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Модул 1 – Част 2: Местни общи блага и устойчиво развитие  

Часове за обучение: 5 часа 
 
 
 
Резултати от 
обучението 

В края на уъркшоп-а, обучаемите трябва да могат да: 
 

- Идентифицират общите блага в техния местен район 
- Обяснят какво се разбира под устойчиво развитие 
- Определят как общите блага се вписват в местното 

устойчиво развитие 
- Използват предприемаческия капацитет с цел укрепване на 

общите блага 
- Са запознати със софтуера с отворен код, който може да се 

използва за „закачане“ на идентифицираните сайтове   
 

Продълж
ителност 

Необходими 
материали 

Дейност/Съвети към обучителя Ресурси 

15 мин. Химикалки и 
хартия 

Разчупване на леда 
 
Намерете 10 общи неща за 
членовете на Вашия екип  
 
Един човек започва да изразява 
предпочитания (обичам трекинг, 
обичам спанак...). Другите дават 
обратна връзка докато се 
намерят предпочитания, които са 
общи за всички. Например 10 от 10 
човека в групата обичат да четат 
книги. Обучителят решава колко 
общи предпочитания да се 
достигнат (минимум 3). 

 

15 мин. Химикалки и 
хартия 
 
Флипчарт и 
маркери за 
обучителя.  
Компютър и 
проектор, ако 
предпочитате 

Резюме на предходната сесия  
 
Попитайте групата участници какво 
са научили от първата сесия и дали 
имат нужда от допълнителни 
обяснения. 
Не забравяйте да отбележите на 
флипчарта ключовите думи, които 
се появяват в дискусията.  

- иницииране на 
проект, свързан с 
общите блага, 
активиране на общите 
блага (вж. част 1) 

30 мин. Химикалки и 
хартия, 
флипчарт и 
маркери за 

Въведение в темата на тази част: 
общи блага в нашия местен район.  
 
Накарайте групата да работи заедно 

https://www.youtube.co
m/watch?v=k0ZWFPVBT
ws 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k0ZWFPVBTws
https://www.youtube.com/watch?v=k0ZWFPVBTws
https://www.youtube.com/watch?v=k0ZWFPVBTws
https://www.youtube.com/watch?v=k0ZWFPVBTws


 

 

обучителя.  
Компютър,  
проектор и 
интернет 
връзка.  

или разделена на по-малки групис 
цел идентифициране на общите 
блага в местния район. 
 
Започнете да гледате видеото. 
 
Идентифицирането на местните 
общи блага трябва да изгради в 
участниците по-добро разбиране за 
обхвата и ценността на 
наследството от общи блага. 

Обучителят участва в 
дискусията като 
фасилитатор. Няколко 
примера: 
Села 
Планини 
Фонтани 
Улици и маршрути 
Диалект 
Фолклор 
Рецепти 

30 мин. Химикалки и 
хартия, 
флипчарт и 
маркери за 
обучителя.  
 
 

Мозъчна атака и дискусия:   
 
- Обмислихме ли всичко? 
- Забравяме ли нещо? 
- Можем ли да обединим общите 
блага в макрогрупи (естествени, 
архитектурни, еко-
гастрономически...)? 
 
След мозъчната атака обучителят 
създава мисловна карта с всички 
предложения. 

Мисловна карта може 
да се създаде и 
виртуално на 
https://www.mindmup.c
om/   
 
 

30 мин. Интернет 
връзка 
Компютър 
Проектор  
флипчарт/ 
маркери 

Дискусия: Фокус върху устойчивото 
развитие  
 
Покажете на групата видеоклипа и 
инициирайте дискусия. Уверете се, 
че са разгледани основните теми, 
изброени по-долу. 
 
