
 

Модул 1 Част 1: Какво представляват общите блага? Концептуална рамка 

Часове за обучение: 8 Часа 

Резултати от 
обучението 

В края на тази част, обучаемите трябва да притежават: 
• Концептуално разбиране за това какво представляват 

общите блага. 
• Познания за концептуалните/теоретичните дебати, 

произтичащи от практическите примери, свързани с 
общите блага. 

• Умения за откриване примери за общи блага в 
ежедневието. 

Модул 1 Част 1 (Въведение) Часове за обучение: 4 

Продъл
жител-

ност 

Необходими 
предпоставки 

Дейност/Съвети към 
обучителя 

Ресурси 

15 мин. Направете място 
на обучаемите, за 
да се придвижват 

Разчупване на леда 

Преподавателят подканва 
обучаемите да се организират в 
редица по определена 
последователност или да се 
съберат в групи според нещо 
общо, което всички притежават. 

1. Накарайте обучаемите да се 
подредят един до друг по 
азбучен ред на името 
(използвайки фонетично 
латиница, ако това е 
необходимо) 

2. Накарайте обучаемите да се 
подредят един до друг в 
хронологичен ред според 
рождения им ден в календарната 
година. 

3. Накарайте обучаемите да се 
разделят на четири групи според 
това дали рожденият им ден се 
пада през 1-вото, 2-рото, 3-тото 
или 4-тото тримесечие на 
годината. 

4. Накарайте обучаемите да се 
разделят на четири групи според 

Координация от страна 
на обучителя 



това дали са изминали основната 
част от разстоянието до мястото 
за обучение с кола, обществен 
транспорт, велосипед или пеша. 

5. Накарайте обучаемите да се 
разделят на три групи според 
това дали обичат екстракт от 
дрожди, мразят този екстракт, 
или го консумират само от време 
на време. 

Заключение – вече познаваме 
нови за нас хора, с които 
споделяме някои общи неща. 

15 мин. 
 
 

10 мин. 
 
 
 
 
 

10 мин. 
 

Компютър за 
визуализиране на 
презентациите и 
уеб-базираното 
видео 
съдържание на 
голям екран. 

1. Обучаемите гледат 
презентацията на тема ‘Какво 
представляват общите блага’. 

2. Участниците в курса се 
разделят на групи от по трима 
души и обсъждат случаите, в 
които е трудно да се разграничи 
общата от колективната 
собственост. 

3. Групите презентират 
резултатите от обсъжданията 
помежду си пред целия курс с 
цел допълнителни дискусии. 

Презентацията на тема 
‘Какво представляват 
общите блага’ 

25 мин. 
 
 
 
 
 

10 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин. 
 

Компютър за 
визуализиране на 
презентациите и 
уеб-базираното 
видео 
съдържание на 
голям екран. 

1. Въведете идеята за 
„съвместното управление“ като 
действие  – процес на 
стопанисване и създаване – 
вместо понятието „общи блага“, 
което показва набор от активи и 
ресурси. 

2. Изгледайте двата 
видеоматериала ‘Проект за 
съвместно управление’ (3:20) и 
първите 4:10 от ‘Стратегии…’  
(Преподавателят трябва да е 
изгледал предварително 
материалите и да е подбрал 1-2 
момента от всяко видео, за да 
подтикне обучаемите към 
осмисляне и дискусии) 

Проект за съвместно 
управление 

(Национален парк „New 
Forest“) 

https://www.youtube.
com/watch?v=RgYZot_

df2c 

Стратегии, следващи 
стъпки и образование с 

цел постигане на 
общество, базирано на 

съвместното 
управление 

https://www.youtube.co
m/watch?v=WBxfDGo-

8ao&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=RgYZot_df2c
https://www.youtube.com/watch?v=RgYZot_df2c
https://www.youtube.com/watch?v=RgYZot_df2c
https://www.youtube.com/watch?v=WBxfDGo-8ao&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WBxfDGo-8ao&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WBxfDGo-8ao&t=0s


 
 

3. Разделете обучаемите по 
тройки, за да разглеждат 
различни примери за 
съвременни „управители на 
общите блага“, хората, включени 
в процеса. 

