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                                                                               ПРОЕКТ! 

Модел/Методология  
за съвместно създаване на стойност, основан на дизайн мислене /design 
thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Отговорност за съдържанието на документа се носи от „Европейски център по 

законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ и не отразява 

официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна 

програма „Добро управление“. 
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ВЪВЕДЕНИЕ  

Контекст. 

Цел. 

I. СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКИ И ПРАВИЛА НА МЕТОДА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ. 

1. Съвместно създаване и „дизайн мислене“. 

2. Какво е дизайн мислене? 

3. Какво е различното при дизайн мисленето? 

4. Кои са правилата на дизайн мисленето? 

5. Защо да използвате метода дизайн мислене? 

6. Да обобщим! 

II. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ, КОНВЕРГЕНТНО И ДИВЕРГЕНТНО МИСЛЕНЕ – КАК И 

КОГА ДА ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ. 

1. Разлика между дизайн мислене и научен метод. 

2. Анализ и синтез – как помагат в дизайн мисленето. 

3. Как да прилагаме анализа и синтеза - практически пример.   

4. Дивергентно и конвергентно мислене. 

III. ПРОЦЕСЪТ ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАКТИКА. 

1. Процесът дизайн мислене в пет стъпки. 

2. Техниката на Петте „Защо?“ 

3. Как създаваме профили на целевите групи? 

4. Стъпка 1. Съпричастност. 

5. Стъпка 2. Дефиниране на проблема. 

6. Стъпка 3. Генериране на идеи. 

7. Стъпка 4. Създаване на прототипи. 

8. Стъпка 5. Тестване. 

IV. ПРИМЕРИ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИЗАЙН 

МИСЛЕНЕ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 
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ВЪВЕДЕНИЕ. 

Настоящата методология е разработена от „Дизайн Стор“ ЕООД, в изпълнение 

на Договор за предоставяне на услуга № А-3/29.08.2022 г., сключен  в съответствие с 

решение на УС на ЕЦЗАУСП, отразено в т. 1 на Протокол № А-42/10.08.2022 г. от 

заседание на УС и за целите на изпълнение на Дейност 3, Поддейност 1, предвидена 

в проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана 

власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на 

стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и 

мониторинг на политики в Община Челопеч“ по Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 

Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите 

на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Приоритетна ос № 2 

„Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество 

и бизнеса“, по който „Европейски център по законодателство, анализ и 

усъвършенстване на съдебната практика“ е бенефициент съгласно Договор № 

BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и 

със срок на изпълнение 19.07.2022 г. – 31.12.2023 г. /Проектът/. 

Контекст.  

Настоящата Методология се основава концептуално на резултатите от 

извършената съвкупна оценка на генерираната в Дейност 1 и Дейност 2 информация 

за съществуващия капацитет на общинската администрация, НПО и бизнеса в 

Община Челопеч за прилагане на различни инструменти за гражданско участие, за 

съществуващия консенсус между заинтересованите страни за препроектиране на 

съществуващите модели за съвместно вземане на решения и прилагане на 

подходящи иновативни техники при вземането на решения, както и на събраната 

информация за профилиране на заинтересованите страни по области и политики на 

въздействие.  
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Оценката е представена в Анализ на съществуващия потенциал за въвеждане 

на конкретни техники и методи за съвместно вземане на решения в Община 

Челопеч, неразделна част от настоящата Методология. 

При изработването на настоящата Методология са взети предвид също:  

1. Изготвен анализ и съвкупна оценка на  резултатите от Дейност 1 и 

Дейност 2 от Проекта; 

2. Доклад от проведено проучване на добри практики за прилагане на 

метода „дизайн мислене“ /design thinking/ при изпълнение и 

мониторинг на политики; 

3. SWOT анализ /анализ на силните, слабите страни, възможностите и 

заплахите/ на нормативно установените традиционни инструменти за  

гражданско участие и метода „дизайн мислене“ /design thinking/; 

4. Аналитичен доклад с препоръки от проведено проучване на метода 

„дизайн мислене“ /design thinking/ и добри практики за неговото 

прилагане при изпълнение и мониторинг на политики. 

Концептуално Моделът е обвързан с Плана за интегрирано развитие на 

Община /ПИРО/ Челопеч за периода 2021-2027 г., в който като важен акцент се 

откроява привличането на вниманието на заинтересованите страни и гражданското 

общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска 

позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за 

подготовката и реализация на Плана. 

Цел. 

Общата цел на настоящата Методология е да предостави на Община Челопеч 

подходящ инструментариум за използване на методите и техниките на дизайн 

мисленето като иновативна форма за увеличаване възможностите за гражданско 

участие при формирането, изпълнението и мониторинга на политики.  

Конкретна цел на настоящата Методология е да подпомогне общинската 

администрация, НПО и бизнеса при прилагане на принципите партньорство, 
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делегирана власт и граждански контрол, като предостави цялостна структурирана 

методология за практическото използване на Модела, както и добри практики за 

прилагане на техниките и подходите на дизайн мисленето /design thinking/ при 

изпълнение и мониторинг на политики.  

При разработването на Методологията са взети предвид основните принципи, 

на които е базирана Концепцията за добро управление, а именно:  

1. Върховенство на закона и неутралност;  

2. Ефективност и ефикасност;  

3. Отчетност;  

4. Откритост и прозрачност;  

5. Зачитане на човешките права, културното разнообразие и социалното 

единство;  

6. Компетентност и капацитет на публичната администрация и висшите 

държавни служители;  

7. Етично поведение и отзивчивост към клиентите (грижа за клиента);  

8. Стабилно финансово управление на институциите с оглед гарантиране на 

устойчивост и дългосрочна ориентация на стратегическото управление;  

9. Иновативност и отвореност към настъпващите промени в средата;  

10. Активно участие на гражданското общество. 

 

Методологията е съобразена изцяло с хоризонталните принципи, залегнали в 

чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета:  

 Партньорство – провеждане на консултации със заинтересованите страни, 

обществени обсъждания, осъществяване на съвместни действия и др.  

 Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на 

дискриминация – насърчаване на равенството между мъжете и жените и 

отчитането на социалните аспекти на пола; предотвратяване на 

дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, 

религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална 

ориентация, като се предвидят потребностите на различните целеви 
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групи, изложени на риск от такава дискриминация; осигуряване на 

достъпност за хората с увреждания.  

 Устойчиво развитие – подпомагане на развитие на екологосъобразна 

администрация (работа без използване на хартия, „зелени“ обществени 

поръчки и др.), управление на отпадъците, изграждане на по-

конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се 

използват по ефикасен и устойчив начин, предотвратяване на загубата на 

биоразнообразие, подобряване на условията за бизнес.   

 

I. СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКИ И ПРАВИЛА НА МЕТОДА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ. 

 

1. Съвместно създаване и „дизайн мислене“. 

В доклад, посветен на съвместното създаване на обществени услуги, Francesco 

Mureddu и David Osimo посочват, че „съвместно създаване“1 е сложен процес, при 

който гражданите спират просто да консумират държавни услуги и започват да 

играят активна роля в тяхното проектиране, предоставяне и изпълнение. Свързан с 

това е стремежът към „дизайн мислене“ в създаването и разпространението на 

обществени услуги.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Francesco Mureddu and David Osimo, Co-Creation of Public Services: Why and How, Interactive policy brief, 
Lisbon Council, Issue 25/2019; 
*Francesco Mureddu and David Osimo, Co-Creation of Public Services: Why and How, Interactive policy brief, 
Lisbon Council, Issue 25/2019;  

! Това е итеративен процес, при който се създава услуга въз основа на 

обратна връзка от граждани/потребители, често в сътрудничество. По-късно 

самата услуга се оценява не чрез неясни показатели, а чрез действителни усилия 

за картографиране на начина, по който услугата е разработена, анализиране на 

начина, по който се прилага, и използване на получената информация за 

предоставяне на по-добра услуга. Оценката се прави отново и отново.* 
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Съвместното създаване може да се случи по различни начини и включва 

различни степени на участие на потребителите. Съвместното създаване не означава 

непременно, че гражданите се самоорганизират и предоставят услуги сами. 

Наистина, гражданите невинаги желаят или могат да участват в такива сложни 

процеси. Затова съвместното създаване може да включва и формати, при които няма 

нужда потребителите съзнателно да създават съвместно. Това може да стане чрез 

по-добро използване на данни и статистика за начина, по който се използват 

услугите, за да се улесни използването им от гражданите. По-конкретно, възможно е 

да се разграничат два вида съвместно създаване:  

 „Вътрешно“ съвместно създаване, при което участието на гражданите в 

процеса е пасивно (т.е. индивидът не осъзнава своята роля), и  

 „Външно“ съвместно създаване, при което участието е активно.  

В случай на „вътрешно“ съвместно създаване индивидите могат да бъдат 

ангажирани в пасивно съвместно създаване, когато публичните услуги, до които 

имат достъп, се проучват, за да се внесат подобрения в дизайна. „Външното“ 

съвместно създаване, от своя страна, е изградено около съвместното проектиране, 

т.е. активното участие на гражданите в подобряването на съществуващите услуги, 

във въвеждането на нови форми на предоставяне на обществени услуги и в 

действителното сътрудничество при управлението и предоставянето на тези 

услуги2.  

2. Какво е дизайн мислене? 

 

 

 

 

                                                           
2 Francesco Mureddu and David Osimo, Цит. съч., стр. 6; 

Повечето от проблемите остават нерешени, защото хората, които се 

опитват да разрешат тези проблеми, се фокусират твърде много върху 

формулирането на проблема.  
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Идеята за използване на дизайна като „начин на мислене“ в науката може да 

бъде открита в книгата „The Science of the Artificial“ („Науката за изкуственото“) на 

Herbert A. Simon от 1969 г., а по-късно е допълнително развита и в книгата „The 

Experience of Visual Thinking“ („Опитът на визуалното мислене“) на Robert McKim от 

1973 г. 