Основни теми за разглеждане: 
- Определение за устойчиво 
развитие  
- Дневен ред за 2030 и целите за 
устойчивост 

https://www.youtube.co
m/watch?v=FbAjxkGvDN
s  
 
Дневният ред е 
достъпен тук: 
https://unric.org/it/agen
da-2030/  

30 мин. Компютър 
Проектор 
Интернет 
връзка 
флипчарт 
маркери 

Дискусия 
 
Покажете на участниците 
видеоклипа и започнете дискусията 
със следните въпроси: 
- Как устойчивото развитие може да 
се постигне в нашия местен район? 
- Как общите блага са свързани с 
устойчивото развитие? 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=A9iRBVEU72
c  

https://www.mindmup.com/
https://www.mindmup.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FbAjxkGvDNs
https://www.youtube.com/watch?v=FbAjxkGvDNs
https://www.youtube.com/watch?v=FbAjxkGvDNs
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.youtube.com/watch?v=A9iRBVEU72c
https://www.youtube.com/watch?v=A9iRBVEU72c
https://www.youtube.com/watch?v=A9iRBVEU72c


 

 

След като концепцията е ясна, 
обучителят кара участниците да 
дадат примери за това как местните 
общи блага могат да се развиват по 
устойчив начин. 

30 мин. 1 компютър/ 
таблет/ 
смартфон за 
всеки участник 
(ако това не е 
възможно, 
направете 
копие на 
статията и 
осигурете поне 
по едно копие 
за 2-ма 
участници) 
Интернет 
връзка, 
флипчарт 
маркери 

Помолете участниците да прочетат 
статията и след това стартирайте 
групови разсъждения. Уверете се, 
че са обхванати следните въпроси: 
- Как предприемачите могат да 
укрепят общите блага? 
- Как укрепването на общите блага 
от предприемачите може да се 
приложи по отношение на местните 
общи блага? 
 
Основната тема за разглеждане 
може да бъде: 
- Предприятия в обществен интерес: 
как един бизнес може да работи за 
общността? 
- Какво ще цели предприятието? 
- Как гражданите могат да участват в 
предприятието в обществен 
интерес? 

https://www.labsus.org/
2019/03/impresa-di-
comunita-un-nuovo-
strumento-per-la-
gestione-dei-beni-
comuni/  
 
(Използвайте 
автоматичния 
инструмент Гугъл 
преводач, за да 
прочетете статията на 
вашия собствен език) 

60 мин. По 1 компютър 
за 2-ма 
участници, 
интернет 
връзка 
Хартия и 
химикалки за 
участниците, за 
да си водят 
бележки. 
Флипчарт 
Маркери 

Добри практики: 
“Piccoli Comuni Welcome” 
Кампания, Италия. 
 
Помолете участниците за 30 минути 
да проучат идентифицирания 
пример за добра практика. 
 
Дискусия.  
Модерирайте дискусията за 
показаните добри практики и 
примери. Попитайте групата: 
– Защо беше идентифицирана тази 
добра практика? 
– Какво можете да извлечете за 
себе си от нея? 

https://piccolicomuniwel
come.it/ 

30 мин. Компютър 
Проектор 
Интернет 
връзка 

Софтуер с отворен код за търсене 
на: 
– Маршрути 
– Местни обиколки 
– Местни събития 
– Регионални оферти 

 

https://www.labsus.org/2019/03/impresa-di-comunita-un-nuovo-strumento-per-la-gestione-dei-beni-comuni/
https://www.labsus.org/2019/03/impresa-di-comunita-un-nuovo-strumento-per-la-gestione-dei-beni-comuni/
https://www.labsus.org/2019/03/impresa-di-comunita-un-nuovo-strumento-per-la-gestione-dei-beni-comuni/
https://www.labsus.org/2019/03/impresa-di-comunita-un-nuovo-strumento-per-la-gestione-dei-beni-comuni/
https://www.labsus.org/2019/03/impresa-di-comunita-un-nuovo-strumento-per-la-gestione-dei-beni-comuni/
https://www.labsus.org/2019/03/impresa-di-comunita-un-nuovo-strumento-per-la-gestione-dei-beni-comuni/
https://piccolicomuniwelcome.it/
https://piccolicomuniwelcome.it/


 

 

– Оферти в общината 
– Дегустация на храна и вино 
– Местни преживявания 
– Местни услуги 
– Местен транспорт 
– Други?  
 
