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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“ 

Договор за предоставяне на БФП № BG05SFOP001-2.025-0053-C01 

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. 

Поддейност 1 Извършване на кабинетно проучване 
на метода и добри практики при 
неговото прилагане. 

 

Период на изпълнение 01.09.2022 г. – 31.10.2022 г. 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

Въведение – основна и конкретни цели, референции и принципи.  

I. СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ В 

ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ.  

1. Дизайн мисленето като социална иновация - нови подходи за 

взаимодействие между публичната власт и местните общности.   

2. История на дизайн мисленето /кратки бележки/. 

3. Същност, специфики и приложение на метода дизайн мислене в публичния 

сектор.  

4. Прилагане на метода дизайн мислене в отделни области на публични  

политики /модели от практиката/.  

5. Ключови стратегии при прилагане на дизайн мисленето в процесите на 

разработване на политики.  

 

II. АНАЛИЗ НА ПРОУЧЕНИТЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА 

ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ОПИТА НА 

ИНОВАЦИОННИ ЛАБОРАТОРИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.  

1. Инициативи за градско обновление - примерът на Дания. 

2. Създаване на медиатека в малки общини във  Франция. 

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

4. Стратегия за развитие на градска зона - примерът на Норвегия. 

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

6. Иновационни лаборатории - Примерът на Финландия (Helsinki Design Lab). 

7. Иновационни лаборатории - Примерът на Дания (MindLab). 

8. Изводи.  

  

 

III. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ В ОТДЕЛНИ 

СФЕРИ НА МЕСТНАТА ПОЛИТИКА /СЪГЛАСНО ОБЛАСТИТЕ НА ПОЛИТИКИ, 

ОПРЕДЕЛЕНИ В ПИРО ЧЕЛОПЕЧ 2021-2027 г./ И ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ.   
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1. Препоръки за прилагане на метода дизайн мислене в отделни сфери на 

местната политика.  

2. Препоръки за прилагане на добри практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въведение – основна и конкретни цели, референции и принципи.  
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Настоящият Аналитичен доклад е разработен 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 2, 

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/.  

Основна  цел на настоящия аналитичен доклад е да предостави информация, 

изводи и препоръки  за адекватността и потенциала за практическото използване на 

инструментите на метода дизайн мислене и намиране на най-подходящите за 

конкретните потребности на целевите групи по проекта. 

Конкретните цели на настоящия аналитичен доклад са: 

1. Да представи резултатите от проведеното кабинетно проучване на метода 

дизайн мислене /design thinking/.  

2. Да представи анализ на проучените добри практики на прилагане на метода 

дизайн мислене при изпълнение и мониторинг на политики и опита на 

иновационни лаборатории в публичния сектор /Съгласно Доклад от проведено 

проучване на добри практики за прилагане на метода дизайн мислене при 

изпълнение и мониторинг на политики, Приложение № 1 към настоящия 

Аналитичен доклад/. 
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3. Да представи препоръки 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.   

Препоръките за прилагане на метода в 3 сфери на местната политика се 

основават на изготвения SWOT анализ на нормативно установените традиционни 

инструменти за гражданско участие и метода дизайн мислене /Приложение № 2 към 

настоящия Аналитичен доклад/. 

Препоръките за прилагане на добри практики са изведени чрез прилагане на 

изготвената Методология за проучване на добри практики при прилагане на метода 

дизайн мислене /Приложение № 3 към настоящия Аналитичен доклад/. 

Извършените проучване и анализ, както и направените в настоящия 

Аналитичен доклад препоръки, се придържат изцяло към 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. 

 



                                                   

7 
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. 

 

Отправените в настоящия Аналитичен доклад препоръки са съобразени 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 

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.  
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I. СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ В 

ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ.  

  
 (Бележка*) Изследването на метода дизайн мислене е извършено в следните 

концептуални насоки съгласно проектното предложение:  

- Същност и специфики 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.  

1. Дизайн мисленето като социална иновация - нови подходи за 

взаимодействие между публичната власт и местните общности.   

 

Интересът към социалните /демократичните/ иновации е все по-голям от 

гледна точка на търсене на нови подходи и механизми за ангажиращо включване на 

местните общности при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики.  

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

предизвикателства (от социален, икономически, демографски, екологичен 

характер), 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).  

 Социалните 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 начини за ангажиране на 
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гражданите, заедно с разнородни заинтересовани страни, в стратегии за съвместно 

създаване (co-creation).  

 

Социалната иновация се разбира като нови начини за създаване и прилагане 

на политики. Фокусът е върху практиките и начина им на комбиниране1. 

Иновациите са се превърнали повече в решаване на социални проблеми, отколкото в 

нови технологии, както например се посочва в ръководството на Европейската 

комисия  за социални иновации: „социалните иновации могат да бъдат определени 

като разработване и внедряване на нови идеи за посрещане социални нужди и 

създаване на нови социални взаимоотношения или сътрудничество“2. Започвайки 

до голяма степен като политическа програма, наскоро са били разработени повече 

аналитични подходи.  

Според авторите социалната иновация включва:  

1. Промени в социалните взаимоотношения, системи или структури;   

2. Такива промени обслужват споделена необходимост/цел или решават 

социално значим проблем; 

3. 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.  

