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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 

 

 

 

ДОКЛАД  

с обобщени резултати от Дейност 1 /Изследване и анализ на текущото 

състояние на гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на  

политики в община Челопеч/ и Дейност 2 /Проучване и анализ на метода 

дизайн мислене /design thinking/ и добри практики, основани на неговото 

прилагане в процеса на изпълнение и мониторинг на политики/. 

 

 

 

 

 

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“. 

 

 

 

 

 

Декември, 2022 г. 
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основан на „дизайн – мисленето“ 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Въведение. 

1. Цел на проекта. 

      2. Цел на настоящия доклад. 

I. Специфики в процеса на взаимодействие на администрацията и местната 

общност в Община Челопеч.  

1. Задачи и резултати от проведено емпирично проучване на нагласите на местната 

общност за участие при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики.  

2. Задачи и резултати от проучване на вътрешнонормативни документи на Община 

Челопеч.  

ПРЕПОРЪКИ 

I. Преразглеждане на подхода към прилагане на традиционните механизми за 

гражданско участие и тяхното разширяване.  

II. Преразглеждане и актуализане на нормативната уредба, свързана с механизмите 

за осъществяване на гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики.  

III. Предприемане на мерки за повишаване на информираността за провежданите 

политики и резултатите от гражданското участие при тяхното формулиране, изпълнение и 

мониторинг.  

 

II. Специфики и потенциал за практическото използване на инструментите на 

метода дизайн мислене в процеса на взаимодействие на администрацията и местната 

общност в Община Челопеч.  

1. Задачи и резултати от проведеното проучването на метода дизайн мислене. 

2. Задачи и резултати от проведеното проучването на добри проктики при 

прилагане на метода дизайн мислене при формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики.  

ПРЕПОРЪКИ  

1. Препоръки за прилагане на метода дизайн мислене в отделни сфери на местната 

политика /съгласно областите на политики, определени в ПИРО Челопеч 2021-2027 г./.  

2. Препоръки за прилагане на добри практики.  
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Въведение. 

Настоящият доклад е разработен в рамките на Дейност 2 от 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, с партньор Община Челопеч. 

 

 1. Цел на проекта. 

Основна цел на проекта е да се изготви работещ инструментариум - Модел 

/методология/ за съвместно създаване на стойност, основан на иновативен подход чрез 

прилагане на дизайн мисленето /design thinking/, концептуално обвързан с ПИРО Челопеч 

2021-2027 г., който да съчетае традиционни инструменти с иновативни подходи, които да 

отразяват спецификата и потребностите на общността и на свой ред да стимулират 

изграждането на устойчив механизъм за партньорско и открито управление в община 

Челопеч. 

 

 

 

2. Цел на настоящия доклад. 
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Целта на  настоящия доклад е да представи обобщени и ревизирани резултати от 

извършените проучвания и анализи в рамките на Дейност 1 и Дейност 2 по Проекта, а 

именно от:  

 

Извършено емпирично изследване на профила и състоянието на гражданския 

сектор, степен на активност, потребности и нагласа за участие сред целевите 

групи на основата на представително анкетно проучване и провеждане на 

дълбочинни интервюта.  

Извършено аналитично изследване на използваните от местната власт традиционни 

механизми за гражданско участие. За целта е направен преглед на 

вътрешнонормативни документи на Община Челопеч, относими към 

взаимодействието на общинската администрация с гражданите, техните 

организации и бизнеса.  

Проведено кабинетно проучване на метода дизайн мислене /design thinking/.  

 

 

Проучени добри практики на прилагане на метода дизайн мислене при 

изпълнение и мониторинг на политики и опита на иновационни лаборатории 

в публичния сектор 

 На базата на извършените проучвания в настоящия доклад са 

изведени конкретни препоръки за подобряване на комуникацията и взаимодействието 

между администрацията и гражданския сектор при използването на традиционните 

инструменти за гражданско участие и за прилагане на метода в отделни сфери на местната 

политика съгласно областите на политики, определени в ПИРО Челопеч 2021-2027 г., 

както и препоръки за прилагане на добри практики.   
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I. СПЕЦИФИКИ В ПРОЦЕСА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА 

АДМИНИСТРАЦИЯТА И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ.  

1. Задачи и резултати от проведено емпирично проучване на нагласите на местната 

общност за участие при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики.  