– Съществува ли софтуер с отворен 
код, който смятате, че би било 
полезно да има? 
– Имате ли идеи за стартиране на 
нова платформа?  
 
Обучителят може да покаже някои 
практически примери: 
Търсачка на събития: 
https://www.turismofvg.it/eventi  
 
Търсачка за споделен транспорт на 
товари: 
https://www.trasportoeuropa.it/notizi
e/autotrasporto/piattaforma-online-
per-autotrasporto-condiviso/  
 
Обиколка на планината и пътеките: 
https://www.dolomititour.com/itinera
ri-nelle-dolomiti.htm  

30 мин. Флипчарт, 
маркери, 
химикалки и 
хартия 

Обобщение и приключване 
Кратък преглед на основните 
разгледани теми. 
 
Уверете се, че всички участници 
могат да задават необходимите за 
тях въпроси. 

 

 

Преход към следващите теми 
 

Може да е интересно да проучите и други платформи, които участниците може да 
познават.  

 
  

  

https://www.turismofvg.it/eventi
https://www.trasportoeuropa.it/notizie/autotrasporto/piattaforma-online-per-autotrasporto-condiviso/
https://www.trasportoeuropa.it/notizie/autotrasporto/piattaforma-online-per-autotrasporto-condiviso/
https://www.trasportoeuropa.it/notizie/autotrasporto/piattaforma-online-per-autotrasporto-condiviso/
https://www.dolomititour.com/itinerari-nelle-dolomiti.htm
https://www.dolomititour.com/itinerari-nelle-dolomiti.htm


 

 

Модул 1 – Част 3: Общи блага и организация 
Часове за обучение: 5 часа 

 
 
 
Резултати от 
обучението 

В края на семинарите обучаемите трябва да: 
- Са запознати с предприятията в обществен интерес 
- Са запознати с различните правни форми за управление на 

общите блага 
- Са наясно с административните въпроси и с рисковете 
- Познават различните модели на управление 
- Познават колективните процеси на вземане на решения 
- Могат да идентифицират най-подходящия и ефективен 

модел на управление, който може да се приложи за техния 
собствен случай 

Продълж
ителност 

Необходими 
материали 

Дейност/Съвети към обучителя Ресурси 

30 мин. Флипчарт 
Маркери 

Резюме на предишната сесия  
– включете участниците, като ги 
попитате какво си спомнят – 
казаното трябва да бъде с 
кратки обобщаващи изречения. 
Водете бележки на флипчарта. 
Попитайте групата дали има 
допълнителни въпроси.   

Част 2 

60 мин. Интернет връзка и 
проектор 

Предприятия в обществен 
интерес в Италия, както е 
посочено в доклада на Euricse. 
Обучителят показва ppt 
презентация 
(https://docs.google.com/present
ation/d/1vyHBizCsUWNNIBu2Vxe
bOzVpCsEJ3elxq-
OtGS20wyM/edit#slide=id.p) и за 
да установи интереса и нивото 
на познанията на участниците 
по темата, започва дискусия 
относно предприятията в 
обществен интерес (ПОИ) в 
Италия. 
 
След въвеждащата част 
обучителят показва видео с 
общия преглед на ПОИ в 
Европа. 
Предприятия в обществен 
интерес в Европа – гледайте 
видеото: 
https://www.youtube.com/watch
?v=hIBbu6vgzlM  

Доклад на Euricse 
(Европейски 
изследователски 
институт за 
кооперативни и 
социални 
предприятия) относно 
предприятията от 
обществен интерес 
https://www.euricse.eu/
wp-
content/uploads/2020/0
5/Rapporto_Imprese-
Comunita%CC%80-e-
beni-comuni.-Un-
fenomeno-in-
evoluzione_def.pdf  
 