Rolf Faste от Станфордския университет разширява концепцията между 1980-

те и 1990-те години, използвайки работата на Robert McKim, като преподава „дизайн 

мислене“ като метод за творческо действие. През 1987 г. в книгата „Design Thinking“ 

(„Дизайн мислене“) Peter Rowe описва методите и подходите, които се използват от 

проектанти, дизайнери и архитекти, като това представлява сравнително ранна 

употреба на термина в изследователската литература. Концепцията за дизайн 

мислене е адаптирана за бизнес цели от колегата на Faste от Станфордския 

университет David M. Kelley, който основава IDEO през 1991 г.3  

Дизайн мисленето е методологията, която дизайнерите използват за 

решаване на сложни инженерни и дизайн проблеми. Също така е от полза за 

намиране на иновативни и желани решения от всички участници в процеса.  

Повечето индустрии, които се опитват да решат проблемите на клиентите и 

да задоволят техните нужди, се провалят само защото разглеждат проблема 

отстрани. Същото важи и за политиките на централно и местно ниво. Много 

проблеми обаче могат да бъдат решени по-добре, ако бъдат погледнати отвътре.  

Дизайн мисленето се използва широко в области като здравеопазване, селско 

стопанство, образование, публични услуги, устойчивост на околната среда и др. 

Дизайн мисленето например често се използва при проекти за социални иновации. 

Итеративният процес на проектиране помага да бъдат ангажирани различни 

групи участници. Това не е просто стратегия за намиране на възможни решения на 

даден проблем, но и метод за намиране на различни решения и след това опит да се 

направят не просто осъществими, но и жизнеспособни. 

                                                           
3 https://designthinking.postach.io/post/what-is-design-thinking;  

https://designthinking.postach.io/post/what-is-design-thinking
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 Дизайн мисленето е смесица от логика, въображение, систематично 

разсъждение и интуиция, които помагат за  внасяне на креативност в идеите. 

изайн мисленето е методология за намиране на простота в сложността, 

подобряване на качеството на работа и задоволяване на идентифицирани 

потребности на гражданите или дадени целеви групи чрез решаване на конкретен 

проблем, пред който са изправени. Дизайн мисленето е в основата на 

разработването на ефективни стратегии за организационна промяна. 

изайн мисленето е процес от пет стъпки, където всяка стъпка се 

фокусира върху конкретна цел. Всяка от стъпките е независима от следващата, но 

следва от предходната стъпка. Не се очаква дизайнерите да мислят за следващите 

стъпки, докато работят по задачите на конкретна стъпка. 

е се препоръчва да се мисли за решения, когато се установи проблем. На 

първо място следва дефиницията на проблема да бъде разписана подробно, без да се 

пропуска нито един аспект (ясен или не) дори ако това затруднява намирането на 

решение.  

3. Какво е различното при дизайн мисленето?  

 Търси простота в сложността. 

 Базирано върху решенията, но при точно (пре)дефиниране на проблема и 

ясно поставена цел.  

 Идентифицира и среща действителните потребности на потребителите, 

ориентирано към потребителите. 

 Насърчава създаването на иновативни, осъществими и жизнеспособни 

решения на реални проблеми. 

 Акцентира върху потребителското преживяване. 

 Ангажира различни групи участници в процеса. 

 Позволява експериментиране и повторение до достигането на най-

подходящото решение. 
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Дизайн мисленето помага да се постигне баланс между формулирането на 

проблема и разработването на решение. Дизайн-центричното мислене не е за 

проблеми, а за решения и действия с намерение за бъдещ резултат, който се състои в 

подобрени условия за живот, политики, услуги и т.н. В това отношение то е форма на 

базирано на решенията, или фокусирано върху решенията, мислене. Отправната 

точка е поставянето на цел (по-добри бъдещи условия, например опростени 

законодателни изисквания за започването на малък бизнес). Като се вземат предвид 

както настоящите, така и бъдещите условия и параметри на проблема, няколко 

алтернативни решения могат да бъдат проучени едновременно.  

Дизайн мисленето се счита за стратегия за иновации и е в основата за 

постигане на желаната промяна.  

Всяко явление, свързано с човешкото взаимодействие (продукти, услуги, 

процеси, политики и т.н), може да бъде подобрено или усъвършенствано чрез 

дизайн мислене. 

  

Простота 

Въздействащи 
продукти 

Иновативни 
решения 

Потребителско 
преживяване 

Потребителски 
изисквания 
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4. Кои са правилата на дизайн мисленето? 

Според Hasso Plattner в дизайн мисленето има четири правила, които 

формират основата на процеса4. 

 Според него всички дейности по дизайн са в крайна 

сметка социални по природа. 

 Това правило изисква всички специалисти по 

дизайн мислене да поддържат неяснота/двусмиленост по време на процеса по 

дизайн. (Съгласно този принцип се избягва достигането до едно-единствено 

решение твърде бързо, а се поставя акцент върху търсенето на различни 

(алтернативни или противоречиви, очевидни или нетолкова очевидни) решения.) 

 Според правилото за редизайн всички проекти са 

най-вече примери за редизайн. 

 Правилото за осезаемост гласи, че осъзнаването на 

идеите винаги улеснява комуникацията. 

 
                                                           
4 https://designthinking.postach.io/post/what-is-design-thinking (по Hasso Plattner, Christoph Meinel, Larry 
Leifer Design Thinking: Understand – Improve – Apply. London, UK: Springer, 2010); 

Правила 

Човешко 
правило 

Правило за 
многозначност 

Правило за 
редизайн 

Правило за 
осезаемост 

https://designthinking.postach.io/post/what-is-design-thinking
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5. Защо да използвате метода дизайн мислене?  

Дизайн мисленето ще ви помогне да научите следното: 

КАК да оптимизирате способността за иновации. 

КАК да разработите различни концепции, продукти, услуги, процеси. 

КАК да използвате различни иновационни идеи. 

КАК да превърнете полезни данни, индивидуални идеи и неясни 

представи в реалност. 

КАК да достигнете до хората въз основа на текущите им потребности. 

КАК да използвате различните инструменти на дизайна, за да разрешите 

проблемите на общността. 

 

 
 
 

Дизайн 
мисленето 
помага в: 

• Оптимизацията на 
способностите; 

• Адресирането на нуждите 
на гражданите; 

• Анализа на 
осъществимостта и 
жизнеспособността. 
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6. Да обобщим! 
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Ефективността на представената методология се предпоставя от подхода, 

който е възприет - чрез фокусиране върху настоящите и бъдещите условия, както и 

върху параметрите за определяне на проблема, алтернативни решения могат да бъдат 

изследвани едновременно. 

 

II. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ, КОНВЕРГЕНТНО И ДИВЕРГЕНТНО МИСЛЕНЕ – КАК И 

КОГА ДА ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ. 

 

1. Разлика между дизайн мислене и научен метод. 

Подходът на дизайн мисленето е напълно различен от аналитичния научен 

метод. Научният метод започва със строго определяне на всички параметри на 

даден проблем, за да се стигне до решение. При дизайн мисленето следва да се 

идентифицират и изследват както известните, така и 

многозначните/двусмислените аспекти на настоящата ситуация. 

Този метод на мислене помага да се разкрият скритите особености на даден 

проблем и да се открият алтернативни пътища за постигането на поставената цел. 

 

 

 

Тъй като дизайн мисленето е итеративен подход, междинни решения в 

процеса на разработването на по-мащабно решение за постигане на крайната цел 

може също да действат като обещаваща отправна точка за идентифициране на 

алтернативни пътища. Понякога това може да доведе и до предефиниране на 

първоначално поставения проблем. 

Къде е разликата между разрешаването на проблеми/задачи с фокус върху 

проблема и разрешаването им с фокус върху решението? Отговорът на този въпрос е 

открит от психолога Bryan Lawson през 1972 г. чрез емпирично изследване. 

Итеративен подход 
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В един от своите експерименти той работи с две групи участници: едната 

група е съставена от студенти по архитектура в последна година на обучение, а 

другата от завършили студенти, занимаващи се с наука. И двете групи са помолени 

да създадат еднослойни структури с набор от цветни правоъгълници. Периметърът 

на структурата трябва да се оптимизира или в червено, или в синьо. Няма точни 

правила, регулиращи разполагането и взаимното свързване на някои блоковете. 

Групата на учените прилага метода за тестване на поредица от проекти, които 

използват възможно най-много различни блокове и комбинации от блокове за 

възможно най-кратко време. По този начин те се възползват максимално от 

информацията, която имат за разрешените комбинации. Ако успеят да открият 

правило, което определя кои блокови комбинации са позволени, след това могат да 

потърсят подредба, която съответства на желания цвят около оформлението 

/фокусиран върху проблемите подход/. За разлика от тях архитектите избират 

своите блокове, за да получат подходящия цветен периметър. Ако това се окаже 

неприемлива комбинация, тогава следващата най-благоприятно оцветена 

комбинация от блокове ще бъде заменена и така нататък, докато се намери 

приемливо решение /ориентиран към решения подход/.   

Според Nigel Cross проучванията на Lawson предполагат, че учените решават 

проблеми чрез анализ, докато дизайнерите решават проблеми чрез синтез. Kelley и 

Brown твърдят, че дизайнерското мислене използва както анализ, така и синтез5.  

 2. Анализ и синтез – как помагат в дизайн мисленето. 

 

 

Анализът се отнася до процеса на разделяне на едно явление на няколко 

фрагмента или компонента.  

Синтезът представлява обратния процес на анализа – комбиниране на 

фрагментирани елементи в едно цяло. 
                                                           
5 https://designthinking.postach.io/post/what-is-design-thinking;  

Най-общо! 

https://designthinking.postach.io/post/what-is-design-thinking
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Следва да се отбележи, че анализът и синтезът се допълват. Дизайнерите 

следва да извършват синтез въз основа на анализа, който са направили, и след това 

да анализират въз основа на това, което е синтезирано, за да проверят резултатите и 

да измерят параметрите. 

 АНАЛИЗ 

Терминът „анализ“ произхожда от гръцката дума „analusis“ със значение 

„разделяне“, „разчленяване“6. Анализът е процес на разбиване на голям единичен 

обект на множество фрагменти, което е необходимо за по-доброто му разбиране. 