Като самостоятелна дейност при изпълнението на Проекта е изведено количествено 

и качествено изследване на профила и състоянието на гражданския сектор, степен на 

активност, потребности и нагласа за участие сред целевите групи. В изследването се търси 

първична информация за гражданското участие при изпълнението и мониторинга на 

политики.  

Конкретна задача на проведените дълбочинни интервюта. 

Конкретната задача при подготовката и извършването на дълбочинното проучване 

е да се съберат първични данни относно ключови индикатори, които влияят върху 

мотивацията на гражданите на община Челопеч да участват в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики.  

Конкретна задача на проведеното анкетно проучване. 

Конкретната задача при подготовката и извършването на анкетното проучване е да 

допълни с количествени данни проведеното дълбочинно изследване, с което да се допълни 

и разшири събраната в рамките на дълбочинните интервюта информация за ключовите 

индикатори, които влияят върху мотивацията на гражданите на община Челопеч да 

участват в процесите на изпълнение и мониторинг на политики.  

Резултати от проведените емпирични изследвания. 

  Като цяло респондентите показват частично познаване на традиционните форми за 

гражданско участие. 100% от представителите на администрацията са посочили, че ги 

познават много добре, както и че са абсолютно необходими.  

 Профилът на НПО в общината показва значителен капацитет в сферата на 

културата, спорта и запазване на традициите.  
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 Резултатите от анализа на данните от проведеното емпирично изследване 

могат да бъдат обобщени по индикатор „нагласа“ и индикатор „мотивация“:  

 

 

 

 

НАГЛАСА 

МОТИВАЦИЯ 

 Положителна нагласа от страна на представителите на всички 

целеви групи към осъществяваните дейности по проекта; 

 Готовност за съдействие и включване в дейностите; 

 Проявена голяма степен на съпричастност и активност; 

 Изразено желание за участие в последващите дейности по проекта. 

 

 Форми на комуникация;  

 Интерес за включване; 

 Форми на участие. 
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 ТЕНДЕНЦИИ:  

 Гражданското общество и бизнесът нямат нагласа за иницииране на участие. 

Като изключение може да се посочи дейността и инициативите на Пенсионерския клуб 

(съвместни инициативи с неформалната младежка група), работата на Кукерския клуб, 

както организирани инцидентни подписки. Разбирането за гражданско участие по 

принцип се свързва с включване в инициативи, организирани от Община Челопеч. В този 

смисъл „активността“ се свежда до пасивно включване и участие на представителите на 

двете целеви групи.  

 Независимо от споделените мнения за липса на информация, анализът на 

резултатите от проведеното емпирично проучване показва известно „пренасищане“ с 

информация, която същевременно не е целенасочена. Респондентите споделят, че е трудно 

да се „отсее“ същественото /за тях/ от несъщественото (наличието на несъществена 

информация в бюлетина на общината, начинът на представяне на информацията на 

официалната страница на Община Челопеч). С това се свързват и предложенията за по-

подходяща форма и достъпност на информацията (разгласа по подобаващ начин, повече 

информация в медиите и др.).  

 В отговорите на респондените се съдържа линията „лична ангажираност“. 

Това се свързва най-вече с осъществяване на личен контакт от страна на администрацията 

с представителите на гражданското общество и бизнеса (пряко уведомяване на 

заинтересованите лица). Предложенията в този контекст могат да се определят като 

необходимост от създаване на неформални групи в рамките на местната общност, които 

да бъдат привлечени трайно като реални участници в процесите на вземане на решения. 

Предложенията включват различни аспекти и възможности – създаване на работни групи 

/съставени от хора, които пряко да участват в работните процеси/; обсъждане с местната 

общност на ключови решения преди да бъдат приети; участие в съвместни проекти с 

НПО; запознаване с добри практики; да се идентифицират хората, които биха искали да 

участват и имат с какво да допринесат, и следователно Община Челопеч да продължи 

работа с тях. 

 Акцент в предложенията е привличането и мотивацията на младите хора. В 

тази връзка е предложението за сформиране на обществен съвет от млади хора /между 45 

и 50 г./. Също така се поставя въпросът за повече проекти, насочени към тях. В този 

контекст голяма част от респондентите отчитат тенденцията за „застаряване на 

населението“ и смятат, че политиките на Общината следва да се съсредоточат в създаване 
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на условия за задържане и привличане на млади хора и семейства за трайно установяване 

в общината.  