Английска версия: 
https://www.euricse.eu/
projects/social-and-
community-enterprises-
and-cooperatives/  
 

https://docs.google.com/presentation/d/1vyHBizCsUWNNIBu2VxebOzVpCsEJ3elxq-OtGS20wyM/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1vyHBizCsUWNNIBu2VxebOzVpCsEJ3elxq-OtGS20wyM/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1vyHBizCsUWNNIBu2VxebOzVpCsEJ3elxq-OtGS20wyM/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1vyHBizCsUWNNIBu2VxebOzVpCsEJ3elxq-OtGS20wyM/edit#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=hIBbu6vgzlM
https://www.youtube.com/watch?v=hIBbu6vgzlM
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/05/Rapporto_Imprese-Comunita%CC%80-e-beni-comuni.-Un-fenomeno-in-evoluzione_def.pdf
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/05/Rapporto_Imprese-Comunita%CC%80-e-beni-comuni.-Un-fenomeno-in-evoluzione_def.pdf
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/05/Rapporto_Imprese-Comunita%CC%80-e-beni-comuni.-Un-fenomeno-in-evoluzione_def.pdf
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/05/Rapporto_Imprese-Comunita%CC%80-e-beni-comuni.-Un-fenomeno-in-evoluzione_def.pdf
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/05/Rapporto_Imprese-Comunita%CC%80-e-beni-comuni.-Un-fenomeno-in-evoluzione_def.pdf
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/05/Rapporto_Imprese-Comunita%CC%80-e-beni-comuni.-Un-fenomeno-in-evoluzione_def.pdf
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/05/Rapporto_Imprese-Comunita%CC%80-e-beni-comuni.-Un-fenomeno-in-evoluzione_def.pdf
https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2020/05/Rapporto_Imprese-Comunita%CC%80-e-beni-comuni.-Un-fenomeno-in-evoluzione_def.pdf
https://www.euricse.eu/projects/social-and-community-enterprises-and-cooperatives/
https://www.euricse.eu/projects/social-and-community-enterprises-and-cooperatives/
https://www.euricse.eu/projects/social-and-community-enterprises-and-cooperatives/
https://www.euricse.eu/projects/social-and-community-enterprises-and-cooperatives/


 

 

60 мин.  Правни аспекти на 
мениджмънта по модела за 
управление на общите блага – 
процес на колективно вземане 
на решения. 
 
Споделената администрация 
като пример.  
 
Линк 1 към дейността. 
Обучителят показва връзката и 
чете на участниците кратката 
дефиниция за споделената 
администрация.   
 
Линк 2 към дейността (видео). 
Участниците се разделят на 
групи. Ще има (а) пишещи и 
(б) слушатели. 
Групата на пишещите гледа 
видеоклипа, отбелязва 
основните моменти в писмен 
вид и прави устно обобщение 
пред слушателите. 
Слушателите също гледат 
видеото и подготвят въпроси за 
групата пишещи. 
По време на дискусията между 
обучаемите обучителят записва 
основните точки на флипчарта.  
Фондация с широко участие 
като друга форма на общо 
управление. 
Линк 3 към дейността. 
Участниците се разделят на 
групи както преди (евентуално 
бихте могли да размените 
участниците в групата). 
Някои си водят бележки и 
представят съдържанието на 
останалите, които подготвят 
въпроси. 
По време на дискусията между 
обучаемите обучителят записва 
основните точки на флипчарта. 
 

Като завършващо и 
релаксиращо занимание след 

1.https://www.labsus.or
g/glossario-
dellamministrazione-
condivisa/#:~:text=L'am
ministrazione%20condivi
sa%20%C3%A8%20un,11
8%2C%20co. 
 
2.https://www.labsus.or
g/2017/10/officina-dei-
beni-comuni-il-racconto-
del-nostro-evento-a-
torino/  
 
 
 
3.https://www.labsus.or
g/2021/05/le-fondazioni-
di-partecipazione-e-la-
sussidiarieta -
orizzontale/  
 