По време на анализа дизайнерите следва да разделят постановката на 

проблема на по-малки части и да изучават всяка от тях поотделно. Различните по-

малки компоненти на проблема следва да се решават един по един, ако е възможно. 

След това се измислят решения за всеки малък проблем. Провежда се мозъчна атака 

(brainstorming) за всяко от решенията. 

По-късно се извършва проверка за осъществимост, за да се включат възможни 

и жизнеспособни решения. Решения, които не са устойчиви поради съображения за 

осъществимост и жизнеспособност, се изключват от обхвата на решенията, които 

следва да бъдат разгледани. 

  Редукционизъм ! 

Основното допускане в анализа е редукционизмът. Редукционизмът твърди, 

че реалността около нас може да бъде сведена до невидими части. Въплъщението на 

този принцип може да се намери в основните аксиоми на аналитичната геометрия, 

които сочат, че „цялото е равно на сумата от неговите части“. Разбирането на 

системата обаче не може да бъде постигнато само чрез анализ. Следователно след 

анализа е необходим синтез. 

 

                                                           
6 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7;  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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 СИНТЕЗ 

Синтезът се отнася до процеса на комбиниране на фрагментирани части в 

едно цяло. Това е действие, което се извършва в края на научно или творческо 

изследване. Този процес води до създаването на непротиворечива, по-голяма 

единица, която е нещо ново и свежо. Как се проявява синтезът в дизайн мисленето? 

След като са елиминирани неработещите и нежизнеспособни решения, 

останалите  се събират.  

От 10 налични решения може да се наложи да се изключат около 2-3 решения, 

тъй като те може да не се вписват в общата картина, т.е. истинското решение. Точно 

тук помага синтезът. 

Дизайн мисленето започва, като поставя формулировката на проблема в 

центъра на процеса, и завършва с решението на централно място като по-голяма 

същност. Решението е напълно различно от постановката на проблема. В процеса на 

синтез се осигурява синхронизирането на различни идеи при липса на конфликти.

 

 Анализът и синтезът формират две основни задачи, които следва да 

бъдат изпълнени при дизайн мисленето. Процесът на мислене на дизайна започва с 

редукционизъм, където формулировката на проблема се разбива на по-малки части. 

Проектният екип обмисля всяка част и след това различните по-малки решения се 

събират, за да образуват съгласувано крайно решение.  

Анализ Синтез 
Дизайн 

мислене 
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3. Как да прилагаме анализа и синтеза - практически пример.   

Формулиране на проблема.  

Да приемем, че настоящата задача е да се мотивират представители на 

местната общност за участие в местни политики.  

Анализ   

Нека разделим постановката на проблема на различните му части. По-долу са 

дадени части от същата постановка на проблема, разделена на елементарни нива. 

 Хората не се интересуват от политиките в общината. 

Липсата на обратна връзка при участие е демотивиращо. 

Решенията се вземат от горе - надолу. 

Липсва трансфер на опит и знания в общността.  

Бел. Нивата могат да бъдат повече. 

Синтез  

Нека започнем да решаваме всеки проблем поотделно. В тази стъпка ще 

направим синтеза. Нека да разгледаме една отделна част от проблема и да се 

опитаме да намерим решение само за тази постановка на проблема, без да мислим за 

други постановки на проблема. 

Да помислим!  

 Защо липсва интерес към политиките в общината и какво може да 

направим, за да провокираме интереса? 
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 Как да засилим /променим формите и начина/ на обратна връзка, за да 

мотивираме участието?  

 Какъв е установеният процес на вземане на решения и как да го 

променим?  

 Може ли да въздействаме върху повишаване на трансфера на опит и 

знания в общността? 

След като сме стигнали до множество решения, следва да отделим 

нереалистичните. Може да комбинираме отделни решения и да получим едно 

цялостно.  

Така анализът и синтезът заедно помагат при дизайн мисленето чрез 

разбиването на проблема на по-малки проблеми, които могат лесно да бъдат 

обработени и проучени. След това различните решения се комбинират в едно 

съгласувано решение 

 4. Дивергентно и конвергентно мислене. 

Дизайн мисленето включва два вида мислене, а именно: 

 и Следва да се измислят много решения за обща 

постановка на проблема и след това да намери правилното и най-доброто решение. 

Термините „дивергентно мислене“ и „конвергентно мислене“ са използвани 

за първи път от J. P. Guilford през 1956 г.7 

е процес на разработване на повече от едно 

решение на даден проблем. Отнася се до мисловния процес на генериране на 

творчески решения, който се случва по нелинеен начин, тоест не се следва някаква 

определена последователност. Освен това няколко идеи могат да се появят 

едновременно, а не една идея да се появи едва след като е възникнала друга. 

 

                                                           
7 https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_divergent.htm;  

https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_divergent.htm
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Нелинейността също така означава, че множество решения се разглеждат 

и изследват едновременно. Това се случва за много кратко време и се създават 

неочаквани връзки между идеите. 

 

е метод за стесняване на наличните решения до 

крайно решение.  

Конвергентното мислене е вид мислене, при което обикновено следва да се 

излезе с единственото надеждно и най-добро възможно решение на даден проблем. 

Дивергентно 
мислене 

Свободно 
движение на 

идеи 

Неочаквани 
връзки/асоциа-

ции 

Нелинейно 
мислене 

Множество 
идеи 

! Необходимо е да се търсят максимално количество 

решения дори те да се струват невъзможни. 
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Тази стъпка предоставя най-доброто и най-специфичното решение за разглеждания 

проблем, като взема предвид всички фактори и изисквания, посочени в неговата 

формулировка8. 

Концепцията за конвергентно мислене изисква от дизайнера да обмисли 

всички възможни решения, достигнати в хода на дивергентното мислене, и да 

намери правилното решение. Тази конвергенция в едно решение или в смес от 

ограничен брой решения е същността на конвергентното мислене. 

 

 

 

 

 

Конвергентното мислене изисква бързина, точност, ефективност, логическо 

мислене.  

Основният аспект на конвергентното мислене е, че то трябва да ни помогне да 

стигнем до един-единствен най-добър отговор без никакво място за неясноти. 

Дивергентното мислене включва търсенето на много възможни 

решения, което именно е същността на дизайн мисленето. Дивергентното мислене е 

способността да се измислят различни уникални идеи, които са свързани с една и 

съща тема. Конвергентното мислене е способността да се намери правилното решение 

на даден проблем. Дизайн мисленето първо разчита на различно мислене, за да излезе 

с множество решения, а след това разчита на конвергентно мислене, за да се 

съсредоточи върху най-доброто решение. 

                                                           
8 https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_convergent.htm;  

! Идеите, които възникват в процеса на дивергентното мислене, се 

оценяват като възможни или невъзможни във фазата на конвергентното 

мислене. 

 

https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_convergent.htm
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III. ПРОЦЕСЪТ ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАКТИКА. 

1. Процесът дизайн мислене в пет стъпки.  

 Процесът или методът на дизайн мисленето се състои от пет последователни 

стъпки:  

 Съпричастност (емпатия) с опита на заинтересованите 

страни/потребителите; 

 Дефиниране на проблема; 

 Генериране на идеи за решения (дивергентно мислене);  

 Разработване на прототип (конвергентно мислене); 

 Тестване на прототипа. 

 

 

 

Съпричастност 
(Емпатия) 

Дефиниране (на 
проблема) 

Генериране на 
идеи 

Прототипиране 

Тестване 
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2. Техниката на Петте „Защо?“ 

Всяка дизайн дисциплина използва набор от специфични методи, правила и 

начини за правене на нещата. Това са така наречените методи за проектиране. 

Методите включват задачи като интервюиране, създаване на потребителски 

профили, търсене на други налични решения, създаване на мисловни карти, 

създаване на прототипи за решаване на проблем, а също могат да включват и 

употребата на техники като Петте „Защо?“. 

Петте  е итеративен метод въпросник, използван за първи път от 

Toyota Motor Corporation през 30-те години на миналия век за изследване на 

причинно-следствените връзки, които са в основата на определен проблем. 

Техниката помага да се определи причината за всеки проблем чрез повтаряне на 

въпроса „Защо?“. Отговорът на даден въпрос е в основата на следващия въпрос.  

Методът на Петте „Защо?“ първоначално е разработен, за да стигне до корена 

на даден механичен проблем. Известният пример на Toyota илюстрира простата 

природа на техниката, но и огромната ѝ сила:  

1. Защо роботът спря? Веригата се претовари, причинявайки изгаряне на 

предпазителя.  

2. Защо? Лагерите не бяха достатъчно добре смазани, така че блокираха. 

3. Защо? Маслената помпа на робота не обръщаше достатъчно масло.  

4. Защо? Входът на помпата беше запушен с метални стружки.  

5. Защо? Нямаше филтър на помпата9. 

Хората действат в сложни контексти и поведението им (и причините за него) 

може да бъде трудно за разбиране. По-голямата част от това, което първо се вижда, 

когато се погледне привиден проблем (или по-скоро крайния му резултат), е само на 

повърхността. Симптомите могат да бъдат подвеждащи. В тази връзка 5-те „Защо?“ 

могат да бъдат основен инструмент за откриване и адресиране на това какво 

                                                           
9 https://www.interaction-design.org/literature/topics/5-whys;  

https://www.interaction-design.org/literature/topics/5-whys
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наистина се случва, за достигне до първопричината, в резултат на което могат да се 

търсят решения на действителни проблеми, а не на симптоми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-те „Защо?“ може да бъде използвана по всяко време в процеса дизайн 

мислене. 