 

2. Задачи и резутати от проучване на вътрешнонормативни документи на Община 

Челопеч.  

Конкретна задача на проучването.  

 

Задачата на проведеното проучване е на базата на аналитично изследване на 

вътрешнонормативни документи на Община Челопеч, относими към взаимодействието на 

общинската администрация с гражданите, бизнеса и техните организации, да бъдат 

изяснени използваните от местната власт традиционни механизми за гражданско участие 

и спецификите на процеса на взаимодействие между общинската администрацията и 

местната общност, като се установят работещите традиционни механизми за гражданско 

участие, както и тези, които не са достатъчно добре развити и/или не създават условия за 

активно гражданско участие. 

На анализ са подложени 7 вътрешни документи, стратегии, планове на Община 

Челопеч, относими към процеса на взаимодействие на общинската администрация с НПО, 

бизнеса и обществеността.  

В заключение са отправени 9 препоръки за изменение и/или допълнение на 

нормативни актове, за създаване на ред за провеждане на обществени консултации, както 

и във връзка с мерките за тяхната публичност за целите на повишаване на гражданското 

участие при изпълнението и мониторинга на политики.  

 

Резултати от проведеното проучване. 

Община Челопеч е изпълнила всички изисквания във връзка със задълженията, 

свързани с качеството на административното обслужване и приемане на предложения, 

жалби и сигнали, съгласно АПК и подзаконовите нормативни актове, уреждащи 

посочената предметна област.   

Корективни действия са необходими за целите на провеждане на обществени 

обсъждания в различните им форми.  
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В резултат на проведения анализ е отчетена необходимостта от ясно и подробно 

регламентиране на механизма за участие на гражданите, което да създаде условия и 

гаранции за проследимост на процеса от гледна точка на информиране на участващите за 

резултатите от получените предложения, което ще направи същия по ефективен и 

мотивиращ.  

 

 ПРЕПОРЪКИ  

I. Преразглеждане на подхода към прилагане на традиционните механизми за 

гражданско участие и тяхното разширяване.  

1. Община Челопеч може да преразгледа възприетия подход за провеждане на 

„масово“ анкетиране. Целевото /тематично/ анкетиране, с ясно дефиниране на респондентите 

/заинтересованите лица/, би повишило тяхната мотивация за участие.  

2. Формулирането на въпросите за провежданите тематични анкети може да се 

осъществява в сътрудничество между определения конкретен служител, който отговаря за 

отделни групи от местната общност и където се отчита добра комуникация, и представители 

на тази общност. 

3. Препоръчително е и създаването на неформални групи в рамките на местната 

общност в сътрудничество с НПО  и бизнеса, които да бъдат привлечени трайно като реални 

участници в процесите на вземане на решения. Това включва различни аспекти и 

възможности като създаване на работни групи /съставени от хора, които пряко да участват в 

работните процеси/, обсъждане с местната общност на ключови решения преди да бъдат 

приети, участие в съвместни проекти с НПО, запознаване с добри практики. Могат да бъдат 

определени периоди, през които да се организират неформални дискусии по конкретна тема 

за споделяне на идеи, предложения, питания.  

4. Също така Община Челопеч може да използва и различни фокусни методи за 

консултиране /преки интервюта със заинтересованите страни; фокус групи; публични 

дебати /събрания/ и др., като прилага „личния контакт“ /пряко уведомяване на 

заинтересованите лица/ при тяхното организиране. 
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II. Преразглеждане и актуализане на нормативната уредба, свързана с механизмите 

за осъществяване на гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики.  

 1. Актуализиране на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Челопеч, приета с Решение № 

256/23.05.2014 г. на Общински съвет – Челопеч. 

2. Приемане на отделни процедурни правила за реда за публично обсъждане на 

общинския бюджет /чл. 11, ал. 6 от ЗОБ/ и съгласно други специални нормативни актове 

/ЗПФ, ЗУТ/, предвиждащи такива процедури. 

3. Приемане на процедурни правила за обществени обсъждания на проекти за 

нормативни актове. 

      4. Приемане на информационна стратегия на Община Челопеч съгласно функциите, 

предвидени в чл. 30, т. 27 от Устройствения правилник на общинската администрация.  