 

https://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/#:%7E:text=L'amministrazione%20condivisa%20%C3%A8%20un,118%2C%20co
https://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/#:%7E:text=L'amministrazione%20condivisa%20%C3%A8%20un,118%2C%20co
https://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/#:%7E:text=L'amministrazione%20condivisa%20%C3%A8%20un,118%2C%20co
https://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/#:%7E:text=L'amministrazione%20condivisa%20%C3%A8%20un,118%2C%20co
https://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/#:%7E:text=L'amministrazione%20condivisa%20%C3%A8%20un,118%2C%20co
https://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/#:%7E:text=L'amministrazione%20condivisa%20%C3%A8%20un,118%2C%20co
https://www.labsus.org/glossario-dellamministrazione-condivisa/#:%7E:text=L'amministrazione%20condivisa%20%C3%A8%20un,118%2C%20co
https://www.labsus.org/2017/10/officina-dei-beni-comuni-il-racconto-del-nostro-evento-a-torino/
https://www.labsus.org/2017/10/officina-dei-beni-comuni-il-racconto-del-nostro-evento-a-torino/
https://www.labsus.org/2017/10/officina-dei-beni-comuni-il-racconto-del-nostro-evento-a-torino/
https://www.labsus.org/2017/10/officina-dei-beni-comuni-il-racconto-del-nostro-evento-a-torino/
https://www.labsus.org/2017/10/officina-dei-beni-comuni-il-racconto-del-nostro-evento-a-torino/
https://www.labsus.org/2021/05/le-fondazioni-di-partecipazione-e-la-sussidiarieta%20-orizzontale/
https://www.labsus.org/2021/05/le-fondazioni-di-partecipazione-e-la-sussidiarieta%20-orizzontale/
https://www.labsus.org/2021/05/le-fondazioni-di-partecipazione-e-la-sussidiarieta%20-orizzontale/
https://www.labsus.org/2021/05/le-fondazioni-di-partecipazione-e-la-sussidiarieta%20-orizzontale/
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свършената работа, обучителят 
показва пример за фондация с 
широко участие в Италия. 
https://www.pacefuturo.it/en/fo
ndazione-di-partecipazione/  

100 мин. Флипчарт, маркери, 
химикалки и хартия 

Уъркшоп 
Участниците са разделени на 
малки групи. 
Всички мини-групи работят 
върху представата за идеалната 
форма на предприятие в 
обществен интерес и на 
споделено администриране на 
общите блага. 
Следвайки стъпките от 
показаните преди това 
презентация, видео и статия. 
Обучаемите търсят връзката със 
следните принципи: 
 
Предприятие в обществен 
интерес: 
● Здрави връзки с 

територията 
● Свободен и 

недискриминационен 
достъп 

● Полза за общността  
● Общи области на развитие 
● Основни причини за 

създаването на ПОИ 

Споделена администрация: 
● Активно гражданство 
● Споразумение за 

субсидиарност 
(виж линка по-долу като 
пример) 
● Съюз между публичните и 

частните органи 
 

Следва представяне и 
обсъждане на резултата. 

Споразумение: 
https://www.comune.ve
rona.it/media//_ComVR/
Cdr/AffariGenerali/Sussi
diarieta%20orizzontale/
OFFICINA%20AIAS/1_Pat
to_AIA.pdf  
 
Документът е наличен 
на английски език тук: 
https://docs.google.com
/document/d/1KNX6hn4
oHZzNjaRkdIabLQCjhrtp0
_ZW1uYb8mAd1LU/edit  

30 мин.  Пример за прилагане на 
управлението на общите 
блага:“Luoghicomuni” Падуа, 
Италия. 
 

https://www.labsus.org/
progetti/luoghicomuni-
2/ 
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Обучителят прави преглед на 
уебсайта и представя този 
успешен пример. Трябва да се 
остави време за въпроси и 
дискусия. 

20 мин.  Обобщение и заключение, в т.ч. 
кратък преглед на основните 
разгледани теми.  
Последна дейност: 
Обучаемите пишат две 
изречения за това, което са 
научили днес. 
Ако има припокриващи се 
изречения, обучаемите трябва 
да формулират ново изречение. 
 
Уверете се, че всички участници 
могат да задават необходимите 
въпроси. 

 

 

 

Преход към следващите теми 
 
 

Може да е интересно да се спомене: 
https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/imprese-di-comunita-e-riconoscimento-

giuridico 
и интересно да се прочете: https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/12/WP-

82_15_Fici2.pdf 
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