Първоначално това е била техника за идентифициране на първопричините за 

проблеми с процеса, но специалистите по дизайн мислене са започнали да я 

прилагат винаги когато се изисква по-задълбочено разбиране на определено 

явление. Тя е най-успешна при дизайн мисленето, когато има нужда да се разберат 

потребностите, очакванията и мотивите на хората. Петте „Защо?“ е приложима, 

когато: 

по време на фазата на емпатията се търси разбиране какви 

проблеми срещат хората и какво мотивира поведението им; 

по време на фазата на дефиниране искате да поставите на 

изпитание/преформулирате постановката на проблема, за да видите дали друго 

рамкиране може да отвори нови възможности; 

по време на фазата на генериране на идеи искате да оцените и 

подберете идеи (Ако някой има мнение за това с коя идея може да се продължи 

работата, можете да използвате 5-те „Защо?“, за да разберете техните нагласи.);  

по време на фазата на тестване, докато наблюдавате 

потребителите, използващи прототипа, можете да следите за сигнали в тяхното 

! Техниката на Петте „Защо?“ се използва за анализ на 

първопричината. 
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поведение, които биха могли да сигнализират за неудовлетвореност. 5-те „Защо?“ 

може да помогнат да разберете какво сте наблюдавали10. 

За практическото прилагане на техниката на Петте „Защо?“ би било 

подходящо сформирането на екип от хора с различен опит, създавайки динамична 

среда за размисъл, разговор и разкриване на скрити възможности, които иначе биха 

останали незабелязани.  

 

 

 

 

 Подгответе описание на проблема и съберете информация за проблема, 

която би била полезна по време на работата; 

 Изберете екип, който да се заеме с решаване на проблема; 

 Запознайте екипа с проблема (нека всеки запише своя опит, 

дискутирайте);  

 Попитайте екипа „Защо се случи това?“ и обмислете идеи (Оставете на 

всеки участник няколко минути да напише защо смята, че е възникнал 

проблемът, а след това запишете всяка идея върху лепкава бележка и 

поставете всички бележки на видимо място, за да ги обсъдите заедно.); 

 Напишете нова постановка на проблема и повторете процеса 5 пъти (Въз 

основа на дискусиите, които сте имали, постигнете съгласие за 

формулировката на проблема и я запишете. После повтаряйте процеса, 

докато не сте доволни от резултата.); 

 Запишете една последна постановка (първопричина) на проблема11. 

 

 

                                                           
10 https://makeiterate.com/the-5-whys-in-design-thinking-and-how-to-use-them/;  
11 Пак там. 

          

 Техниката може да се приложи в няколко стъпки: 

 

https://makeiterate.com/the-5-whys-in-design-thinking-and-how-to-use-them/
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3. Как създаваме профили на целевите групи? 

 

Защо е важно? 

 По-лесно намиране на подходящи участници (по предварително зададени 

характеристики/портрети).  

 По-лесно идентифициране на потребности. Имайки предвид 

предварително известни области на интерес или качества на участника, 

по-точно ще се определи колко интересна може да бъде темата за него. 

 Подобряване на ефективността при обсъждането.  Точното познаване на 

интересите и потребностите помага да се правят персонализирани покани 

за участие.  

 

Примерни  области и въпроси за профилиране. 

 Демография. 

Познаването на демографските данни помага частично да се предвиди 

поведението на участника. Демографските характеристики са: 

- възраст; 

- пол; 

- етническа принадлежност; 

- националност; 

- религия; 

- семейно положение; 

- родителски статус. 
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 Психография. 

Психографските данни често се бъркат с демографските данни. Разликата е, 

че демографията показва кои са хората, а психографията показва как се държат и 

какво предизвиква у тях определени чувства/емоции. 

Познаването на психографските характеристики помага да се идентифицират 

хората по начин на живот, черти на личността и хобита. Психографията включва: 

- хоби; 

- интереси; 

- ценности; 

- навици.  

 Социално-икономически данни. 

Социално-икономическите характеристики са: 

- ниво на доходите; 

- образование; 

- професия; 

- под наем или в собствен имот. 

Не е необходимо портретът да съдържа всички изброени 

характеристики. Избират се данни, които могат да бъдат използвани за целите, за 

които се извършва профилирането. 

! Желаният профил може да бъде отразен в следната таблица:  

Тема за 
обсъждане 

Описание 
на 

идеалния 
профил 

Проблеми/Страхове/Скрити 
възражения 

Желания/ 
Потребности 

Преропъки 
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Профилиране на заинтересованите страни по области и политики на 

въздействие. 

Това е възможност за допълнително профилиране на заинтересованите 

страни, подробно описано в т. 3 от Анализ на съществуващия потенциал за 

въвеждане на конкретни техники и методи за съвместно вземане на решения в 

Община Челопеч /Приложен към настоящата методология/. 

Възможностите за профилиране на заинтересованите страни следва да се 

търсят в няколко насоки:  

На първо място, това е степента на ангажираност на представителите на 

отделните целеви групи по проекта в различни форми на гражданско участие;  

На второ място, профилирането се обвързва с причините за липсата на 

ангажираност /тяхното групиране/; 

На трето място, това е областта на политика, която интересува 

представителите на целевите групи. 

Профилирането на заитересованите страни следва да се извърши на базата на 

идентифицирането на представителите на заинтересованите страни в две основни 

групи – активно участващи и неучастващи. Всяка от тези групи следва да се състои 

от подгрупи. За активно участващите тези подгрупи могат да бъдат обособени на 

базата на критерии като лична заинтересованост /сфера на участие/, предпочитана 

форма на участие и др. В групата на неучастващите могат да се обособят подгрупи на 

базата на критерия причина за липсата на интерес/участие. Това би могло да 

очертае и конкретните способи за въздействие и мотивиране на тези представители 

за активно включване.  

Профилирането на заинтересованите страни по области и политики на 

въздействие може да бъде извършено на основата на определяне на сфера на 

обществения живот, в която се проявява най-голям интерес (икономическо 

развитие, социална сфера, околна среда, спорт, култура,  традиции, управление). 
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4. Стъпка 1. Съпричастност.  

За фазата накратко. 

 

 

 

 

 

Как да интервюираме? 

 

 

 Следва да разбираме предизвикателствата, пред които е изправен 

човекът срещу нас. Тази стъпка се извършва под формата на събиране на 

информация, което включва интервюта и понякога посещения на място. Има 

няколко точки, които следва да имате предвид, когато интервюирате. 

 Интервюиращият следва да обсъди въпросите предварително и да бъде 

напълно подготвен за интервюто. 

 Задаваните въпроси следва да бъдат отворени и неутрални. Задаването на 

въпроси, на които интервюираният може да отговори само с „Да“ или „Не“ 

следва да се избягват. 

 Интервюиращият следва да има много въпроси от типа „Защо?“. Тук Петте 

„Защо?“ могат да помогнат. 

 Темите на въпросите не бива да се смесват. Темите следва да бъдат 

организирани правилно и въпросите, свързани с определена тема, следва 

да се задават заедно. 

Първият етап от процеса на дизайн мислене се фокусира върху 

ориентирани към конкретни целеви групи изследвания. Екипът желае да 

придобие емпатично разбиране за проблема, който се опитва да разреши, 

оставяйки настрана собствените си предположения и нагласи. По време на тази 

фаза се провеждат консултации с експерти, за да се разбере повече за 

проблемната област, както и наблюдения за постигане на съпричастност с опита 

на гражданите/потребителите. Потапянето във физическата среда на 

потребителите за придобиване на по-задълбочено, лично разбиране на 

проблемите им, както и на техния опит и мотивация също би допринесло за 

успешното протичане на етапа.  
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 Въпросите следва да бъдат внимателно съставени, така че да не оставят 

следи от неяснота. Несъответствията и противоречията в отговорите на 

интервюирания следва да бъдат изяснявани чрез допълнително въпроси. 

  

Няколко въпроса, които може да зададете са: 

 Какво мислите за...? 

 Защо чувствате, че участието Ви няма значение? 

 Може ли да разкажете повече за...? 

 Какво би Ви мотивирало да участвате? 

 Какво би Ви отнело участието? 

 Демотивиращият фактор свързан ли е с работата на общинската 

администрация или с други представители на местната общност? 

 

Карта на емпатията. 

 Картите на емпатията са инструменти, които помагат да се визуализират 

поведението, нагласите и чувствата на потребителите. Те са разделени на 4 равни 

квадранта, съдържащи информация за това, което потребителят казва, мисли, прави 

и чувства. В центъра се поставя потребителят/гражданинът. Всеки квадрант се 

попълва с информацията, която е събрана12.  

 Картата на емпатията дава израз на това, което знаем за конкретен човек, за 

да:  

 създаде споделено разбиране за нуждите на хората; и да 

 помогне при вземането на решения13. 

Картите на емпатията дават общ поглед върху потребителя и не са 

хронологични или последователни. 

                                                           
12 https://bdg.bg/glossary-term/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/;  
13 https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/;  

https://bdg.bg/glossary-term/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
https://bdg.bg/glossary-term/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/
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 Каква информация съдържат отделните квадранти на картата? 

 Квадрантът „Казва“ съдържа това, което потребителят казва на глас в 

интервю например. В идеалния случай той съдържа дословни цитати (пр. „Търся 

сигурност...“; „Не разбирам...“). 

 Квадрантът „Мисли“ улавя това, което човекът мисли през процеса на 

преживяване. Запитайте се (при качествени изследвания): какво занимава мислите 

на конкретния човек? Какво има значение за него? Възможно е съдържанието на 

квадрантите „Казва“ и „Мисли“ да съвпадне, но е важно да се обърне специално 

внимание на това, което хората мислят, обаче може да не желаят да изразят на глас. 

Тогава следва да се разберат причините за това – неувереност, сдържаност, страх 

(пр. „Може би аз не съм разбрал нещо...“; „Защо това е толкова трудно...“). 

Казва Мисли 

Прави Чувства 

 

Карта на емпатията 

 

Интервюирайте заинтересованите лица, 
като създавате карти на емпатията, 

основани на разговорите и 
наблюденията, които сте осъществили. 

 

... ... 

. 

. 

. 
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 Квадрантът „Прави“ обхваща действията, които човекът предприема. 

Например проверява в интернет, проучва, сравнява, разговаря с приятели и т.н.  