 

Социалната иновация може да се определи като: Създаване на дълготрайни 

резултати, които имат за цел да отговорят на обществените нужди чрез 

фундаментална промяна на отношенията, позициите и правилата между 

участващите заинтересовани страни чрез отворен процес на участие, обмен и 

сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително крайни 

потребители, като по този начин се пресичат организационните граници и 

                                                           
1 Torill Nyseth, Toril Ringholm ,Annika Agger,  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; 
2 European Commission. (2013). Social innovation research in Europe: Approaches, trends and future 
directions. Brussels: Directorate-General for Research; 
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юрисдикции. Това е перспектива, която набляга на подобряването на качеството на 

живот на хората, където развитието има по-активно значение, насочено към 

трансформиране на взаимоотношенията и изместване на траекториите 

Следователно успешната социална иновация, която води до създаване на социална 

стойност, разбирана като овластяване, реципрочност и подобрени отношения между 

участниците, често се изгражда в среда с множество заинтересовани страни, където 

трябва да се работи с конкуриращи се ценности. Социалните иновации често се 

произвеждат съвместно с участници от гражданския и правителствения сектор на 

обществото3. 

  

Появата на парадигмата за „съвместно създаване“ коренно променя 

отношенията между публичните органи и гражданите, така че различни 

заинтересовани страни и, най-важното, граждани следва да бъдат включени в 

обновяването и понякога в създаването на услуги. Това изисква нов подход, широко 

основан на методологии и умения за съвместно проектиране (co-design)4.  

 Справянето с напрежението, което произтича от една нестабилна, несигурна, 

сложна и неясна среда изисква откритост, гъвкавост и адаптивност. В тази светлина 

дизайн мисленето (ДМ) може да се разглежда като отговор на натиска на тази среда. 

ДМ се е разширило отвъд създаването на осезаеми артефакти/продукти към 

конструиране на сложни системи, превръщайки дизайнерите във 

фасилитатори/посредници и съсъздатели/съавтори на нови системи и услуги. Освен 

че се свързва с креативност и иновативност, ДМ често се описва като субективна и 

емоционална алтернатива на структурираната, бюрократична логика, 

характеризираща много големи организации5.  

                                                           
3 Nyseth,Т, Toril Ringholm,Т, Agger, А, Цит. съч, стр. 9; 
4 Rizzo, Fr., Deserti, Al. and Cobanli, O. 2017. “Introducing Design Thinking In Social Innovation And In The 
Public Sector: A design based learning framework” European Public & Social Innovation Review (EPSIR), Vol 
2 (1), 2017, ISSN 2529-9824, p.p. 127-143; 
5 Vinni, R. 2021. “The Potential of Design Thinking and Total Quality Management in Creating Public Value”. 
The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Vol. XIV, No. 1, стр. 286 (по van der Wal, Z. 2017. 
The 21st Century Public Manager. London, UK: Palgrave; по Buehring, J. and P. C. Bishop. 2020. “Foresight and 
Design: New Support for Strategic Decision Making.” She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation 



                                                   

11 
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. 

 

  

  

2. История на дизайн мисленето /кратки бележки/. 

 

Дизайн мисленето (design thinking) се отнася към познавателния, 

стратегически и практически процес, чрез който дизайн концепциите (предложения 

за нови продукти, услуги, предмети, сгради, машини и т.н.) се разработват от 

дизайнера и/или дизайнерските екипи. Дизайн мисленето се свързва и с процеса на 

измисляне и разработване на иновациите - иновативни продукти, услуги и 

преживявания в бизнеса и в социалния контекст. Към момента то е водеща 

методология за креативно решаване на проблеми и създаване на иновации в 

световен мащаб. Разработена е в университета в Станфорд, тя е в основата на 

бизнеса както на установени компании като Apple, Google, IBM, SAP и Nike, така и на 

едни от най-успешните стартиращи компании в последните години като AirBnB, 

Uber и Dropbox.  

Освен че развива емпатия, наблюдателност, любознателност, проактивност, 

увереност, положително мислене и умения за работа в екип, дизайн мисленето 

стимулира изключително ценно качество в днешния свят - постоянно да променяш 

средата около себе си, като я подобряваш, воден от своето любопитство и творческа 

увереност6.  

Разработването на нови техники за креативност през 50-те и нови методи за 

дизайн през 60-те години водят до идеята за дизайн мисленето като целенасочен 

подход за креативино решаване на проблеми. Джон Арнолд е един от първите 

автори, които използват термина „дизайн мислене“. В „Креативното инженерство“ 

(1959 г.) той разграничава четири области на дизайн мисленето. Според него дизайн 

мисленето може да доведе до: 

                                                                                                                                                                                           
6(3), 408 – 432; по Carlgren, L., M. Elmquist and I. Rauth. 2016. “Exploring the Use of Design Thinking in 
Large Organizations: Towards a Research Agenda.” Swedish Design Research Journal 1, 23 – 32); 
6 Кратка история на дизайн мисленето,  Превод и редакция: Цвети Камова, създател на Red Paper 
Plane, https://bg.rpplane.com/blog/designthinkinghistory; 



                                                   

12 
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. 