 

15 мин. 
 
 
 
 
 

Подредете 
столовете за 
открита и 
нейерархична 
дискусия, 
свързана с общите 
блага. 

1. Използвайте обратната връзка 
от предходните обсъждания и 
помолете курса да дискутира 
дали във връзка с общите блага 
съществува един предприемач 
на общността. Създателите на 
предприятия в обществен 
интерес „управители на 
общите блага“ ли са или нещо 
друго?  

 

20 мин.  Пауза  
 
  



20 мин. 
 
 
 
 
 

15 мин. 
 
 

10 мин. 
 
 

 

Компютър за 
визуализиране на 
презентациите и 
уеб-базираното 
видео 
съдържание на 
голям екран. 

1. Представете дебатите във 
връзка с жизнеспособността на 
общите блага, които са 
провеждани през последните 
около 50 години, с помощта на 
PDF презентация, която изтъква 
„Трагедията, свързана с общите 
блага“. 

2. Помолете обучаемите да се 
разделят по двойки и да 
помислят как биха могли да се 
обосноват в отговор на 
критиката. 

3. Организирайте сесия за 
обратна връзка, в която някои от 
обучаемите могат да 
аргументират своите отговори. 

Презентация на тема:  
„Общите блага – 
предмет на дискусии“ 

25 мин. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

25 мин. 
 
 
 
 
 

15 мин. 

Компютър за 
визуализиране на 
презентациите и 
уеб-базираното 
видео 
съдържание на 
голям екран. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Подредете 
столовете за 
открита и 
нейерархична 
дискусия, 
свързана с общите 
блага. 

1. Използвайте презентацията 
„Активиране на общите блага“, 
за да посочите примери за 
изчерпване на общите ресурси 
поради човешко поведение, 
установявайки контекста на тези 
неуспехи. (Слайдове 1–4) 

2. Представете примери за 
регулиране на общите блага от 
страна на обикновените хора, 
които поднасят доказателства 
срещу позицията за трагедията, 
свързана с общите блага, от 
същата презентация. (Слайдове 
5–18) 

3. Покажете два видеоматериала 
(покажете този с Остром преди 
Бърч), предлагащи експертен 
анализ на решенията на 
„трагедията“ и обяснения защо 
общите блага могат да дават 
резултат. (Слайд 19) 

4. Организирайте сесия за 
обратна връзка, на която 
обучаемите да направят своите 
изводи след гледане на 
видеоматериалите. 

1. Презентация на тема: 
„Активиране на общите 
блага“ 

2 Устойчивото 
развитие и 
трагедията, свързана 
с общите ресурси 

www.youtube.com/watc
h?v=ByXM47Ri1Kc 

8-минутно видео от 
Елинор Остром – 
икономист, носител 
на Нобеловата 
награда. 

3. Културна еволюция 
на алтруизма — 
Джонатан Бърч / 
Сериозна наука 

www.youtube.com/watc
h?v=4g4x_TTRNMk 

11-минутно видео 
интервю с Джонатан 
Бърч по темата „От 
културна еволюция към 
комплексно 
коопериране“. 

http://www.youtube.com/watch?v=ByXM47Ri1Kc
http://www.youtube.com/watch?v=ByXM47Ri1Kc
http://www.youtube.com/watch?v=4g4x_TTRNMk
http://www.youtube.com/watch?v=4g4x_TTRNMk


 

Модул 1 Част 1 (Заключение) Часове за обучение: 4 

Продъл
жител-

ност 

Необходими 
предпоставки 

Дейност/Съвети към 
обучителя 

Ресурси 

10 мин. 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин. 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин. 
 
 

 
 
 

Компютър за 
визуализиране на 
презентациите и 
уеб-базираното 
видео 
съдържание на 
голям екран. 

1 Направете кратък преглед на 
темите, маркирани по време на 
предишната сесия, и предложете 
на обучаемите два въпроса от 
презентацията „Активиране на 
общите блага“, за да 
разсъждават върху управлението 
на предприятието в обществен 
интерес в контекста на 
принципите за общите блага. 

