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Различни видове блага в пула с общите блага



1. Видове общи блага



Области на общите блага
● Общите блага съществуват по естествен начин и са

създадени в няколко области, всяка със своите собствени
характеристики

● Околната среда е най-очевидната естествена област: тя се
разглежда в настоящата обучителна част

● Тук се спираме на пет области, които в различна степен са
резултат от човешката дейност



Примери за области с общи блага
● Творчески блага под формата на лицензи
● Цифрови блага, като Wikipedia
● Научни блага със свободен достъп за рецензиране
● Градски блага като обществени пространства за общностни

инициативи
● Културни блага в инициативите за екотуризъм



Творчески блага 
● Лицензите за творческите блага се основават на

авторските права. Те се прилагат за всички произведения, 
защитени от закона за авторското право.

● Например: книги, уебсайтове, блогове, снимки, филми, 
видеоклипове, песни и други аудио и визуални записи



Творчески блага 
● Тези лицензи Ви дават възможност да определите как другите

могат да упражняват Вашите авторски права – като правото на
останалите да: 

1. копират работата Ви,
2. правят производни или адаптации на Вашата работа,
3. разпространяват работата Ви и/или
4. печелят пари от работата Ви. 



Творчески блага 
● Лицензите не Ви дават възможност да забраните 

всичко, което иначе се допуска по силата на 
изключения или ограничения на авторското право.

● Това включва – по същество – честна употреба или 
честна търговия

● Нито пък Ви дават възможност да контролирате 
всичко, което не е защитено от закона за авторското 
право, като факти и идеи.



Творчески блага 

● Следващият видеоклип дава петминутно обяснение за 
това какво предоставят различните лицензи на 
творческите блага за притежателя на авторските 
права и ползвателите на материалите, създадени от 
други хора.



Общи цифрови блага
● Ресурси от информация и знания, колективно създадени и

притежавани или споделяни в общността
● Тези ресурси обикновено нямат ограничен достъп и са достъпни за

трети страни
● Ориентирани са по-скоро към употреба и повторна употреба, а не към

размяна в качеството им на стока.
● Общността от хората, които ги създават, може да се намесва в

управлението на свързаните с тях процеси на взаимодействие и на
споделените им ресурси.



Wikipedia като общо цифрово благо
● Уикипедия е многоезична онлайн енциклопедия с безплатно

съдържание, написана и поддържана от общност от доброволци чрез
модел на свободно сътрудничество.

● Това е най-големият и най-четеният справочник в историята без
реклами, който е хостван от Фондация “Уикимедия”.

● Сайтът се финансира главно чрез малки дарения и може да се
разглежда като едно от най-успешните начинания в сферата на
общите блага.



Общи блага, свързани със знанието
● Могат да се очертаят три основни характеристики на 

общите блага, свързани със знанието: 
1. Ресурси, които са споделени и свободно достъпни,
2. Генериране и използване на съвместно създадени знания и
3. Пространства или средства, позволяващи както лични, така 

и публични дискусии.



Общи блага, свързани със знанието
● Общите блага, свързани със знанието, включват общите блага за

обучение, които все повече се използват от библиотеките.

● Библиотечните услуги, ресурси, технологии и физически пространства
в общите блага, свързани със знанието, са интегрирани за целите на
обучението.

● Фокусът е върху когнитивното обогатяване чрез интегриран достъп до
информационни ресурси в различни медии, безплатни за потребителя
в мястото или периода на използване.



Общи блага, свързани със знанието –
свободен достъп за рецензиране

● Свободният достъп за рецензиране (open peer review) включва набор
от възможни модификации на традиционния научен процес на
рецензиране.

● Модификациите следва да адресират различни идентифицирани
слабости в традиционния научен процес на рецензиране.

● Тези слабости се свързват с липсата на прозрачност, липсата на
стимули и с разхищенията.



Общи научни блага – свободен достъп за 
рецензиране

Трите най-често идентифицирани модификации са:
1. Ясна (отворена) идентичност: Авторите и рецензентите са наясно с

идентичността на другия.

2. Отворени рецензии: Рецензиите се публикуват заедно със съответната
статия (вместо да се пазят поверително).

3. Отворено участие: По-широката общност (а не само поканените
рецензенти) може да допринесе за процеса на рецензиране.



Общи градски блага
Счита се, че проектите за общи градски блага споделят четири ключови
характеристики: 

1. Ресурсите се управляват от ползвателите чрез просоциално поведение и процес на
участие.

2. Проектите се фокусират върху ценността на ресурса за ползвателите – неговата
практическа, обичайна стойност – вместо да го третират като стока, от която може да
се извлече печалба.

3. Жителите адресират собствените си възприети потребности и съвместно вземат
решения по важни за тях въпроси, свързани с градския живот: от жилищата до
безжичния интернет.

4. Те разчитат на нематериалните ресурси като социалния капитал и ги изграждат активно
в рамките на своите общности. 



Общи градски блага

В Барселона Бру Лаин Ескандел осъзнава, че:

“…потенциалът на общностите се крие във възможността им да
генерират нови социални връзки и до известна степен да оказват
въздействие отвъд непосредствената им социална среда. Целта
им е да се разширят от границите на имота до квартала и от
тези на квартала до целия град .”



Общи градски блага – Can Batlló, Барселона

● Разположена в работнически квартал на Барселона, през 19 век Can
Batlló е била текстилна фабрика.

● Сега, през 21-ви век, тя е пример за квартална организация и повторно
използване на градските пространства.