 

1. Новаторска функционалност, т.е. решения, които да удовлетворят нови 

нужди, или решения, които да задоволят стари нужди по напълно нов 

начин; 

2. По-висока резултатност на дадено решение; 

3. По-ниски производствени разходи; 

4. Повече възможности за продажби. 

Така според неговата ранна концепция дизайн мисленето покрива всички 

форми на продуктова иновация, включително по-специфичните „частична 

иновация“ (с по-висока резултатност) и „радикална иновация“ (с напълно 

новаторска функционалност).  

В книгата си „Систематичен метод за дизайнери“ (1965 г.) Брус Арчър 

изразява мнение, че е необходимо да се разшири обхватът на понятието дизайн: 

„Наближава времето, в което техниките при взимането на решения в дизайна и в 

мениджмънта ще имат толкова общо, че едното ще бъде като естествено 

продължение на другото“. През следващите години дизайнът започва все повече да 

се възприема начин на мислене. Първата такава книга в научния свят е на Хърбърт 

Саймън „Науката за изкуственото“ (1969 г.), както и в книгата на Робърт МакКим 

„Преживяванията при визуалното мислене“ (1973 г.). Браян Лоусън с книгата си „Как 

мислят дизайнерите“ (1980 г.) поставя началото на принципното описание на 

дизайн мисленето като пълноценна концепция. 

В статията си „Проклети проблеми в дизайн мисленето“ (1992 г.) Ричард 

Бюканан разширява обхвата на дизайн мисленето като процес, който може да 

посрещне по-трудните и неподатливи за решение човешки проблеми в света. 

Бюканан описва и четирите основни сфери, в които работят дизайнерите като 

професионалисти и които имат голямо влияние върху съвременния живот: (1) 

дизайн на символи и визуална комуникация; (2) дизайн на материални продукти; 

(3) дизайн на дейности и организирани услуги; (4) дизайн на комплексни системи 

или среда за живеене, работа, игра или учене. 

Началото на 21-ви век носи значително повишаване на интереса към дизайн 

мисленето, след като терминът започва да се популяризира в бизнес 

литературата. Започва издаването на бизнес книги за това как да създадем работна 

среда, която е фокусирана около дизайна и в която иновациите да процъфтяват.  
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Дизайн подходът започва да се прилага и адаптира не само за продукти, но и в 

сферата на услугите, като така дава началото на много близкото като понятие с 

дизайн мисленето „дизайн на услуги“ (service design). През 2005 г. d.School на 

Станфордският университет започва да преподава дизайн мислене като цялостен 

общ подход към технически и социални иновации. През 2007 г. институтът Хасо 

Платнер в Потсдам, Германия създава своя подобна програма по дизайн мислене7. 

 

3. Същност, специфики и приложение на метода дизайн мислене в упубличния 

сектор.  

 

Възходът на агенциите за проектиране на услуги, работещи в публичния 

сектор, и на други агенции за дизайн, които въвеждат публичния сектор в своeто 

предлагане, е доказателство за непрекъснатото нарастване на търсенето на тези 

специфични умения. Новата вълна от услуги дава съществен принос за 

изграждането на неутрална среда, която е възможност за свързване на иновациите в 

социалния и публичния сектор: две сфери, които досега са били разглеждани като 

отделни явления8. 

 

 Rauno Vinni отбелязва, че няма общоприето определение за дизайн мисленето. 

Той изяснява допълнително същността на ДМ, като обобщава част от неговите 

принципи и характеристики, използвайки два прегледа на специализираната 

литература (Таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Характеристики на дизайн мисленето, основани на два прегледа на 

специализираната литература9 

 
                                                           
7 https://hpi.de/en/school-of-design-thinking.html; 
8 Rizzo, Fr., Deserti, Al. and Cobanli, O., Цит. съч.; 
9 Vinni, R. Цит. съч., стр. 289 (по Micheli, P., S. J. S. Wilner, S. H. Bhatti, M. Mura and M. B. Beverland. 2018. 
“Doing Design Thinking: Conceptual Review, Synthesis, and Research Agenda.” Journal of Product Innovation 
Management 13(20), 124 – 148. и по Di Russo, S. 2016. Understanding the Behaviour of Design Thinking in 
Complex Environments. PhD diss. Swinburne Theses Collection); 

https://hpi.de/en/school-of-design-thinking.html
https://hpi.de/en/school-of-design-thinking.html
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Основни качества на ДМ 
(Micheli et al. 2018) 

Често посочвани характеристики на ДМ 
(Di Russo 2016) 

Творчество и иновация Оптимистично, изобретателно, 
иновативно 

Ориентираност към ползвателя и участие 
 

Емпатия, ориентирано към човека 

Разрешаване на проблеми Занимава се с неприятните/„проклети“ 
проблеми („wicked problems“) 

Итерация и експериментиране 
 

Итеративно10 

Междудисциплинарно сътрудничество 
 

Съвместно, мултидисциплинарно 

Способност да визуализира 
 

Визуализация 

Гещалт възглед (Gestalt view)11 
 

Етнографско 

Абдукция12 Абдуктивно, интуитивно, рамкиране 
проблем-решение 

Толерантност към 
двусмислието/неяснотата и провала 
 

Fuzzy front end13, бързо, създаване на 
прототипи 

Съчетаване на рационализъм и интуиция 
 

Системно мислене 

 

