква е била обществената организация в самото начало на 

човешката инволюция. По всяка вероятност тогава не е съществуваща необходимост от строга 

организационна форма от съвременен тип. Духовното съзерцание е водело до едно естествено 

единение на хората посредством силният на онзи етап досег с универсалното.  

 

Организационните форми в инволюционната фаза, за които имаме данни от историята, се 

отличават с много силна роля на субординацията в своята структура. Лидерът – особено в 

началото на фазата “инволюция” – действително е притежавал изключително широки 

познания и прозрения. Знаем, че като правило в далечното минало военният и политически 

лидер е бил и духовен водач също така. Бидейки извисен и мъдър, водачът е управлявал 

справедливо и разумно, можем да кажем, че е управлявал е по Бога. Имал е авторитет и 

хората следвали напътствията му по един естествен и разумен път. Пирамидалната 

организационна структура е била широко застъпена. Патриархалният дух и морал е бил в 

основата на обществата от тази фаза. 

 

Една от първите известни обществени организации в историята, предхождаща дори 

създаването на държавните формирования, е военната. Тя се характеризира с много строга 

пирамидална субординационна структура. Подчинението на военният водач е от жизнена 

важност за цялата група.  

 

Следващата известна организационна структура по време на поява е държавната  структура. 

Тя е естествено разширение на военната структура. За да съществува една държава, тя  

разчита – включително и до наши дни – изключително на своята армия. Държавата обаче 

освен принципа на субординация и пирамидалната структура на подчиненост, постепенно 

започва да развива и тялото на бъдещото общество. Започва да развива все по-съвършени 

икономически форми на организация. Започва да развива специфична за държавата 

обществена култура. Въвежда религия.  

 

Най-съвършен и разпространен представител на пирамидалната организационна структура е 

монархията. И до днес съществуват монархии по света, които ни напомнят за онази не 

толкова далечна от настоящото време епоха, през която те са преживели своя разцвет.  

Човешката култура посредством държавите започва постепенно да се диференцира. Посоката 

на развитие по време на инволюцията е в посока от голямото към малкото, от общото към 

частното. За това най-добре развити през тази макро-фаза са именно големите 

организационни структури. 

 

2. Обществените организационни форми в процеса на еволюция. 

По времето на Ренесанса (всъщност не много отдавна), за пръв път в Европа, държавната 

организация претърпява промяна. От строго пирамидална и почти независима от членовете на 

своето общество, управляващата структура на държавата се преобразува и вече включва и 

елементи на зависимост от членовете на обществото. От този момент нататък обществата, 

тръгнали по пътя на републиканското устройство, придобиват относителна самостоятелност. 

Характерно за епохата на Ренесанса е това, че той издига Човека като висша ценност. 

Силният, вдъхновеният, талантливият, гениален, свободен човек. Плеади гении, творци, учени 

и посветени работят в тази забележителна епоха, за да реализират трансформацията. Както е 

известно, Богомилите също работят в България в по това време и в последствие стават мощен 

катализатор на този процес. 
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И така, двигателят, източника на прогреса след ренесанса, е съсредоточен имено вътре в 

Човека. Посоката на развитие в обществен план вече е променена: от индивида (личността) 

към  обществото. Посоката на развитие през еволюционната епоха е от малкото към голямото, 

от частното към общото. Тази тенденция намира и вече е намерила отражение и в 

обществените организационни форми от различен мащаб.  

Тук най-напред и най-силно ще бъдат повлияни най-малките и постепенно и след това – по-

мащабните организационни форми. Ще укрепват в духа на новото най-напред малките и след 

това постепенно все по-големите форми на колективен живот.  

 

3. Какво е характерно за новите организационни форми? 

При тях се реализира практически постановката от епохата на християнството, според която 

лидерът служи в рамките на своята организация на своето общество. 

 

Ев. от Марко, 10 глава: 

А Исус ги повика и казва им: Вие знаете че онези които се имат господари на езичниците 

господаруват над тех, и големците им владеят ги. (:42) (инволюционен период) 

А между вас няма да бъде така; но който между вас иска да бъде големец, ще ви бъде слуга; 

(:43) 

 и който от вас иска да бъде пръв, ще бъде раб на всичките. (:44) (еволюционен период) 

 

Ето Човекът, НБ, София, 16.03.1917: 

Тоя процес се състои в следното: силните хора искат обикновено всички реки да се вливат в 

тяхната река; в Доброто обаче процесът е тъкмо обратен - Господ се разлива в малки 

рекички и наместо Той да ги управлява, оставя те сами да се управляват. (еволюционен 

период) 

 

Заедно със смяната на посоката на движение на духа, в еволюционната фаза се променя и 

посоката на управление в рамките на организационните структури – тя постепенно ще се 

преориентирана и ще заеме състоянието „отдолу – нагоре”. Духовният импулс за работа в 

името на новото ще започне да се проявява все по-силно във всеки човек. Ролята на лидерите 

и на организационните структури от еволюционен тип ще бъде не толкова да ръководят като 

следват твърдо  зададени от самите тях цели и критерии. Те по-скоро ще изпълняват 

функцията на звено, което координира, обединява и стимулира усилията на елементите 

(индивидите, малките и по-големи групи) в рамките на своята организация. Тяхната задача ще 

се състои по-скоро в това да търсят, идентифицират, обявяват и организират реализацията на 

стратегически цели и съответни на тях текущи проекти. Да бъдат способни да обединят 

индивидуалните творчески импулси в максимална степен и да го правят по начини и методи, 

актуални за текущият етап на развитие на своето общество.  