 

III. Предприемане на мерки за повишаване на информираността за провежданите 

политики и резултатите от гражданското участие при тяхното формулиране, изпълнение и 

мониторинг.  

1. Публикуване на проектите за нормативни актове на Портала за обществени 

консултации: https://www.strategy.bg/. 

2. Публикуване на процедурните правила за провеждане на обществени 

обсъждания съгласно специалните нормативни актове /ЗПФ, ЗУТ, ЗОБ/ на интернет 

страницата на Общината.  

3. Към всеки от публикуваните на институционалната страница на Община 

Челопеч нормативни актове следва да се съдържа допълнителна информация относно:  

датата на приемането на акта, периода на провеждане на публично обсъждане, протокол 

от проведеното обсъждане, постъпили предложения, приети предложения, отхвърлени 

предложения и друга относима за целите на прозрачността и контрола информация. 

https://www.strategy.bg/
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*Обратната връзка следва да бъде публикувана възможно най-скоро след 

провеждането на консултацията на официалната интернет страница, където е публикувана 

информацията за нейното провеждане.  

4. За целите на по-ясното структуриране на информацията, по-лесното ѝ 

възприемане, проследимост на действията на всички страни и прозрачност при отразяване 

на резултатите, препоръчително е всички документи и информация, свързани с 

гражданското участие да бъдат публикувани на интернет базирана платформа за 

гражданско участие /например като подстраница на институционалната страница на 

Община Челопеч/, което се отчита за добра практика.  

 

II. СПЕЦИФИКИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА ИНСТРУМЕНТИТЕ НА МЕТОДА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ В ПРОЦЕСА НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В 

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ.  

 

1. Задачи и резултати от проведеното проучването на метода дизайн мислене.  

Конкретни задачи на проучването.  

 Конкретните задачи на проучването е да се идентифицират същността и 

спецификите на метода в контекста на неговото използване при изпълнение 

и мониторинг на политики.  

 В каква степен и в кои области на публични политики на местно ниво 

неговото прилагане би било най-адекватно.  

 Доколко методът може да отчете потенциала и потребностите на 

заинтересованите страни;  

 Европейският опит и добри практики при прилагане на метода дизайн 

мислене в публичните политики.  
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Като социална иновация методът дизайн мислене се характеризира със следните 

специфики: 

Резултати от проведеното проучване на метода. 

Съвременното глобално общество е изправено пред все по-големи и сложни 

предизвикателства (от социален, икономически, демографски, екологичен характер), 

 Промени в социалните взаимоотношения, системи или 

структури;   

 Такива промени обслужват споделена 

необходимост/цел или решават социално значим 

проблем; 

 Овластяване като трето измерение, тъй като 

ангажираността на гражданите е от съществено 

значение за насърчаване на социалните иновации, по-

специално чрез даване на глас и власт на 

маргинализирани групи; 

 Новаторска функционалност, т.е. решения, които да 

удовлетворят нови нужди или решения, или да 

задоволят стари нужди по напълно нов начин; 

 

 По-висока резултатност на дадено решение. 

 

СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ 
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които в различна степен имат своето отражение във всяка точка по света. Установените 

механизми за функциониране както на големи, така и на малки общности, показват все 

повече слаби страни и разполагат с все по-малко инструменти за навременно справяне със 

съществуващи или възникващи проблеми. Възприетите политики се струват все по-

„чужди“ на своите адресати, което води до пукнатини, а понякога и до цели пропасти, 

между гражданското общество и държавата (централни и местни органи).  

От тази гледна точка интересът към социалните /демократичните/ иновации е все 

по-голям при търсене на нови подходи и механизми за ангажиращо включване на 

местните общности при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики.  

Социални иновации, които се основават на активно включване и участие на 

гражданите, придобиват нарастващо значение, поради което публичните органи 

(доброволно или не съвсем) започват да търсят възможности за ангажиране на 

гражданите, заедно с разнородни заинтересовани страни, в стратегии за съвместно 

създаване (co-creation). 