                                                           
10 Който означава повтарящо се действие; многократен (https://ibl.bas.bg); 
11 Гещалт възгледът е интегративен подход, който позволява развитието на по-задълбочено 
разбиране на контекста на проблема, както и идентифицирането на съответните прозрения (Micheli 
et al. 2018, Цит. съч.); 
12 Абдуктивното разсъждение е обратното на дедуктивното мислене (от общото към частното) и 
индуктивно разсъждение (от частното към общото); то е представата за това, което би могло да бъде, 
а не анализ на това, което е; абдуктивният подход към решаването на проблеми се състои или в 
позоваване на съществуваща рамка, или в преформулиране и оспорване на съществуващи практики и 
предположения (Micheli et al. 2018, Цит. съч.); 
13 Това е началната точка, където се идентифицират възможностите и се разработват концепции, 
преди да се навлезе в официалния процес на разработване на продукта, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Front_end_innovation;  

https://en.wikipedia.org/wiki/Front_end_innovation
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 Rauno Vinni посочва и някои ключови елементи на методологията на дизайн 

мисленето, които включват ранно и често взаимодействие с клиенти, бързи 

итерации, вземане на решения, оптимизация, гъвкаво проектиране на процеси с по-

малко йерархия, оценка и подход на учене чрез правене, включващ изработване на 

прототипи от всякакъв вид възможно най-рано в процеса. Също така отделя 

внимание, че някои автори обособяват два вида модели на процеса на проектиране. 

Първият представлява обяснително-теоретично представяне на дизайн дейности 

(абстрактен модел), а вторият се състои в предписващи изявления за това как да се 

решават проблеми с дизайна (практически модел).   

Типичен абстрактен модел на дизайн мисленето се описва чрез няколко 

стъпки:  

 Откриване (разбиране на текуща ситуация);  

 Преформулиране (задълбочено проучване на текущата ситуация, за да 

бъде разбрана от неочевидни ъгли);  

 Предвиждане (проучване на потенциални решения);  

 Създаване (проектиране на бъдещето).  

 

По сходен начин изглеждат и практическите модели, като пример за 

последните е модел от четири етапа, разработен от Британския съвет по дизайн: 

откриване на задълбочено разбиране за решението; дефиниране на областта, върху 

която ще бъде поставен фокус; разработване на потенциални решения; доставяне на 

работещи решения14. 

 

 Разглеждайки дизайн мисленето в публичния сектор, Rauno Vinni посочва, че 

повечето професионални съвети от страна на дизайнерите доскоро са били насочени 

към микро- и мезо-равнищата на управление, като например върху разработването 

                                                           
14 Vinni, R. Цит. съч., стр. 290 (по Le Masson, P., K. Dorst and E. Subrahmanian. 2013. “Design Theory: 
History, State of the Art and Advancements.” Research in Engineering Design 24(2), 97 – 103; по Kupp, M., J. 
Anderson and J. Reckhenrich. 2017. “Why Design Thinking in Business needs a Rethink.” MIT Sloan 
Management Review 59(1), 41 – 44; по Lindberg, T., R. Gumienny, B. Jobst and C. Meinel. 2010. “Is there a 
Need for a Design Thinking Process ?” In Proceedings of Design Thinking Research Symposium 8, Sydney, 
Australia; по Mendel, J. 2012. “A Taxonomy of Models Used in the Design Process.” Interactions 19(1), 81 – 
85); 
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на физически артефакти (сгради, обществени пространства и др.) и по-късно 

(цифрови) обществени услуги. Обхватът на ДМ в публичния сектор днес е разширен, 

за да покрие разработването на политики на макроравнище на управлението. 

Отчасти дизайн мисленето намира приложение в публичния сектор поради 

надеждата, че ще насърчи иновациите в него и ще предложи различен начин за 

разбиране на проблемите, свързани с политиките, който произхожда от хибридната 

комбинация от изследователски методи от други дисциплини (като антропология, 

системно мислене и наука за данните), като по този начин поражда сътрудничество 

между различните страни и превръща политиката в осезаема и разбираема15.  

 

В табличен вид Vinni очертава основните предимства, които се счита, че ДМ има  в 

сравнение с „традиционната“ публична администрация. 

 

 

Таблица 2. Предимства на дизайн мисленето в сравнение с „традиционната“ публична 

администрация16 

 

„Традиционна“ публична администрация 
 

Предимства на дизайн мисленето 

„Затворени“ процеси на дизайн, водени от 
субекти на управлението, с малко 
внимание към истинските нужди на 

Проектиране за основните нужди на 
ползвателите и ангажиране на 
гражданите; „ко“ режими на правене 

                                                           
15 Vinni, R. Цит. съч., стр. 291 (по Mintrom, M. and J. Luetjens. 2016. “Design Thinking in Policymaking 
Processes: Opportunities and Challenges.” Australian Journal of Public Administration 75(3), 391 – 402; по 
Mulgan, G. 2014. Design in Public and Social Innovation: What Works and What Could Work Better. Available 
at https://www.nesta.org.uk/report/design-in-public-and-social-innovation/; по Bason, C. 2014. 
“Introduction: The Design for Policy Nexus.” In C. Bason (ed.). Design for Policy. Surrey, UK: Gower 
Publishing, 1 – 8; по Kimbell, L. and J. Bailey. 2017. “Prototyping and the New Spirit of Policy-Making.” 
CoDesign 13(3), 214 – 226)); 
16 Таблицата е съставена от Rauno Vinni (Цит. съч., стр. 291) и основана на трудовете на Allio, L. 2014. 