Разпределете курсистите в групи 
от по трима, отделени 
максимално от другите 
обучаеми, които познават, с цел 
обсъждане създаването на 
предприятие в обществен 
интерес в контекста на 
ограничеността на общите блага 
и факторите за успех. (Слайд 20) 

2. Организирайте сесия за 
обратна връзка, на която 
обучаемите да направят своите 
изводи след дискусията. 

Покажете заключителния слайд 
от презентацията „Активиране на 
общите блага“. (Слайд 21) 

 

 
 

20 мин. 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин. 

Компютър за 
визуализиране на 
презентациите и 
уеб-базираното 
видео 
съдържание на 
голям екран. 

Системи и структури I: 
Социално-екологични системи 
(СЕС) 1. 

1. Представете дефинициите и 
контекста на настоящото 
разбиране за социално-
екологичните системи, 
насочвайки обучаемите към две 
подобласти, които се отнасят 
пряко до общите блага, за да 
подпомогнат разбирането за 
динамиката в общите блага. 

1. Презентация на тема: 
„Системи и структури“ 



 
 
 
 
 
 
 

5 мин. 
 
 

 

(Слайдове 1–10) 

2. Разделете се на две групи, за 
да обсъдите как уроците за 
околната среда могат да се 
приложат, за разбиране на: (а) 
динамиката на политическата 
екология в общностите и (б) 
устойчивото управление на 
ресурсите в общностите. Това са 
двете подобласти (Слайд 11) 

3. Организирайте сесия за 
обратна връзка и дискусия, по 
време на която обучаемите да 
направят своите изводи 

 

15 мин. 
 
 
 
 
 

5 мин. 
 
 
 
 
 
 

10 мин. 

 

Компютър за 
визуализиране на 
презентациите и 
уеб-базираното 
видео 
съдържание на 
голям екран. 
 
 
 
 
 

Подредете 
столовете за 
открита и 
нейерархична 
дискусия, 
свързана с общите 
блага. 

Социално-екологични системи 
(СЕС) 2. 

1. Представете на обучаемите 
информация за ключовите 
подсистеми във версията на 
Остром за СЕС, в т.ч. първичните 
и вторичните променливи.  
(Слайдове 12–18) 

2. Обучаемите сами разглеждат 
десетте най-често 
идентифицирани променливи на 
второ ниво, за да ги подредят по 
важност във връзка със 
собственото си предложение за 
предприятие в обществен 
интерес. 
(Слайдове 19–20) 

3. Организирайте сесия за 
обратна връзка, по време на 
която обучаемите да могат да 
разсъждават за относителната 
значимост на десетте вторични 
променливи. 

1. Презентация на тема: 
„Системи и структури“ 
(продължение) 

15 мин.  Пауза  

 
  



 

 
 
 

5 мин, 
 
 
 
 
 
 
 

20 мин. 
 

10 мин. 
 
 
 
 
 
 

Компютър за 
визуализиране на 
презентациите и 
уеб-базираното 
видео 
съдържание на 
голям екран. 

Системи и структури II: 
Институционален анализ и рамка 
за развитие. 

1. Обяснете накратко, че Елинор 
Остром е създала изключително 
важна рамка за институционален 
анализ и развитие (ИАР), която е 
основополагаща в анализа за 
максимизиране потенциала за 
обособяване на работата, 
свързана с базата малки по 
мащаб общи ресурси . 

2. Представете видеоматериала 
на тема „Въведение в рамката за 
ИАР“. 

3. Покажете схемата на рамката и 
попитайте участниците в курса 
дали имат виждане как 
своевременно да зададат 
въпросите, свързани със 
собственото им предложение за 
предприятие в обществен 
интерес, както преди, така и след 
неговото създаване 

1. Презентация на тема: 
„Системи и структури“ 
(продължение) 

1. Въведение в рамката 
за институционален 
анализ и развитие 
(ИАР) 

https://www.youtube.co
m/watch?v=3cindBF1lE
M 

19-минутно видео, 
показващо в резюме 
как се прилага ИАР. 