Като предимства на метода на дизайн мислене в този контекст се отчитат следните 

негови специфики:  

 

Насоченост към взаимоотношенията, към създаване на близост; 

Антропоцентризъм;  

Свързаност в мрежа; 

Автономност на връзките/слаба обвързаност; 

Неуточнена спецификация (т.е. липса на лидерство,  структура и управление);  

Интерактивност;  

„От долу нагоре“;  

Рефлективност; 

Интуитивност. 
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2. Задачи и резултати от проведеното проучването на добри проктики при 

прилагане на метода дизайн мислене при формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики.  

Конкретни задачи на проучването.   

Конкретните задачи са да бъдат проучени добри практики при прилагане на метода 

дизайн мислене при изпълнение и мониторинг на политики в контекста на възможностите 

за тяхната оценка от гледна точка на спецификите на местната общност в Община 

Челопеч и в частност спецификите на целевите групи, определени в изпълнявания проект 

и изведени на базата на данните, съдържащи се в Аналитичен доклад от проведеното 

емпирично изследване /изготвен в рамките на Дейност 1 по Проекта/.  

Проучването следва обхване добри практики на прилагане на метода дизайн 

мислене при изпълнение и мониторинг на политики в 3 държави членки на ЕС,  2 добри 

практики, прилагани държави извън ЕС, както и опита от дейността на 2 иновационни 

лаборатории в публичния сектор.  

На базата на извършеното проучване следва да се дадат препоръки за прилагане на 

метода в три сфери на политики в Община Челопеч и прилагането на три добри практики.  

Резултати от проведеното проучване.  

В резултат на проведеното проучване са идентифицирани и описани следните 

добри практики при прилагане на метода дизайн мислене:  

1. Инициативи за градско обновление - примерът на Дания
1
. 

2. Създаване на медиатека в малки общини във Франция
2
. 

3. Изграждане на библиотека в квартал на Мадрид – опитът на Испания
3
. 

                                                           
1
 Torill Nyseth, Toril Ringholm & Annika Agger (2018) Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of 

the Formal Planning System, Urban Planning (ISSN: 2183–7635) 2019, Volume 4, Issue 1, Pages 7–18, DOI: 

10.17645/up.v4i1.1680, стр. 11-12; 
2
 Co-VAL [770356] ‘Understanding value co-creation in public services for transforming European public 

administrations’ (H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017; CULT-COOP-11-2016-2017), https://tanketanken.no/wp-

content/uploads/2020/10/Report-on-in-depth-case-studies-2020-03-02-09_05_15.pdf;  
3
 Co-VAL [770356] ‘Understanding value co-creation in public services for transforming European public 

administrations’ (H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017; CULT-COOP-11-2016-2017), https://tanketanken.no/wp-

content/uploads/2020/10/Report-on-in-depth-case-studies-2020-03-02-09_05_15.pdf; 

https://tanketanken.no/wp-content/uploads/2020/10/Report-on-in-depth-case-studies-2020-03-02-09_05_15.pdf
https://tanketanken.no/wp-content/uploads/2020/10/Report-on-in-depth-case-studies-2020-03-02-09_05_15.pdf
https://tanketanken.no/wp-content/uploads/2020/10/Report-on-in-depth-case-studies-2020-03-02-09_05_15.pdf
https://tanketanken.no/wp-content/uploads/2020/10/Report-on-in-depth-case-studies-2020-03-02-09_05_15.pdf
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4. Стратегия за развитие на градска зона - примерът на Норвегия (CityLab в 

Kongsvinger)
4
. 

5. Проектиране за хора с увреждания - примерът на Сингапур
5
. 

6. Иновационни лаборатории - примерът от Финландия (Helsinki Design Lab)
6
. 

7. Иновационни лаборатории - MindLab
7
 в Дания. 

 

 Примерът с датските, базирани в отделни райони инициативи, показва, че те са в 

състояние да привлекат групи, които обикновено са трудни за достигане. Потенциалното 

въздействие на тези подходи има двоен характер. Посочените инициативи привличат 

местните участници и допринасят за създаване на местни способности/капацитет/ за 

действие сред различни участници. Когато тези подходи са съчетани с дизайн мислене и 

инструменти на антропологията, тогава потенциалното въздействие от достигането до по-

широка група участници се повишава.  

Примерът с „медиатеката“ показва, че всъщност тя се е превърнала в по-гъвкаво 

„трето място“ от това, което е било предвидено, където хората могат да говорят и да 

получат психологическа подкрепа. По този начин библиотеката се превръща 

едновременно и във вид социални услуги за местната общност. 