Design Th inking for Public Service Excellence. Singapore: Global Centre for Public Service Excellence, United 

Nations Development Programme. Available at https://www.undp.org/content/ dam/uspc/docs/ 

GPCSE_Design%20Thinking.pdf; на Kimbell and Bailey 2017, Цит. съч.; на Clarke, A. and J. Craft. 2019. “The 

Twin Faces of Public Sector Design.” Governance 32, 5 – 21.; 

https://www.undp.org/content/%20dam/uspc/docs/%20GPCSE_Design%20Thinking.pdf
https://www.undp.org/content/%20dam/uspc/docs/%20GPCSE_Design%20Thinking.pdf
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ползвателите, липса на ангажираност като копродукции (съвместни 
продукции) и съвместни доставки 

Политика на специфичните „силози“17, 
липса на съвместно обсъждане 

Съвместен процес по иновация, 
мултидисциплинарни екипи; обширен 
поглед върху проблема; интегрирани и 
по-целенасочени решения; намалени 
дублирани усилия, несъответствия в 
политиките или припокривания  

Дългосрочни процеси по планиране 
преди прилагането 

Творчество и поемане на рискове; 
редовна итерация и експериментиране; 
прототипи с нисък риск, които водят до 
иновативни и приобщаващи решения; 
намаляване на дистанцията между 
политика и прилагане 

Неясни и комплексни цели По-добро разбиране на „архитектурата“ 
на проблема; генериране на нови идеи 

Липса на осезаемост Превръщане на проблемите в осезаеми 
чрез пряко наблюдение, визуализация и 
прототипи; засилено взаимодействие и 
по-добро адресиране на компромиси 

 

 4. Прилагане на метода дизайн мислене в отделни области на публични  

политики /модели от практиката/.  

 

В своето изследване Christian Bason и Robert D. Austin анализират 15 случаи на 

дизайн в публичния сектор18. Тяхната цел е индуктивно, обосновано изграждане на 

теория за дизайна в публичния сектор, тъй като не е провеждано задълбочено 

                                                           
17 Specific “silos”. Метафора за тясноведомствено мислене и изолация, наблюдава се нежелание за 
споделяне на информация или знания между служители или между различни отдели в организацията 
(Вж. https://www.investopedia.com/terms/s/silo-mentality.asp, както и Scott, Ian. 2020. „Governing by 
Silos“, Достъпна на адрес: https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/ 
9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1414?rskey=39R1ag); 
18 Christian Bason & Robert D. Austin (2022) Design in the public sector: Toward a human centred model of 
public governance, Public Management Review, 24:11, 1727-1757, DOI: 10.1080/14719037.2021.1919186; 

https://www.investopedia.com/terms/s/silo-mentality.asp
https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/
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проучване върху това как последният функционира. Според тях теориите в 

посочената област са в относително състояние на зародиш. 

 За своето проучване Bason и Austin са подбрали проекти, ръководени от 

представители на публичното управление, в които последните са имали ключова 

отговорност или са били ангажирани с подходи за съвместен дизайн в рамките на 

публични политики или услуги. Изследвани са усилията за разработване на 

иновации в политиките (на макрониво), а също и на нови услуги (микрониво). 

Установени са контрасти в измерението политика-услуга между щатско/национално 

ниво и регионално/местно ниво.  

 Първоначалното събиране на данни е основано на интервюта и частично на 

архивни материали, както и на пряко наблюдение на работни дейности.  

 За да проучат устойчивостта на дизайн практиките и дизайн решенията, 

изследователите са провели и последващо събиране на данни чрез друг кръг от 

интервюта със същите представители на публичното управление приблизително 10 

години след първоначалното проучване.  

 

 Авторите идентифицират три измерения в начина, по който представителите 

на публичното управление използват дизайн подходи за иновации в публичния 

сектор. Те наименоват тези измерения „изследване на проблемната област“, 

„генериране на алтернативни сценарии“ и „въвеждане на нови практики“. В рамките 

на трите измерения авторите установяват шест категории начини, по които 

представителите на публичното управление участват в определена дизайн 

практика, които наричат „ангажименти“.  

Практическите проявления на измеренията и ангажиментите 

изследователите описват чрез конкретни примери, а възможните конкретни 

дейности, включващи се в тях, са обобщени и в таблица (Таблица 3). 
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Таблица 3. Измерения, ангажименти и дейности19  

 

 

 
 
 
Управленски 
ангажименти  

 
1. Поставяне под 

въпрос на 
предварителни 

схващания 
 

  
3. Управление на отклоненията 

 
5. Създаване на 

конкретно 
бъдеще 

 
2. Използване на 

емпатия 

 
4. Навигиране на неизвестното 

 

 
6. Настояване 
за обществена 

стойност 

 
Измерения 

 
Изследване на 
проблемната 

област 
 

 
Генериране на алтернативни 

сценарии 

 
Въвеждане на 

нови практики 

 
 
Дейности  

 
Теренно 

проучване 
 
 

 
Визуализиране 

на възможни 
развития 

 

 
Разработване 
на концепции 

 
Тестване от 

потребителите 
 
 

 
Визуализиране 
на настоящата 

ситуация 

 
Генериране на 

идеи 

 
Прототипиране 

 
 

Оценка 
 

 

 

 

 

                                                           
19 Christian Bason & Robert D. Austin, Цит. Съч., стр. 1738; 
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Авторите обобщават в схематичен вид изведените от събраните данни 

взаимовръзки (Фигура 1).  