 Квадрантът „Чувства“ се фокусира върху емоционалното състояние на 

интервюирания (често представяно като прилагателно име заедно с кратко 

изречение за контекст). Интервюиращият следва да се запита например какво 

тревожи човека, с когото разговаря в момента, или как се чувства последният 

относно преживяването (пр. объркан: не намира точен отговор; притеснен: 

направил нещо погрешно). 

 Човешката личност е сложна, затова при съпоставяне на квадрантите може да 

бъдат срещнати и несъответствия като това проактивните и полезни действия на 

интервюирания да бъдат съпроводени от неговата собствена отрицателна оценка, 

изразена чрез думи и/или емоции. Това е моментът, в който картите на емпатията 

могат да предоставят ключа към разбирането на потребителя, което, от своя страна, 

да позволи проучването на причината за конфликта и неговото разрешаване. 

 Някои квадранти може да изглеждат двусмислени или припокриващи се - 

например може да е трудно да се направи 

разлика между „Мисли“ и „Чувства“. Ако 

даден елемент може да се добави в няколко 

квадранта, просто се избира един. 

Функцията на квадрантите е да гарантират 

обективирането на цялата информация и 

това, че няма да бъде пропуснат нито един 

аспект, не е необходимо информацията да е 

прецизно разпределена и систематизирана.  

  

 

Картите на емпатията 

служат, за да се разберат и 

приоритизират нуждите на 

гражданите 

(потребителите). 
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 Стъпки за създаване на карта на емпатията:   

 А. Определете обхвата и целите на картата (Кого ще интервюирате?  

Дефинирайте основната цел на интервюто.); 

 Б. Съберете материали (Ако ще работите с екип, осигурете бяла дъска, лепящи 

се бележки и маркери, а ако ще работите самостоятелно, създайте система, която 

работи за вас.); 

 В. Съберете данни (Картографирането на емпатията е качествен метод, така 

че са необходими качествени данни: интервюта с потребители, проучвания на терен, 

анкети). 

 Г. Запълнете всеки квадрант отделно с бележки (След като разполагате с 

входни данни, можете да продължите към картографирането като екип. В началото 

всеки следва да се запознае с данните индивидуално, като може да попълва 

информация в свои бележки в съответствие с четирите квадранта. След това 

членовете на екипа могат да добавят своите бележки към картата на бялата дъска.); 

 Д. Групирайте и синтезирайте (В тази стъпка екипът се движи през бележките 

на дъската съвместно и групира подобни бележки, които принадлежат към един и 

същи квадрант. Могат да се образуват клъстери по теми в отделните квадранти. 

Когато картата е готова, може да се обсъдят откритията, включително какви 

отклонения има; кои теми се повтарят във всички квадранти; кои теми са засегнати 

само в един квадрант; какви пропуски са открити и т.н.); 

 Е. Завършете и планирайте (Ако смятате, че имате нужда от повече 

подробности или имате специфични нужди, адаптирайте картата, като включите 

допълнителни квадранти (например „Цели“). В зависимост от целта на картата, 

завършете и дигитализирайте резултата съответно. Планирайте да се върнете към 

картата, когато се съберат повече данни.). 
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5. Стъпка 2. Дефиниране на проблема.  

За фазата накратко. 

 

 

 

 

 

Етапът на дефиниране помога на екипа по дизайн да събере полезни идеи за 

решаване на текущия проблем или най-малкото позволява на реалните 

потребители/заинтересованите страни да решават проблемите сами с минимални 

затруднения. На този етап започва напредването към третия етап, фазата по 

генериране на идеи, където се задават въпроси, които помогнат в търсенето на 

решения: „Как бихме могли да...?“14. 

Основната задача в етапа на дефиниране в процеса на дизайн 

мисленето е ясното формулиране на проблема, чието решение се търси, а целта 

следва да бъде правилното формулиране на проблема. Генерирането на различни 

въпроси дава различни възможности и начини за мислене върху проблема. В 

резултат на това се появяват повече решения.  

Основните въпроси на този етап са:  

 Какъв е действителният проблем, който се опитваме да разрешим?  

 Кой наистина е засегнат от него?  

 Какви са различните начини за решаване на проблема?15 

                                                           
14 https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process;  
15 https://webdesign.tutsplus.com/articles/define-stage-in-design-thinking--cms-31538;  

Във фазата по дефиниране на проблема се организира информацията, 

която е събрана по време на етапа на съпричастност. Следва да се анализират 

наблюденията, които са направени, за да се определят основните проблеми, които 

екипът е идентифицирал до този момент. Дефинирането на проблема и неговото 

формулиране следва да се направи по човекоцентричен начин. 

  

 

https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
https://webdesign.tutsplus.com/articles/define-stage-in-design-thinking--cms-31538
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За да отговорим на тези въпроси, използваме данните, събрани от членовете 

на екипа чрез ангажирането им с целевите групи/потребителите по време на етапа 

на съпричастност. Тези данни се интерпретират от всички членове на екипа.  

Тълкуването и придаването на значение на данните са свързани с 

познаването на това: 

 кои са заинтересованите страни; 

 мотивите им;  

 контекста;  

 нуждите, свързани с конкретния проблем, чието разрешение се търси. 

 

Фазата на практика. 

Визуализирайте (върху стена/дъска) събраните данни 

(включително създадените карти на емпатията за отделните потребители), за да 

идентифицирате модели и теми.  

„Разопаковайте“ потребителските истории, за да позволите на 

екипа да анализира историите и да ги организира. „Разопаковането“ се състои в: 

 Споделяне с колегите от екипа на това, което сте открили;  

 Улавяне на важните моменти във визуална форма;  

 Извеждане на цялата информация от „главите“ на екипа върху 

стената/дъската; 

 Създаване на връзки, модели, теми. 

Всяка информация е важна – речта, чувствата, мислите, действията, 

включително езикът на тялото предлага надежден начин за четене от думите, които 

човек казва. Езикът на тялото може да разкрие колебание, съмнение, съпротива и 

други поведения, които стават основа за по-дълбоко разбиране на проблема.  
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При разглеждането на съвкупността от данни се търси отговор на въпроси 

като: 

 Какви модели се появяват?  

 Какви връзки възникват?  

 Какви теми се появяват?  

 Какви са основните изводи от всяко интервю?  

 Какви нужди се идентифицират?  

 Какъв е истинският проблем? 

 

    

  Процесът не е линеен. На този етап ще откриете, че събирате все 

повече данни, които следва да „разопаковате“ и синтезирате. В тази връзка ще се 

появяват все повече прозрения и ще се идентифицират различни нужди. Поради 

тази причина все още няма да знаете какъв е истинският проблем. Оставете се на 

неяснотата и позволете на проблема да се ракрие. Това е органичен процес, затова 

накрая ще стигнете до истинския проблем. Не предлагайте собствени готови 

отговори като пряк път. 

Методи, които могат да бъдат използвани по време на процеса са:  

 Анализ и синтез. Три начина за извършване на анализ и синтез са: 

 Групиране на информацията за разкриване на модели в данните;  

 Анализ на метафорите, използвани от потребителите;  

 Изследване на контексти: социални, културни, психологически, 

функционални и др. 

 

 Техниката на Петте „Защо?“. Обикновено пет цикъла са достатъчни за 

постигане на целта тук. Не всички проблеми имат една-единствена 

първопричина. Ако се търси разкриване на множество първопричини, 

методът следва да се повтори, като всеки път се задава различна 

последователност от въпроси. 

Помнете: 
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Формулировката на проблема 

представлява пътна карта, която насочва екипа 

и се фокусира върху конкретните потребности, 

които са идентифицирани.  

 

Добрата постановка на проблема е: 

 Човекоцентрична. Отнася се за 

хората, на които екипът се опитва да помогне.  

 

 Достатъчно широка, за да позволи 

творческа свобода. Изложението на проблема не 

следва да се фокусира тясно върху конкретен метод, свързан с 

прилагането на решението.  

 

 Достатъчно тясна, за да е управляема. Постановка като „Подобряване на 

условията“ е твърде широка. Изявленията на проблемите трябва да бъдат 

достатъчно конкретни, за да направят проекта управляем.  

 

 Насочена напред, с перспектива. Тя съдържа в себе си възможности.  

 

 Ориентирана към действие (задвижвана от глаголи). Започнете изложението 

на проблема с глагол като „Създаване“, „Дефиниране“ или „Адаптиране“, за да 

направите проблема по-ориентиран към действие 16, 17. 

                                                           
16 https://webdesign.tutsplus.com/articles/define-stage-in-design-thinking--cms-31538;  
17 https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-2-in-the-design-thinking-process-define-the-
problem-and-interpret-the-results;   

Основната цел на етапа 

на дефиниране е да се 

обединят всички данни и 

да се превърнат в едно 

съгласувано изявление. С 

други думи: смислена и 

приложима 

формулировка на 

проблема. 

https://webdesign.tutsplus.com/articles/define-stage-in-design-thinking--cms-31538
https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-2-in-the-design-thinking-process-define-the-problem-and-interpret-the-results
https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-2-in-the-design-thinking-process-define-the-problem-and-interpret-the-results
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 Изследвайте обратното: Помислите как да превърнете проблема във 

възможност.  

 Въпрос относно предположенията: Тази стъпка включва поставяне на 

изпитание всички предварителни нагласи за проблема.  

 Идентифицирайте неочаквани ресурси:  Опитайте да разберете дали могат 

да се използват други подходи, които не са споменати при  интервютата.  

 Разбийте проблема на части: Това е мястото, където анализът се появява 

отново за известно време, преди да може да се синтезира дефиниция на 

проблема.  

 

 
 

Проблем 

Данни 

Данни 
Данни 

Полезни съвети за работата по време на фазата по дефиниране: 
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6. Стъпка 3. Генериране на идеи.  

За фазата накратко. 

 

 

 

 

 

 

 

При тази стъпка следва да се представят възможно най-много идеи и не се 

проверява дали те са възможни, осъществими и жизнеспособни или не. Някои от 

тези идеи ще бъдат потенциални решения на проблема, а други ще се окажат на 

купчината за отхвърляне. На този етап фокусът е по-скоро върху броя на идеите, 

отколкото върху качеството. Основната цел на една сесия за генериране на идеи е да 

се разкрият и изследват нови ъгли и пътища - да се мисли „извън кутията“ при 

висока степен на толерантност за всякакви идеи, без те да бъдат осъждани. 