 

 

15 мин. 
 
 
 
 

20 мин. 
 
 
 
 
 

10 мин. 
 
 
 

Компютър за 
визуализиране на 
презентациите и 
уеб-базираното 
видео 
съдържание на 
голям екран. 

Конкретни видове общи блага 

1. Използвайте част 1, ‘Видове 
блага’ от презентацията, за да 
направите преглед на 5-те 
различни сектори на блага, като 
започнете с креативния 
(Слайдове 1–9). 

2. Покажете видеоматериала на 
тема „Креативните блага“ след 
като предварително сте 
засегнали този елемент в 
презентацията. След това се 
върнете към презентацията, за 
да разгледате дигиталните, 
познавателните, градските и 
културните блага (Слайдове 10–
23) 

3. На последния слайд във 

1. Презентация на тема: 
„Различни видове блага 
в пула с общи ресурси“. 

2. Обяснения за 
разрешителните, 
необходими за 
ползване на 
креативните блага 

https://www.youtube.co
m/watch?v=4ZvJGV6YF6
Y 

5-минутен 
видеоматериал, който 
обяснява модела на 
„отворен достъп“ за 
авторските права и 
различните 

https://www.youtube.com/watch?v=3cindBF1lEM
https://www.youtube.com/watch?v=3cindBF1lEM
https://www.youtube.com/watch?v=3cindBF1lEM
https://www.youtube.com/watch?v=4ZvJGV6YF6Y
https://www.youtube.com/watch?v=4ZvJGV6YF6Y
https://www.youtube.com/watch?v=4ZvJGV6YF6Y


‘Видове блага’, задайте на курса 
трите въпроса и започнете 
дискусия за идентифициране на 
общите блага (Слайд 24) 

разрешителни. 

5 мин.  Пауза  

 

 

10 мин. 
 
 
 
 
 
 

10 мин. 
 
 
 
 

5 мин. 
 

Компютър за 
визуализиране на 
презентациите и 
уеб-базираното 
видео 
съдържание на 
голям екран. 

Институцията на пула с общи 
ресурси 

1. Приложете част 2 от същата 
презентация на тема: ‘Пул с общи 
ресурси’. Идентифицирайте 8-те 
‘принципа за дизайн’ за 
установяване и поддържане на 
стабилно управление на местния 
пул с общи ресурси (Слайдове 
25–29) 

2. Направете пауза на слайда от 
презентацията, показващ 
видеоклипа, за да представите 
обобщения преглед на теорията 
в контекста на рамката на 
Остром за ефективно управление 
на благата (слайд 30)  

3. Върнете се към презентацията, 
за да разгледате закона на 
Остром (Слайд 31) 

1. Презентация на тема: 
„Различни видове блага 
в пула с общи ресурси“. 
(продължение). 

2. Управление на 
общите блага в 6-
минутно видео: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=B4hVbLjP1v
8 

20 мин. Подредете 
столовете за 
открита и 
нейерархична 
дискусия, 
свързана с общите 
блага. 

Обобщение и заключения. 

1. Открита пленарна дискусия 
относно важността на 
управлението и мениджмънта, 
който е добре дефиниран и 
широко разбиран, като 
същевременно включва 
експертния опит, предоставен от 
общностите на заинтересованите 
страни. 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=B4hVbLjP1v8
https://www.youtube.com/watch?v=B4hVbLjP1v8
https://www.youtube.com/watch?v=B4hVbLjP1v8


 

Преход към следващите теми 

Добавете източници, които според Вас са подходящи за темата на вашия 
уъркшоп – напр. видеоматериали, TedX презентации, статии и др. 

Към документа е приложен списък с предложени допълнителни литературни източници:  

Модул 1 част 1 Списък с допълнителни литературни източници 

Документът представлява отправна точка за изследване на тази тематична област. Той може 
да стимулира допълнително търсене и проучване на текстови, визуални и аудио материали с 
цел по-добро разбиране на контекста на общите блага и свързаните нововъзникващи 
теоретични рамки.  
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