 

 

 
 

 Фигура 1. Измерения и ангажименти в дизайн проектите в публичния сектор 

  

Изследване 
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област 

#1 
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предварителни 
схващания 

#2 

Използване 
на емпатия 

Генериране 
на 

алтернативни 
сценарии 

#3 

Управление на 
отклоненията 

#4 

Навигиране на 
неизвестното 

Въвеждане 
на нови 

практики 

#5 

Създаване на 
конкретно 

бъдеще 

#6 

Настояване за 
обществена 

стойност 
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 Представителите на публичното управление и техните екипи са 

използвали различни подходи, вдъхновени от дизайна, за изследване на 

проблемната област, върху която са се фокусирали. Обикновено те са се включвали в 

дейности в две категории, за да могат да разберат опита на потребителите с 

обществени услуги. На първо място, те са положили усилия да оставят настрана 

предварителните схващания/презумпциите, които те и техните проектни екипи са 

могли да внесат в проектите, ограничавайки възможните решения. На второ място, 

те са опитали да установят близки, основани на емпатия взаимоотношения с 

потребителите, което да помогне на проектните екипи да разберат задълбочено 

опита на потребителите. 

 

  Ан Линд, генерален директор на Съвета по трудови злополуки в Дания, е 

заснела видео интервюта с пострадали граждани, чрез които е поставила под въпрос 

предварителните схващания20. Тези видеоклипове са оспорили предположението, че 

усилията на Съвета, полагани от името на гражданите, са оценявани положително. 

Видеозаписите са показали, че пострадалите граждани са объркани и обременени от 

твърде много получена информация – средно по 23 физически писма за случай. След 

като събира тези данни, Линд обяснява промяната на презумпциите по следния 

начин: 

 „Това отваря очите... (Процесът на проектиране) ме накара да осъзная, че има 

някои неща, които ние трябва да гледаме... досега ние описвахме услуга на 

гражданите, а не им предоставяхме такава... През годините... имахме много 

проучвания на удовлетвореността на потребителите, много срещи разговори с 

потребители... направихме хубав план за действие като последваща стъпка... тъй 

като изискванията на потребителите стават все по-подробни, системата става по-

сложна... затрупахме с информация потребителите. Мислехме, че това е добре. . . сега 

сме по-мъдри“21. 

                                                           
20 Проект: „No Red Tape: Young Injured“, дизайн фокус: политики, сфера: трудов пазар (трудови 
злополуки); 
21 Christian Bason & Robert D. Austin, Цит. съч., стр. 1737; 
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 В рамките на набора от данни в проучването се отчита, че дизайн методите 

помагат да бъдат открити погрешни предположения, например за това как 

пациентите са преживели здравните грижи, как хората всъщност използват даден 

уебсайт и други.  

  

        За да стимулира използването на емпатия в сферата си на дейност, Ан Линд 

провежда семинари и конференции, споделяйки неудобното видео както със 

служители в Съвета по трудови злополуки, така и с други заинтересовани страни 

(местна власт, профсъюзи и здравни организации). Целта е била да се повиши 

разбирането на гледната точка на потребителя и да се започне използването на този 

поглед, за да се създаде промяна в цялата система. 

 

 Второто измерение на вдъхновеното от дизайна публично управление 

представлява генериране на алтернативни сценарии, идентифициране на възможни 

действия, които да се предприемат. Представители на публичната власт на различни 

нива са работили със заинтересовани и лобистки групи, външни експерти и 

потребители, като граждани или представители на бизнеса, използвайки различни 

форми за съвместно генериране на идеи, които да предложат алтернативни 

сценарии или посоки. Те са влючвали графики и осезаеми модели, дизайн игри и 

други визуални инструменти. Според някои от интервюираните тези подходи са 

помогнали за създаването на споделено разбиране и колективна ангажираност с 

нови идеи и концепции. Предизвикателствата при прилагането на тези процеси в 

рамките на публичния сектор са възникнали от смущението на членове на екипите 

по проекта, както и на някои потребители, тъй като те са се срещнали с комплексни 

и несигурни условия от отворен тип. 

 Представители на публичната власт са се ангажирали с дизайн идеи по два 

начина за генериране на алтернативи. Първо, те са предприели действия за 

предотвратяване на твърде бързата конвергенция/сближаване на решения, за да 

избегнат изключването на възникващи алтернативи (Bason и Austin са нарекли това 
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управление на отклоненията). Второ, трябвало е да се справят с чувствата за липса 

на напредък и загуба на посока, които са възниквали сред членове на екипите, 

когато са молени да „усложнят“ (да се разминават), вместо да се сближават бързо 

при търсенето на решения (авторите са нарекли това навигиране на 

неизвестното)22.  