  

Резултатите от проучените практики показват, че успехът на даден проект и 

включването на представители на местната общност като съ-дизейнери е зависим до 

известна степен от това дали инициативата идва от самата местна общност.  Това е добре 

подчертано в случая с предложението за разширяване на съоръженията на библиотеката в 

Испания, за да се включи градина, което е дошло от един от участващите съседи. Преди 

това тази идея не е била обсъждана, но после се е появил въпрос за това защо хората да не 

могат да четат, легнали в хамак или под дърво. 

   

                                                           
4
 Torill Nyseth, Toril Ringholm & Annika Agger (2018) Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of 

the Formal Planning System, Urban Planning (ISSN: 2183–7635) 2019, Volume 4, Issue 1, Pages 7–18, DOI: 

10.17645/up.v4i1.1680, стр. 12-13; 
5
 The Path To...Better Life by Design, Designing for persons with disabilities in Singapore, 

https://designsingapore.org/wp-content/uploads/2022/06/ThePathTo-Publication-v10-with-social-service-ecology-

map.pdf; 
6
 UK Design Council: Ailbhe McNabola, John Moseley, Bel Reed; Danish Design Centre: Tanja Bisgaard, Anne 

Dorthe Jossiasen, Christina Melander; Design Wales: Anna Whicher; Aalto University: Jaana Hytönen, Otto 

Schultz, Design for Public Good, https://ojs.unbc.ca/index.php/design/article/viewFile/540/479;  
7
 UK Design Council: Ailbhe McNabola, John Moseley, Bel Reed; Danish Design Centre: Tanja Bisgaard, Anne 

Dorthe Jossiasen, Christina Melander; Design Wales: Anna Whicher; Aalto University: Jaana Hytönen, Otto 

Schultz, Design for Public Good, https://ojs.unbc.ca/index.php/design/article/viewFile/540/479; 

https://designsingapore.org/wp-content/uploads/2022/06/ThePathTo-Publication-v10-with-social-service-ecology-map.pdf
https://designsingapore.org/wp-content/uploads/2022/06/ThePathTo-Publication-v10-with-social-service-ecology-map.pdf
https://ojs.unbc.ca/index.php/design/article/viewFile/540/479
https://ojs.unbc.ca/index.php/design/article/viewFile/540/479
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Методът дизайн мислене е подходящ за малки местни общности, какъвто е 

профилът на Община Челопеч и той може да бъде прилаган в различни форми и 

интензитет, включително заедно с традиционни форми на гражданско участие.  

Същевременно следва да се отбележи, че иновативните лаборатории биха били по 

– подходящи за по-големи общини или ако бъдат приложени в няколко общини, в случая 

това могат да бъдат общините от Средногорието /Пирдоп, Златица, Чавдар, Мирково, 

Челопеч/. Като база за сътрудничество могат да се използват създадените вече мрежи за 

сътрудничество като например Местната инициативна група (МИГ) „Чавдар, Златица, 

Мирково и Челопеч“.  

 

 ПРЕПОРЪКИ  

I. Препоръки за прилагане на метода дизайн мислене в отделни сфери на местната 

политика /съгласно областите на политики, определени в ПИРО Челопеч 2021-2027 г./.  

 

1. Да се изгради мрежа от малки местни общности, които да излъчат свои 

представители. Това е индуктивен подход, чрез който може да бъде преодоляна нагласата 

за „неприпознаване“ на общите проблеми и въпроси, които стоят за решаване пред 

общността като цяло. Принадлежността към по-малка група, обединена на основата на 

неформални критерии, би изиграла мотивираща роля за повишаване на съпричастността 

чрез „съпреживяване“ на решенията, което се предпоставя от метода дизайн мислене.  

 

2. На посочените представители следва да се дава възможност за получаване на 

допълнителна информация за възможностите за гражданско участие и в частност за 

прилагането на социални иновации в този процес. Това може да се осъществява под 

формата на семинари за запознаване с иновативни методи, включително дизайн мислене, 

както и с добри практики при тяхното прилагане.  

 

3. Когато определена политика дава възможност за това, готовите решения, 

отнесени до общността за информация или обсъждане да бъдат ограничавани. Подходът 

дизайн мислене предполага липса на решение, а понякога и липса на проблем /т.е. 