Сесиите за генериране на идеи помогнат за:  

 съсредоточаване върху целевите групи;  

 събиране на уникалните перспективи и креативност на различни хора, 

осигуряване на разнообразие от идеи;  

 постигане на иновации по начини, които по-рано не са смятани  за 

възможни18. 

                                                           
18 https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-ideation-in-design-thinking/;  

По време на третия етап от процеса на дизайн мислене екипът е готов да 

генерира идеи. Стъпка 1 е помогнала да бъдат разбрани заинтересованите 

страни и техните нужди, а при работата по Стъпка 2 анализирането на 

осъществените наблюдения е довело до ясното формулиране на проблема. 

Следващата стъпка (генерирането на идеи) предполага разглеждане на проблема 

от различни ъгли и търсене на новаторски решения за дадения (формулиран 

вече) проблем.  

 

https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-ideation-in-design-thinking/


                                                                                                         

41 
Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване 

на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и 

мониторинг на политики в Община Челопеч“ по Договор № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство 

с гражданското общество и бизнеса“, с Бенефициент Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на 

съдебната практика и Партньор Община Челопеч. 

 
 

В този процес екипът също прибягва до използването на бели дъски, бележки, 

скици, диаграми, мисловни карти и т.н. Всички решения, предложени от 

участниците, се поставят на масата и се обмислят. 

 

  

Фазата на практика. 

Променете на обстановката. Проведете сесията на ново място. 

Новата среда въвежда нови стимули, които от своя страна могат да помогнат за 

задействането на нови начини на мислене. 

Създайте спокойна среда. Повечето хора имат нужда да бъдат 

приканени, преди да се почувстват комфортно да споделят най-смелите си идеи, 

затова някои игри за „разчупване на леда“ биха били подходящи. 

Генериране 
на идеи 

Изследвайте 
опозициите и 

задавайте 
въпроси 

Идентифици-
райте 

неочаквани  
възможности/

ресурси 

Анализирайте 

Подсилете 
доброто и 

елиминирай-
те лошото 
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Използвайте наученото от Стъпка 1 и Стъпка 2: Подгответе списък 

с въпроси, свързани с формулировката на проблема, от типа  „Как бихме могли…?“  

Наученото от предходните стъпки помага за направляване на процеса. 

Методологията „Как бихме могли ние“ разделя постановката на проблема на 

активни сегменти, очертавайки го като възможност, а не като пречка - предполага, 

че решение е възможно, но не дава никакви намеци какво може да бъде това 

решение. 

Приложими техники19. 

По време на фазата на генериране на идеи могат да бъдат приложени 

разнообразни техники. Когато се взема решение кои техники да бъдат използвани, 

следва да се обмисли поставеният проблем, както и да се вземат предвид профилите 

на хората, които ще участват в процеса. Техниките следва да бъдат подходящи за 

размера на групата, като в същото време се помисли кои от тях ще предразположат 

участниците и ще доведат до генерирането на най-много идеи. Някои успешно 

прилагани техники в разглежданата фаза са: 

 Аналогии. 

Аналогията осигурява сравнение между две явления, служейки като средство 

за обяснение или изясняване. При дизайн мисленето тази техника сравнява 

проблема/предизвикателството с нещо, с което сте запознати, което ви позволява да 

погледнете проблема в нова светлина и да обмислите възможни решения. 

 Бодисторминг (Bodystorming).  

Техниката bodystorming предполага физическото преживявяне на дадена 

ситуация, което да доведе до възникването на нови идеи. Тя е чудесен начин за 

постигане на истинска съпричастност с целевите групи чрез създаване на физическо 

изживяване, наподобяващо проблема, чието решение се търси, като се използват 

                                                           
19 https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-ideation-in-design-thinking/;  

https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-ideation-in-design-thinking/
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хора, реквизити или цифров прототип. Собствените взаимодействия с и реакции 

спрямо тази среда може да улеснят измислянето на идеи. 

 Мозъчна атака (Brainstorming). 

Мозъчната атака е добре позната техника за генериране на нови идеи в група. 

В сесия за мозъчна атака участниците спонтанно, неструктурирано и в устна форма 

споделят своите идеи, като те се записват и поставят на видимо място. 

 

 Предизвикване на предположенията/предварителните нагласи.  

Техниката е от решаващо значение за разчупването на конвенционалните 

мисловни модели и достигането до нови идеи. Популярен подход е формулирането 

на няколко допускания, които са присъщи на проблема. След това екипът заедно 

преглежда тези предположения и обсъжда дали наистина са верни или просто са 

там, защото никога не са били поставяни под въпрос. Предизвикването на тези 

Идеи 
Смели 

Неочак-
вани 

Провока-
тивни 

Амбициоз-
ни 
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предварителни нагласи помага в определянето на това кои характеристики са 

наистина необходими или кои решения могат да се използват вместо тях. 

 Създаване на мисловни карти (Mindmapping).  

Техника за визуализиране на процеса на генериране на идеи, която насърчава 

създаването връзки между различни набори от идеи или информация. Като начало 

се изписва ключова дума в средата на страницата/дъската (обикновено свързана с 

постановката на проблема). След това на същия лист хартия тази дума се огражда с 

всякакви идеи, които хрумнат на участниците. Накрая се отделя време, за да се 

помисли как тези идеи са свързани, като връзки между тях се визуализират с линии 

и криви - което води до визуална карта. 

 Обратно мислене (Reverse thinking). 

Обратното мислене може да бъде забавен начин за преобръщане на проблема 

с главата надолу и за генериране на нови идеи. Въпросът „Как бихме могли да 

направим нашите услуги по-достъпни?“ може да бъде променен на „Как бихме могли 

възможно най-много да затрудним достъпа на гражданите до нашите услуги?“ 

Решенията, които възникват в отговор на обърнатото предизвикателство, могат да 

помогнат за откриването на решения за истинския проблем. Примерен отговор на 

обърнатия въпрос би бил:  

 

 

 

 

 

 

 

„За да получат достъп до услугата гражданите 

следва да са заявили услугата предварително на 

място, след това те следва да дойдат на място втори 

път и да преминат през няколко гишета, като 

получаването на услугата може да отнеме до 2 часа.“ 
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Примерен отговор на истинския въпрос би бил:  

 

 

 

 

 

 Най-лошата възможна идея. 

Подобно на обратното мислене, техниката на най-лошата възможна идея е 

чудесна за успокояване на групата и преодоляване на „задънените улици“ в 

творческия процес. Дори ако сесията е била предварително обявена като свободна 

зона за всякакви решения, неизбежно съществува известно количество натиск да се 

намери жизнеспособно решение, което останалите участници да одобрят. Търсенето 

на възможно най-лошата идея премахва този натиск. Не само това: размишляването 

върху това, което е грешно в тези идеи, може да разкрие ценни прозрения за това 

как може да изглежда една добра идея. 

  

 Повече за мисловните карти. 

Мисловната карта е диаграма, която помага визуално да се наблюдава и 

изучава информация. Изложението на проблема обикновено се пише в центъра на 

празна страница под формата на хъб, а клоните са във всички посоки, представяйки 

решения. 

Идеите могат да бъдат представени като текст, изображения, дървета и дори 

по-малки мисловни карти. Цялата карта изглежда като дърво отгоре, като 

формулировката на проблема е стволът, а решенията са клоните. Мисловните карти 

са известни още като „паяжини“. 

„Без предварителна заявка 

потребителят може веднага на място 

или онлайн да получи услугата в 

рамките на минути“. 
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 Мисловната карта обаче не е просто произволна диаграма. Това е добре 

структурирана, организирана диаграма, предназначена да подпомогне процеса на 

мислене и да рационализира процеса на анализ и синтез.  

 

 

 

 Как да създадем мисловна карта?  

Започнете, като поставите задачата в центъра на празна бяла страница. 

Използвайте изображения, различни цветове, символи, съкращения и 

кодове, за да представите идеите си. Текстът може да изглежда еднообразно, 

затова пък мисловната карта позволява да се експериментира. 
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Хартия 
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Ключовите думи следва да заменят дългите изрази, а мисловната карта 

бързо да подсказва идеи. Четенето на дълъг текст отнема повече време, 

затова не е ефективно в този формат. 

Всяка дума, написана в мисловната карта, следва да бъде свързана с 

централния възел чрез някаква линия или набор от линии. 

Използвайте множество цветове за визуална стимулация. 

Използвайте радиална йерархия и използвайте подчертаване, курсив и 

подчертаване, за да акцентирате върху точката. 

Идеалният процес може да се реализира и чрез скици, екрани и разкадровки. В 

корпоративните организации има екипи, които разполагат с големи бели дъски и 

залепват идеите си върху тях с помощта на лепящи се бележки. Различните 

категории идеи са представени като лепящи се бележки в различни цветове и това 

помага за разделянето на идеите. 

Изображение20 

 

                                                           
20 Francesca Rizzo, Alessandro Deserti & Onur Cobanli, European Public & Social Innovation Review (EPSIR), 
Vol 2 (1), 2017, ISSN 2529-9824; 
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 В обобщение, в етапа по генериране на идеи следвайте няколко важни 

правила:  

 Разрешен е само един разговор в даден момент. Никой друг не трябва 

да се намесва, когато се дава идея. 

 Фокусът следва да бъде върху количеството, а не върху качеството. На 

този етап групата трябва да има голям брой идеи. 

 Мислете абстрактно. Невероятните идеи трябва да се насърчават дори 

ако предизвикват хумор или изглеждат невъзможни. 

 Елиминирайте осъдителното отношение – то  води до обструкция. 

 Развивайте взаимно идеите си. Подкрепете други идеи и надграждайте 

върху тях чрез групови дискусии. 

 Основната задача на Стъпка 3 е генерирането на идеи и опита те да бъдат 

категоризирани. Процесът помага да се представят всички идеи и да се премине към 

следващата стъпка, наречена „Създаване на прототипи“, където идеите се тестват за 

тяхната осъществимост и устойчивост. 