      Пример за управление на отклоненията, представен в разглежданото 

изследване на Ch. Bason и R. Austin, е случаят, свързан с жилищното градоустройство 

в Ню Йорк. Според мениджъра Андрю Айкман23 значението на дивергенцията 

(отклоненията) се открива в това, че „по някакъв начин е позволено на процеса по 

дизайн да диша и той дава повече живот на идеите в тяхната чиста форма преди да 

бъдат подложени на анализ“24. Поддържането на процеса обаче е изисквало работа, 

тъй като някои идеи са водели до напрежение сред хората. Поради тази причина на 

хората е напомняно да не позволяват на желанието за критика да се появи, когато 

дадено предложение противоречи на регулаторен подход, който организацията 

обикновено използва. 

 Елспет Гибсън25, старши стратегически мениджър по обществено здраве в 

Съфолк, Обединеното кралство, която е ангажирала дизайнери за справяне с 

проблемите на общественото здраве, е била изпълнена с енергия от възможността 

да се „мисли немислимото“ при генериране на алтернативи. Въпреки това тя 

признава, че понякога за нейния екип това е изглеждало по-скоро като да се „мисли 

нелепото“, но Гибсън е поддържала дивергенцията, като е насърчавала екипа да се 

забавлява26. 

                                                           
22 Christian Bason & Robert D. Austin, Цит. съч., стр. 1739-1740; 
23 Директор „Стратегическо планиране“, организация: New York City Department of Housing 
Preservation & Development (HPD), САЩ, проект: „Designing Services for Housing“, дизайн фокус: услуги 
и политики, сфера: градски, социален (гражданска ангажираност); 
24 Christian Bason & Robert D. Austin, Цит. съч., стр. 1740; 
25 Организация: Suffolk County Council, проект: „Healthy Ambitions“, дизайн фокус: услуги, сфера: здраве 
(младежка ангажираност); 
26 Christian Bason & Robert D. Austin, Цит. съч., стр. 1740; 



                                                   

24 
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. 

 

        Навигирането на неизвестното в проекта на Съвета по трудови злополуки в 

Дания е било предизвикателство. Кадрите от интервюта с граждани са довели до 

промяна в гледната точка, която е повдигнала неудобно широки въпроси. Ан Линд 

ги е извела изрично, акцентирайки върху това какъв е крайният принос на 

организация като Съвета; дали това е ефикасното справяне с уреждането на делата 

по застрахователни искове и плащания в съответствие със законовите стандарти; 

или това е създаването някакъв вид дългосрочен резултат за гражданите и 

обществото. Мнозина от нейния персонал са гледали на тези въпроси като на 

непрактично и объркващо големи. За да им помогне да се справят, Линд ги е 

включила в тълкуването и представянето на резултатите от проекта, както и е 

делегирала отговорност за последващи действия на служители на средни ръководни 

длъжности. По този начин хората са били мотивирани да намерят смислени начини 

за справяне с предизвикателствата, тъй като са имали конкретна задача.  

 

   Следващото измерение, което Bason и Austin обособяват, е 

въвеждането на нови практики. Според авторите създаването на желаните крайни 

резултати е в основата на дизайн практиката. В публичния сектор дизайнът се 

отнася до нов опит за потребителите, гражданите и бизнеса.  

 Тук са идентифицирани два ангажимента. Първо, екипите трансформират 

идеите в по-конкретни и осезаеми предложения – прототипи, които потенциално да 

бъдат приложени в организацията (създаване на конкретно бъдеще). Второ, 

ръководителите играят роля в дефинирането на очакванията за създаване на 

стойност в конкретни условия и използването на това като начин за мотивиране и 

задвижване на проекта до приключване (настояване за обществена стойност)27. 

   Ангажиментът за създаване на конкретно бъдеще се е проявил в 

изработването на прототипи на нови решения по време на проекта „Семейство до 

                                                           
27 Пак там, стр. 1741; 
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семейство“28, които са били приложени в малък мащаб, за да се установи как 

работят. При проекта „Добрата кухня“29, бъдещето е репетирано и прилагано чрез 

ролеви игри на взаимодействие с възрастни граждани, като се са се създавали 

прототипи на услугата, за да се тестват реакции и възможности.  

 

 Случаите, които са проучени, показват, че разиграванията, които правят 

възможното бъдеще конкретно, може да произтичат или от (отдолу нагоре) 

констатации, възникващи от етнографската работа и разработването на концепции, 

като по този начин показват потенциално ефективни интервенции; или от по-

абстрактни визии или стратегии, които след това се трансформират (отгоре надолу) 

в конкретни разкази или визуални материали за това какво хората биха искали да 

преживеят на практика. 

     Според Bason и Austin в рамките на публичното управление стойността 

често се определя от гледна точка на положителна промяна за гражданите. По време 

на изследването авторите са установили фокус върху „подобрението“ на услугите за 

гражданите. Например проучвателен дизайн проект30 е имал за цел да улесни 

регистрирането на нов бизнес в Дания, но стойността му според ръководителя на 

проекта е била многоаспектна - по-голяма удовлетвореност на потребителите; по-

малко грешки от страна на компаниите, спестени много пари и по-голяма 

удовлетвореност на компаниите; по-висока ефективност на регулирането и 

спестени пари на публичния сектор. 