проблем има, но той е невидим/.  
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От практическа гледна точка това може  да бъде изразено по следния начин:  

 

 „Има проблем и ние го решихме така – какво ще кажете?“ 

                   Това не може да бъде ангажиращо в повечето случаи.  

 

 „Има проблем и трябва да го решим заедно – ще ни помогнете ли?“  

       Това обвързва емоционално и е силно ангажиращо.  

 

 „Нямаме проблем, но искате ли да поговорим?“ 

      Ако все пак има проблем, то той непременно ще се прояви и съответно ще   

      даде възможност да се зададе въпросът:  

      „Ще ни помогнете ли да го решим заедно?“ 

 

4. Методът дизайн мислене може да бъде приложен във всички сфери на местната 

политика. Равнопоставеността между участващите би преодоляла нагласата, изразена от 

повечето респонденти, за акцент върху представителството на определена възрастова 

група – между 40 и 55 г.  

Заедно с това, основни специфики на дизайн мисленето като емпатия и 

антропоцентричност го правят подходящ метод за привличане на уязвими и/или 

маргинализирани групи от общността. В тази връзка прилагането на метода дизайн 

мислене може да бъде най-успешно в следните сфери на политики съгласно ПИРО 

Челопеч 2021-2027 г.:  

 

 Развитие на човешките ресурси със специална грижа към младите хора;  

 

 Запазване и утвърждаване на природното богатство и културно-

историческото наследство;  

 

 Развитие на възможностите за обучение, качествени работни места, 

развитие на услугите, насочени към семейството и възрастните хора.  
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II. Препоръки за прилагане на добри практики.  

 

За целите на определяне на най-подходящите за Община Челопеч добри практики 

всяка от тях е подложена на анализ и оценка по определи показатели в съответствие с 

изготвената по настоящия Проект „Методология за проучване на добри практики при 

прилагане на метода „дизайн мислене“ /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на 

политики“. Извършените оценки са документирани в Карта за документиране на добри 

практики /Приложение № 1 към Методологията/ и са приложени към настоящия 

Аналитичен доклад /общо 7 бр. приложения/. 

В резултат от извършената оценка, като доближаващи се до профила, структурата и 

нагласите на местната общност в Община Челопеч могат да бъдат предложени следните 

добри практики:  

 

 Изграждане на библиотека в квартал на Мадрид – опитът на Испания. 

 Примерът от Испания се отнася до активност от страна местната общност. В 

същото време води до нови предложени услуги за различни групи от населението, 

включително маргинализирани и изключени: деца от семейства с ограничени ресурси, 

възрастни хора, желаещи да преодолеят разликите във възрастта, и млади хора в риск.  

 

 Стратегия за развитие на градска зона - примерът на Норвегия. 

Основните фактори, предпоставящи стратегията, са идентични с факторите, 

идентифицирани в Община Челопеч – застаряващо население; необходимост от  

вдъхновяване на младите хора да представят своите желания и очаквания относно 

бъдещето на общината; общината е имала намерение за обновяване, което да внесе нов 

живот, особено във връзка с привличането на млади хора.  

В тази връзка могат да бъдат прилагани методите за включване на гражданите, 

както и фазите на изпълнение на проекта.  

  

 Създаване на медиатека в малки общини във Франция. 

 Практиката е показателна за възможността да бъдат привлечени групи, които 

обикновено са трудни за достигане. Същественото в тях е създаване на местни 

способности/капацитет/ за действие сред различни участници. Когато тези подходи са 

съчетани с дизайн мислене и инструменти на антропологията, тогава потенциалното 

въздействие от достигането до по-широка група участници се повишава.  
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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 

 

Примерът с „медиатеката“ показва, че всъщност тя се е превърнала в по-гъвкаво 

„трето място“ от това, което е било предвидено, където хората могат да говорят и да 

получат психологическа подкрепа. По този начин библиотеката се превръща 

едновременно и във вид социални услуги за местната общност. 

 

 Всяка от проучените добри практики на прилагане на метода дизайн мислене 

при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики се съдържа идея, перспектива 

или концепция, която може да бъде взаимствана и приложена от Община Челопеч. Поради 

своята неформалност методът не изключва различни подходи, както и съвместното му 

прилагане с други форми на социални иновации.  

 

 

 

 

 

 