 

4. Пример за организация от нов тип. 

Можем да видим първите прояви на отворени инициативи – носители на новото. Те засега са 

най-вече в областта на информационните технологии, където отворенитеe публични лицензи 

създадоха условия за обединяване на усилията на огромен брой хора. В резултат от една 

страна имаме налице създаден изключително качествен и добре работещ софтуер. От друга 

страна обаче – което всъщност е много по-важно – се създаде общество, което има увереност 

в собствените си възможности, и тази увереност все повече укрепва.  

Отворените форми на организация далеч не са ограничени само във виртуалният свят. Те 

постепенно обхващат все повече области и разширяват своя обхват. 
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Една форма на организация, която се приближава значително до отвореният стил на 

управление, може да бъде например център за координация, развитие и управление на 

проекти в дадена насока. Като пример за такава организация мога да посоча Synergy Project 

(Англия).  Това е една сравнително млада формация, създадена през 2003г. 

 

Какво е интересното при Synergy Project? Дейността им е насочена в областта на културата и 

образованието. В началото на своята дейност те са изпитвали известни трудности при 

реализацията на своите проекти: 

1) Липсвала формално оформена организационна структура. Това рефлектирало в появата 

на неформални йерархии и структури на влияние. 

2) Липсвала одобрена от всички мисия на организацията, което водело до борба между 

членовете относно посоката на бъдещо развитие на проекта. 

3) Концентрацията на власт върху управлението в ръцете на влиятелни, но недостатъчно 

отговорни членове, водела до авторитарна тенденция в стила на управление. 

4) Липсата на прозрачни и отворени системи за финансово управление водела до 

небалансирано изразходване на средства, неадекватно заплащане и ниска мотивация на 

хората на управленски позиции. 

Като опитвали да преодолеят описаните затруднения, Synergy Project възприели и приложили 

следните организационни принципи: 

a) ясно дефинирана и обществено обявена мисия (стратегическа цел), която служи като 

фокус на общите творчески импулси; 

b) ясно дефинирана организационна структура, която определя обхвата и границите на 

пълномощията за вземане на решение за всяка една позиция; 

c) публично известни финансови сметки и бюджет, които се обсъждат в широк кръг; 

d) адекватно заплащане на управленския персонал. 

  

От тази формация отчели факта, че някои от членовете и разполагали с много свободно време 

и малко финансови средства, а други разполагали с финансови средства, но не и с време. 

Намерили подходяща форма за обединяване на усилията в обща посока и на двете категории 

членове. За отчитане на приноса на членовете, те въвели определен вид вътрешна валута. С 

помощта на тази валута те отчитат и заплащат вложените в общите проекти усилия.  В 

началото с тази вътрешна валута са се закупували билети за организираните в рамките на  

проекта събития. На по-късен етап вътрешната валута станала конвертируема. Адекватното 

отчитане на приноса стимулирало включването на нови членове в дейността. 

От формацията поддържат постоянна връзка с членове и симпатизанти, събират и проучват 

нови идеи, търсят партньори за бъдещи изяви. 

 

В момента Synergy Project организира множество културни, образователни, екологични, 

здравни и духовни събития в Лондон (от рода на концерти, изложби, семинари, курсове...). 

 

Има сериозни основания да смятаме, че организационни структури като тази на Synergy 

Project са в състояние да отговорят на потребностите настоящето и да обединят творческите 

усилия на широк кръг участници в различни проекти. Това би могло да позволи 

реализирането на дългосрочни проекти с голям обем дейности, чието реализиране изисква 

активно включва на многоброен и добре синхронизиран работен екип.  

 

Принципа на Синергията би могъл да допринесе много за нашата колективна работа, когато 

започнем да го съблюдаваме и го положим като нейна основа. За да постигнем такъв 

синергичен ефект на практика, нужно е да удовлетворим две групи условия: 

 

1) Вътрешни (или съдържателни) условия. Вътрешна мотивация и индивидуална 

активност; Активността е нужна, поради това че тя е основата на една организационна 
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структура от отворен тип. Вътрешната свобода следва да бъде приоритетна ценност в 

дадено общество, за да бъде способно да се организира по този начин. 

2) Външни (или формални) условия. Организационната структура трябва да спазва 

описаните принципи и да осигурява описаните канали за комуникация, за да позволи 

функционирането си в духа на отворена инициатива. 

 

5. Заключение. 
Отворените форми на организация предлагат огромни възможности. Възможности както за 

постижения на външен план, така и възможности за практическо реализиране и проявяване на 

високи духовни принципи, така че те по един естествен път да могат да бъдат възприети и 

асимилирани в един по-широк кръг на нашето общество.  

 

Така да просветне вашата виделина пред человеците, за да видят добрите ваши дела, и да 

прославят Отца вашего, който е на небеса. (Матей 5:16) 

 

 

 

 

Васил Василев 

09.04.2006г. 