 

7. Стъпка 4. Създаване на прототипи. 

  За фазата накратко. 

 

 

 

 

   

Това е експериментална фаза и целта е да се открие най-доброто 

възможно решение за всеки от проблемите, идентифицирани по време на 

първите три етапа. Решенията се внедряват в прототипите и едно по едно се 

изследват и след това се приемат, подобряват или отхвърлят въз основа на опита 

на потребителите/целевите групи.  
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  Екипът по дизайн следва да създаде редица евтини, умалени версии на 

продукта (или специфични негови характеристики), за да проучи ключовите 

решения, които са възникнали във фазата на генериране на идеи. Тези прототипи 

могат да бъдат споделяни и тествани в самия екип, в други отдели или върху малка 

група хора извън екипа. 

  До края на етапа по прототипиране екипът следва да има по-добра представа 

за ограниченията на продукта и проблемите, пред които е изправен. Също така ще се 

създаде по-ясна представа за това как истинските потребители биха се държали, 

мислили и чувствали, когато взаимодействат с крайния продукт21. 

  Тази стъпка е свързана с 

генериране на идеи и тестване на 

осъществимостта им, за да се стигне 

до крайното решение. Това е стъпка, 

която основно се грижи за три неща: 

 Създаване на опит; 

 Обратна връзка; 

 Повторение. 

Етапът на прототипирането е 

тази част от процеса по дизайн 

мислене, в която участниците 

създават картината. Те се включват 

активно и цялата обратна връзка се 

взема предвид, като въз основа на получените критики, предложения и оценки се 

стига до най-доброто решение. 

Видове прототипиране. 

Методите на прототипиране са разделени основно на две категории: 

                                                           
21

 https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process;  

Работи ли? 

https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
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Прототипиране с ниско качество. То включва използването на 

основни модели или образци на продукта, който се тества. Например, моделът може 

да е непълен и да демонстрира само няколко от функциите, които ще бъдат налични 

в окончателния дизайн, или може да е конструиран с материали, които не са 

предназначени за готовия артикул, като дърво, хартия или метал, когато готовият 

продукт следва да е от пластмаса. Нискокачествените прототипи могат да бъдат или 

модели, които са евтини и лесни за производство, или просто техни разкази или 

визуализации. Примери за прототипи с ниско качество:  

 Сториборд (Storyboarding) – графично представяне на това как дадена 

история/процес ще се развие, като се използват последователни 

илюстрации или изображения, съпътствани от кратки описания. 

 Скициране – опростена форма на рисуване, която представя основните 

характеристики на даден продукт, концепция. 

 Сортиране на карти (Card sorting) - техника за изследване на 

потребителите, при която изследователят моли група хора да сортират 

партида от индексни карти (физически или цифрови), които 

представляват набор от съдържание, в категории. Участниците също 

така биват помолени да опишат причините за създадените от тях групи 

от карти, за да могат изследователите да разберат как мислят22. 

Прототипиране с високо качество. Висококачествените прототипи 

са прототипи, които изглеждат и работят почти като крайния продукт. Например 

това би могло да бъде 3D пластмасов модел с подвижни части (позволяващ на 

потребителите да манипулират и взаимодействат с устройство по същия начин 

както с крайния продукт), който е много по-правдоподобен в сравнение с картонен 

макет23. 

 

                                                           
22 https://www.interaction-design.org/literature/article/card-sorting-how-to-get-started;  
23 https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-4-in-the-design-thinking-process-prototype;  

https://www.interaction-design.org/literature/article/card-sorting-how-to-get-started
https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-4-in-the-design-thinking-process-prototype
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 Основни насоки за създаване на прототипи. 

Прототипите следва да представляват бързи и лесни тестове на дизайн 

решенията.

Прототипите следва да се създават с оглед на потребностите.

Един прототип следва да създава изживяване за участниците. 

Прототипът е предназначен единствено за крайния потребител. 

Стойността на прототипа е ниска, ако той не е удобен и потребителят не е 

доволен от него. След като прототипът е разработен, следващите стъпки са, 

както следва: 

 Преведете участниците през прототипа и ги оставете да го изпитат 

напълно. 

 Опитайте се активно да наблюдавате и ентусиазирано да 

взаимодействате с участниците по време на изживяването. 

 Вземете предвид отчетените пропуски и усъвършенствайте идеите си. 
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8. Стъпка 5. Тестване. 

За фазата накратко. 

 

 

 

 

 

  

 Eтапът на тестване в процеса дизайн мислене често прелива в други етапи: 

 направените констатации позволяват по-голяма съпричастност с 

потребителите и по-доброто им разбиране;  

 може да доведе до прозрения, които променят начина, по който проблемът 

е дефиниран;  

 може да генерира нови идеи за решаване на проблема;  

 помага за подобряване на  прототипа. 

 Насоки за провеждане на теста24. 

 Поставете цел на тестването. Отговорите на въпроси като „Какво 

искаме да научим от потребителски тестове?“ и „На какъв въпрос се надяваме да 

отговорим?“ са подходяща отправна точка. 

 Създайте прототип. Вече знаете какво искате да тествате, затова е 

време да създадете прототип. Ако сте в много ранен етап на тестване на дадена идея, 

                                                           
24 https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/user-testing-design-thinking/;  

По време на този етап финалният продукт/услуга се тества, като се 

използват най-добрите решения, идентифицирани в етапа на прототипиране. 

Тестването е последната фаза от петстепенния модел на дизайн мисленето. 

Въпреки това, в итеративен процес като дизайн мисленето, генерираните 

резултати често се използват за предефиниране на един или повече 

допълнителни проблеми.  

 

https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/user-testing-design-thinking/
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ще се придържате към прототипи с ниско качество. След като уточните 

концепцията, ще тествате по-фините детайли. 

 Съставете план за провеждане на тест сесията с 

потребителите/заинтересованите страни. Планът следва да включва:  

 целта или въпроса, чийто отговор се търси;  

 как ще бъде тестван прототипът;  

 броя потребители, които ще участват в тестването;  

 списък на цялото оборудване, което ще бъде необходимо;  

 как ще се проведе документирането на констатациите/откритията.  

 Набиране на участници. Следва да идентифицирата целевата група 

(целевите групи), към която е насочен продуктът/услугата/политиката (пр. НПО, 

бизнес, младежи и т.н.), за да поканите нейни представители за участие в 

тестването. 

 Съберете цялото необходимо оборудване.  

 Документирайте констатациите си. Ще имате нужда от подпобни 

бележки или запис на всеки тест, за да можете да анализирате наблюденията си и да 

сравните резултатите от всяка сесия. 

 Някои съвети за успешно провеждане на тестването25. 

 Покажете на потребителите/заинтересованети страни, оставете ги сами да 

изпитат прототипа. Избягвайте дълги обяснения за прототипа, начина му на работа 

или какви проблеми следва да се решат с него.  

                                                           
25 https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-5-in-the-design-thinking-process-test;  

https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-5-in-the-design-thinking-process-test
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 Когато участниците проучват прототипа, помолете ги да казват какво 

мислят, да мислят на глас и да говорят това, което им е на ум по време на цялата 

тестова сесия, за да имате възможност да направите по-пълни наблюдения. 

 Наблюдавайте как участниците използват прототипа и се стремете да 

устоите на желанието да ги поправяте или насочвате, когато погрешно 

интерпретират прототипа, негова функция или начина, по който следва да се 

използва. 

 Задавайте последващи въпроси като например „Какво имаш предвид, 

когато казваш ...?“, „Какво очакваше да се случи?“, „Защо?“  

 Отрицателната обратна връзка е средството да се учите и 

усъвършенствате.  

 Ако участниците на са доволни от резултатите, проблемът следва да се 

предефинира, като включи констатациите от последната фаза на тестване. 

Идеалният процес би бил повторен, последван от прототипиране и друг кръг от 

тестове. Ако тестовата фаза отново е неуспешна, следва да се извърши нов кръг от 

итерация.  

 

Условно групиране на фазите с идеален резултат - 
приложимо и устойчиво решение 

. 

Прототипи-
ране 

Тестване 

Емпатия 

Дефиниране 

Идеи Решение 

. 
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*Схема по https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process.  

 

 Напомняне. 

 Дизайн мисленето е нелинеен процес. В настоящата методология може да 

изглежда, че процесът е директен и линеен, където етапите последователно 

преминават един в друг до логичен завършек. На практика обаче процесът се 

извършва по по-гъвкав и нелинеен начин. Например, различни групи в рамките 

на проектния екип могат да провеждат повече от един етап едновременно или 

пък дизайнерите могат да събират информация и прототипират през всеки етап 

от проекта, за да вдъхнат живот на своите идеи и да визуализират решенията на 

проблемите. Нещо повече, резултатите от тестовия етап може да разкрият нови 

открития за потребителите, които водят до друга сесия за генериране на идеи 

или до разработването на нови прототипи. 

https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
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IV. ПРИМЕРИ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИЗАЙН 

МИСЛЕНЕ. 

Социалните проблеми винаги са сложни проблеми, към които има много 

пристрастия и често предизвикват напрежение. Има твърде много аспекти на 

проблема, които социалните иноватори често пренебрегват. Решаването на 

социален проблем обаче изисква да се вземат предвид всички факти и цифри и след 

това да се работи по него. Това е причината дизайн мисленето да се използва 

широко за социални иновации. В резултат на това организациите с нестопанска цел 

са започнали да използват широко дизайн мисленето26. 

Пример 1. 

 През 2008 г. Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс поиска от IDEO да 

систематизира процеса на дизайн мислене. Фондацията желае систематизираният 

процес да се използва от неправителствени организации на местно ниво за справяне 

с проблемите на дребните фермери в развиващите се страни. Екипът на IDEO работи 

няколко месеца в сътрудничество с Международния център за изследване на 

жените, Heifer International и International Development Enterprise, за да получи 

представа за процеса на разработване на нови продукти. Тези продукти, процеси и 

услуги е следвало да бъдат интегрирани в новия процес на IDEO. 