● След 2011 г. Can Batlló става център на социална и културна дейност, в
т.ч. място за градско земеделие, уъркшоп, библиотека, културен
център, кино и печатница. 



Общи градски блага – Can Batlló, Барселона
● Arquitectes de la Col са млади архитекти, които прегръщат каузата на

местните жители и поемат отговорността да вдъхнат нов живот на
изоставените индустриални сгради.

● Can Batlló е като микрокосмос в града, за развитието на който
допринася всеки жител: Can Batlló се превръща в символ на културата
и хоризонталната организация, неразделна част от квартал La Bordeta.



Общи културни блага
● Размислите върху общите културни блага се занимават с

приватизацията на културното наследство и с превръщането на
културните обекти, нямащи собственик, в стока.

● Общото културно достояние може да се разглежда с необходимостта
си от защита, не заради собствената си „трагедия“, а заради
вероятността да бъде затворено в настоящите рамки.

● По време на последните поколения културата успява да се монетизира
и се превръща в стока – изгубена в паметта в резултат на мълчание и
предразсъдъци.



Общи културни блага
● Въпреки това, гражданските свободи и занаятчийските знания и умения

все още могат да се разпознаят сред общите културни блага благодарение
на тяхната изразена независимост и на взаимната им подкрепа.

● Те събуждат асоциации, свързани с представянето на символични
системи, които управляват взаимоотношенията, правните и политическите
процеси, както и традициите на социалната справедливост, които са
постижение на местната демокрация. 

● Тези елементи са в усещанията на хората, които живеят и работят в
общностите, на тези, които разсъждават върху това как искат тяхната
култура да се развива органично, отвътре, а не с външи манипулации.



Екотуризъм, управляван на местно ниво
● Съществуват заплахи за местното и коренното население от страна на

туристическата индустрия, която променя и ерозира пейзажа.
● Въпреки това има примери, които показват способността на

културните групи да формират нови общи блага, свързани с локално
управлявания екотуризъм.

● Местните хора имат интерес от повишаване благосъстоянието на
тяхната общност и следователно са по-отговорни към опазването на
околната среда.



Екотуризъм, управляван на местно ниво
● Увеличеният принос на общностите създава жизнеспособни

икономически възможности, включително ръководни позиции на
високо ниво и намаляване на екологичните проблеми, свързани с
бедността и безработицата.

● Тъй като любителите на екотуризма в малките населени места са
склонни към по-различен начин на живот в сравнение с тези в
големите, разгръщането на туристическите съоръжения може да бъде
по-просто и по-евтино.

● Екотуризъмът има мултиплициращ ефект върху икономиката, тъй като
се използват местни продукти, материали и труд. Печалбите се
акумулират на местно ниво и се редуцират загубите от внос.



Общи блага в сектора на предприятията в 
обществен интерес

○ Кой от тези сектори е най-важният и влиятелният днес? Защо?

○ Сещате ли се за други примери за общи блага, които са значими
за един или повече от идентифицираните сектори?

○ Кой от тези сектори най-добре пасва на Вашето собствено
предложение за предприятие в обществен интерес?



2. Пул на ресурсите за общи блага



Принципи на разработване
● Елинор Остром идентифицира осем „принципа на разработване“ за

установяване и поддържане на стабилно управление на пула с
ресурсите за общите блага.

● С приложението на рамката на Институционален анализ и развитие
(IAD), мениджърите се надяват да постигнат такива резултати.

● Целта на адаптациите е те да се осъществяват в контекста на рамката
на Институционален анализ и развитие.



Принципи на разработване
1. Ясно дефиниране (на съдържанието на общия пул ресурси и

ефективно изключване на външните страни, които нямат право да
го ползват);

2. Бюджет и осигуряване на общи ресурси, съобразно спецификата
на местните условия;

3. Договорености за колективен избор, които позволяват на повечето
притежатели на ресурси да участват в процеса на вземане на
решения;

4. Ефективен мониторинг от страна на наблюдателите, които са част
от притежателите или се отчитат на тях;



Принципи на разработване
5. Скала от постепенно нарастващи санкции за притежателите на

ресурси, които нарушават правилата на общността;
6. Евтини и лесно достъпни механизми за решаване на конфликти;
7. Самоопределяне на общността, признато от по-висшите власти; и
8. В случай на по-голям пул от ресурси – организация от

предприятия на много нива, с по-малки местни пулове ресурси
на базовото ниво.



Принципи на разработване
● Понастоящем тези принципи са леко модифицирани и разширени, за

да включат редица допълнителни променливи, за които се смята, че
влияят върху успеха на самоорганизираните системи за управление.

● Модификациите включват ефективна комуникация, вътрешно доверие
и реципрочност, както и естеството на ресурсната система като цяло.



Преглед на управлението на общите 
блага

● Следното видео обобщава тезата, представена в книгата “Управление
на общите блага: Еволюцията на институциите за колективно
действие”.

● То включва няколко от разгледаните до момента елементи и към края
на видеото повтаря принципите за разработване на общ пул ресурси, 
за да покаже вписването им в по-широката теза.



Законът на Остром
● Законът на Остром представя работата на Елинор Остром в областта

на икономиката при оспорване на предишни теоретични рамки и
предположения относно собствеността, в частност общите блага.

● Детайлните анализи на функционалните примери за общи блага от
страна на авторката предлагат алтернативно виждане за
разпределението на ресурсите, което е както практически, така и
теоретично възможно.



Законът на Остром

Накратко, законът гласи:

“Разпределението на ресурсите, което работи на
практика, може да работи и на теория.”



Благодаря за вниманието!
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