
ComEnter
Предприятия в обществен интерес и отговорно 

гражданство за младежите и жените



Дефиниране на общите блага



Отвореност и достъпност

● Общите блага са културните и природни ресурси, 

достъпни за всички членове на едно общество.

● Те включват природни дадености като въздух, вода и

обитаема земя.

● Тези ресурси са притежание на всички и не са частна

собственост. 



Неформални норми и ценности
● Общите блага могат да се разбират още като природни ресурси, 

които групи хора (общности, потребителски групи) управляват с

цел индивидуална и колективна полза. 

● Това често включва различни неформални норми и ценности.

● Нормите и ценностите са разпознаваеми социални практики, 

използвани в механизма за управление.



Управление на социалните практики

● Общите блага могат да се дефинират и като социална практика за

управление на ресурс, която не се ръководи от частен интерес и

същевременно изключва отделните йерархични държавни институции.

● Вместо това общността на ползвателите управлява ресурса. 

● Управлението се осъществява чрез институции, които общността

създава.



Възприета дефиниция

● Дигиталната библиотека на общините определя "общите 

блага" като: 

” Общ термин за споделени ресурси, към 

които всяка заинтересована страна има 

еднакъв интерес"



Съвременно приложение на термина

● Понятието "общи блага" произлиза от традиционния английски правен

термин за "обща земя" (“commons”), който също се възприема като

"общи блага".

● В съвремието това понятие се популяризира от полемичния

екозащитник Гарет Хардин като термин, представляващ споделени

ресурси.

● Терминът е широко използван в неговата влиятелна статия от 1968 г., 

"Трагедията на общите блага ", която и до днес е обект на множество

цитирания.



Природни ресурси

● Използването на "общите блага" като синоним на природни ресурси

има своите корени в европейската интелектуална история.

● Терминът се отнася за общите земеделски ниви, пасища и гори.

● В продължение на няколкостотин години те са били затворени – били

са частна собственост и за частна употреба. 



Общото богатство

● В европейските политически текстове „общото богатство“ се

разглежда като съвкупност от световните материални богатства.

● Тези материални богатства включват въздуха, водата, почвата и

семената. 

● В съвкупност, всички дарове на природата се считат за наследство на

цялото човечество и трябва да се споделят с другите.



Res Communis
● В контекста на идеите за „общото богатство“ съществува римската

правна категория “Res Communis”.

● Този термин се прилага за нещата, общи за всички, които са за обща

употреба и от които всеки може да се възползва.

● Res Communis се използва, за да се разграничат въпросните активи от

Res publica. 

● Res publica се прилага за публичната собственост, управлявана от

правителството.



Обща или колективна?

● Съществува “тънка“ разлика между използването на термините

“обща собственост“ и “колективна собственост“.

● Ясно е, че собствеността върху общите блага е обща.

● Колективната собственост се формира от разпознаваема, 

преброима група лица на колегиален принцип, като например

кооперация на производителите.



Предприятието в обществен интерес и 
общите блага 

Къде се намира предприятието в обществен

интерес по отношение на общите блага?



Благодаря за вниманието!