 В резултат на тази програма за партньорство е разработен 

Инструментариум за проектиране, ориентирано към човека (Human Centered Design 

Toolkit). Тази методология позволява на организациите сами да използват процеса 

на дизайн мислене. 

 Пример 2. 

 В индийския град Hyderabad обществената пречиствателна станция на 

Фондация Naandi осигурява безопасна вода. Въпреки това жителите все още 

използват безплатна вода, която не е безопасна за консумация и разболява хората. 

                                                           
26 https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_social_innovation.htm;  

https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_social_innovation.htm
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Жителите на селските райони използват небезопасна вода не поради достъпност 

или проблеми с достъпността, а поради слабости в цялостния дизайн на системата. 

 Проблемът е, че жените не могат да носят тежки контейнери с вода обратно в 

домовете си от станцията. Такива проблеми могат да бъдат решени чрез дизайн 

мислене.  

 ! Приемете това като упражнение за измисляне на идеи за това как този 

проблем, пред който са изправени жителите, може да бъде решен с помощта на 

методологията дизайн мислене. 

 Пример 3. 

 Дизайн мисленето предлага съвместен, ориентиран към човека подход, за 

решаване на някои от най-належащите проблеми в света. „Embrace Baby Warmer“ е 

решение, разработено от група студенти от Станфордския университет за решаване 

на проблема с поддържането на топлината на новородено бебе в продължение на 

шест часа. То е помогнало на над 22 000 бебета по целия свят с ниско тегло при 

раждане да се стоплят. В Непал бебетата с ниско тегло при раждане често развиват 

фатална хипотермия поради неработещи кувьози. Районите, които нямат 

електричество, страдат от този проблем.  

 Използвайки методологията на дизайн мисленето, студентите стигат до 

иновативно решение. Спалният чувал, който са създали за новородени, е преносим и 

не се нуждае от електричество. По този начин животите се спасяват без никаква 

зависимост от кувьозите. 

 Дизайн мисленето набляга на бързото създаване на прототипи и тестване 

на решения, така че дизайнерите да могат бързо да получат обратна връзка и скоро 

да работят върху ново предложение. В миналото е имало много примери за 

социални иновации, които са създадени от студенти от Станфордския университет в 

страни като Бангладеш, Непал, Индия, Пакистан и др., и много от тях все още се 

използват.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Концепцията за дизайн мислене може да се прилага в различни сфери. 

Принципите на дизайн мисленето позволяват да се подходи към формулирането на 

даден проблем стъпка по стъпка и да се вземат предвид всички необходими 

фактори, за да се постигне най-доброто решение. 

 Дизайн мисленето се основава на концепцията за анализ и синтез. Анализът 

позволява голям проблем да бъде разделен на по-малки части и проблемни 

формулировки. След това се изучава всяка елементарна постановка на проблема и се 

прави опит за решаването му. Синтезът се прави, за да се свържат всички 

предложени решения, за да се образува кохерентно голямо крайно решение. 

 Анализът използва дивергентно мислене и за всяка от формулировките на 

елементарния проблем се разглеждат много решения. Предложените решения не 

трябва непременно да бъдат осъществими или жизнеспособни. Основната цел на 

дивергентното мислене е да бъдат представи възможно най-много идеи. 

 Дивергентното мислене е последвано от конвергентно мислене, при което 

предложените идеи се тестват за осъществимост, жизнеспособност и иновация. 

Синтезът изисква помощта на конвергентното мислене, за да се намери 

окончателното най-добро (правилно и устойчиво) решение.  

 Целият поток на дизайн мисленето обикновено се разделя на пет 

компонента. Тези компоненти са:  

 Съпричастност и разбиране; 

 Дефиниране; 

 Генериране на идеи; 

 Прототипиране; 

 Проверка/тестване. 

 В етапа на съпричастност екипът, който е ангажиран с провеждането на 

процеса по дизайн мислене, се поставя на мястото на гражданите, конкретните 

целеви групи или на крайния потребител и се опитва да разбере техните 
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потребности. Събирането на информация се извършва под формата на интервюта и 

проучвания. След като изискванията са ясни, фазата на дефиниране помага да се 

формулира проблемът. В етапа на генериране на идеи екипът обмисля идеи, като 

идеите не се тестват за осъществимост или жизнеспособност, тъй като в тази фаза е 

важно споделянето на възможно най-много идеи, а не тяхното качество. Идеите се 

събират и се представят като мисловна карта, сценарий, документ или в друга 

подходяща форма. По време на фазата на прототипиране проектният екип се 

фокусира върху тестване на идеите за осъществимост и устойчивост. Невъзможните 

идеи се отхвърлят, а възможните се превръщат в прототипи. Процесът на 

прототипиране помага да се разберат проблемите, свързани с идеята, за които не е 

мислено преди. Това помага да се създаде най-добрият прототип и да се избере най-

доброто решение. Освен това заинтересованите страни (граждани, потребители) са 

пряко ангажирани в този етап и тяхната обратна връзка е много важна. По време на 

фазата на тестване прототипът или моделът се поставя на изпитание в неговата 

цялост. Обратната връзка решава дали предложеното решение е било плодотворно 

или не. Ако участниците не одобрят решението, тогава целият процес следва да се 

повтори. Концепцията за итерация е централна за процеса на дизайн мислене. 

 Дизайн мисленето е не само инструмент, улесняващ създаването на 

иновативни решения, но също така способства разрешаването на конкретни 

проблеми, които могат да бъдат свързани с политики, продукти, услуги и да засягат 

различни сфери от живота както на отделни граждани, така и на цели общности. 

 Методологията на дизайн мисленето е гъвкава и приспособима към различни 

проблеми, контексти и заинтересовани страни. Основното ѝ предимство е, че 

насърчава непрекъснатите опити за постигане на по-добро разбиране за 

потребностите на хората и предизвикателствата, пред които те са изправени 

ежедневно или при конкретни обстоятелства, за достигане до и ясно и правилно 

формулиране по най-достоверния и пълен начин на първопричината (проблема) за 

незадоволителното състояние на настоящата ситуация и за търсене на нови, 

нестандартни и неочаквани идеи за срещане на идентифицираните потребности и 

разрешаване на установените проблеми. 
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 Също така, представената методология предоставя свобода за 

експериментиране, където отсъства натискът за постигането на конкретна цел от 

първия опит поради ограниченост на ресурсите и риск от провал. Напротив, 

прототипирането и тестването позволяват да се греши неограничен брой пъти при 

провеждането на нискобюджетни експерименти, чрез които спокойно да се достигне 

до най-правилното и успешно решение в творческа среда. Не на последно място, 

динамичният процес на дизайн мисленето стимулира участниците в него да се учат 

и да опознават по-добре проблемите, чието решение търсят. 

 

„Ако не си готов да сгрешиш, никога няма да измислиш нещо оригинално“. 

Сър Кен Робинсън 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

61 
Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване 

на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и 

мониторинг на политики в Община Челопеч“ по Договор № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство 

с гражданското общество и бизнеса“, с Бенефициент Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на 

съдебната практика и Партньор Община Челопеч. 

 
 

 ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 Francesco Mureddu and David Osimo, Co-Creation of Public Services: Why and How, 

Interactive policy brief, Lisbon Council, Issue 25/2019; 

 https://designthinking.postach.io/post/what-is-design-thinking;  

 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

0%B7;  

 https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_divergent.htm;  

 https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_convergent.htm;  

 https://www.interaction-design.org/literature/topics/5-whys;  

 https://makeiterate.com/the-5-whys-in-design-thinking-and-how-to-use-them/; 

   https://bdg.bg/glossary-term/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0

%B0/;    

   https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/; 

 https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-

thinking-process;    

   https://webdesign.tutsplus.com/articles/define-stage-in-design-thinking--cms-

31538; 

 https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-2-in-the-design-

thinking-process-define-the-problem-and-interpret-the-results;    

   https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-ideation-in-design-

thinking/; 

 Francesca Rizzo, Alessandro Deserti & Onur Cobanli, European Public & Social 

Innovation Review (EPSIR), Vol 2 (1), 2017, ISSN 2529-9824; 

 https://www.interaction-design.org/literature/article/card-sorting-how-to-get-

started;   

   https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-4-in-the-design-

thinking-process-prototype; 

   https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/user-testing-design-thinking/; 

https://designthinking.postach.io/post/what-is-design-thinking
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_divergent.htm
https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_convergent.htm
https://www.interaction-design.org/literature/topics/5-whys
https://makeiterate.com/the-5-whys-in-design-thinking-and-how-to-use-them/
https://bdg.bg/glossary-term/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
https://bdg.bg/glossary-term/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
https://bdg.bg/glossary-term/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
https://bdg.bg/glossary-term/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/
https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
https://webdesign.tutsplus.com/articles/define-stage-in-design-thinking--cms-31538
https://webdesign.tutsplus.com/articles/define-stage-in-design-thinking--cms-31538
https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-2-in-the-design-thinking-process-define-the-problem-and-interpret-the-results
https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-2-in-the-design-thinking-process-define-the-problem-and-interpret-the-results
https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-ideation-in-design-thinking/
https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-ideation-in-design-thinking/
https://www.interaction-design.org/literature/article/card-sorting-how-to-get-started
https://www.interaction-design.org/literature/article/card-sorting-how-to-get-started
https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-4-in-the-design-thinking-process-prototype
https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-4-in-the-design-thinking-process-prototype
https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/user-testing-design-thinking/


                                                                                                         

62 
Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване 

на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и 

мониторинг на политики в Община Челопеч“ по Договор № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство 

с гражданското общество и бизнеса“, с Бенефициент Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на 

съдебната практика и Партньор Община Челопеч. 

 
 

   https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-5-in-the-design-

thinking-process-test; 

 https://www.tutorialspoint.com/design_thinking/design_thinking_social_innovatio

n.htm;  

 https://coderlessons.com/tutorials/miagkie-navyki/izuchai-dizain-

myshleniia/dizainerskoe-myshlenie-kratkoe-rukovodstvo.  
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