 

 Christian Bason и Robert D. Austin обобщават, че интервюираните в 

изследването участници са съобщили за много предимства, които са забелязали при 

внедряването на дизайн практики. Според една от участничките в интервютата този 

                                                           
28 Организация: City of Adelaide/The Australian Centre for Social Innovation (TACSI), проект: „Family by 
Family“, дизайн фокус: услуги, сфера: социален; 
29 Организация: Община Holstebro, Дания, проект: „The Good Kitchen“, дизайн фокус: услуги, сфера: 
социален; 
30 Организация: Danish Business Agency, Дания, проект: „Branchekode“, дизайн фокус: услуги, сфера: 
бизнес (регистриране на нов бизнес); 
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подход хвърля нова светлина върху проблемите на обществените услуги и чрез 

преразглеждане на съществуващите предположения и свързването чрез емпатия с 

гражданите държавните служители са осъзнали проблеми, които не са виждали 

преди това. Няколко от респондентите в проучването са посочили също, че 

обширното количество данни от потребителското изследване са предложили 

приложими опции, които биха били по-трудни за извличане от анкетни данни. 

Личният и емоционален характер на потребителските данни са мотивирали 

служителите към промяна по начини, които предишните подходи не са успели. 

Акцентът върху дивергенцията е помогнал на проектните екипи да разработят по-

широки набори от опции, подобрявайки шансовете за идентифициране на по-добри 

идеи31. 

 Авторите отбелязват, че собена полза е разпозната в прототипирането, което 

е предоставило нов (за много) и практичен начин за изследването на решения на 

ранен етап и оформянето им с бързо тестване в малък мащаб, итерация и обучение. 

Bason и Austin се позовават на Moggridge, който дефинира  прототипа като 

представяне на дизайн, направен преди на окончателното решение да съществува32. 

Физическото представяне на все още незавършени решения само по себе си е било 

новост за някои участници, които са отбелязали, че бюрокрацията склонява към 

прилагането на предимно завършени окончателни версии.  

 

 Christian Bason и Robert D. Austin считат, че откритията им, разглеждани в 

съвкупност, биха могли да бъдат тълкувани като предполагащи движение към 

„човекоцентричен“ модел на публично управление, който в сравнение с предишни 

модели на публично управление е повече:  

 Насочен към взаимоотношенията, т.е. отчетливо човешки и възприемащ една 

по-широка гледна точка за ролята на обществената организация и нейното 

въздействие върху света в дългосрочен план; често това предполага 

                                                           
31 Christian Bason & Robert D. Austin, Цит. съч., стр. 1742 (по Kelley, T. 2005. The Ten Faces of Innovation. 
New York: Doubleday; по Brown, T. 2009. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations 
and Inspires Innovation. New York: HarperCollins); 
32 Пак там, стр. 1742-1743 (по Moggride, B. 2007. Designing Interactions. Boston: MIT Press); 
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преформулиране на вида стойност, която организацията следва да предоставя 

на гражданите и обществото; 

 свързан в мрежа/верига, т.е. активно взема под внимание и включва голямо 

разнообразие от представители на обществото;  

 интерактивен, проявяващ повишена осведоменост и по-отчетливо използване 

на физически и виртуални продукти при посредничеството за смислени 

взаимодействия между организацията и гражданите, както и други 

потребители и заинтересовани страни, които водят до възникването на 

решения; 

 рефлективен, т.е. воден от по-качествено, изразително, субективно и 

комплексно разбиране на способността на организацията да въведе 

промяна33.  

 

 Авторите изготвят и сравнителна таблица между характеристиките на 

бюрократичното и човекоцентричното управление за няколко сфери34 (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Характеристики на бюрократичното и човекоцентричното управление 

 

 

Сфера Бюрократично управление Човекоцентрично 
управление 

Граждани  
Формални правила 

 
Насочено към 
взаимоотношенията, към 
създаване на близост. 
 

 
Отчуждено 
 

 
Субективно 

                                                           
33 Пак там, стр. 1744; 
34

 При съставянето на таблицата авторите са извлекли съдържанието, отнасящо се до бюрократичния модел, 

от класически анализи (по Du Gay, P. 2000. In Praise of Bureaucracy: Weber, Organizations, Ethics. London: 

Sage Publications.); а това, отнасящо се до човекоцентричния модел от собствения им емпиричен анализ. 
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Организация 
  

 
Разпределение на 
отговорността 
 

Свързано в мрежа 

 
Йерархия на управлението 

Автономност на 
връзките/слаба 
обвързаност 

 
Ясна спецификация 
(наличие на йерархия, 
 формални процедури и 
ясни и конкретни роли и 
задачи) 
 

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

Процеси  
Оперативни 
 

 
Интерактивни  

 
Отгоре надолу 
 

 
Отдолу нагоре  

 
Недвусмислени  
 

 
Възникване на неясноти  

Епистемология  
Обективно 
 

 
Рефлективно  

 
Категоризирано  
 

 
Интуитивно  

 

 10 години след първите интервюта изследователите провеждат последващи 

такива, за да установят устойчивостта на проследените проекти. Респондентите са 

демонстрирали убеденост, че дизайнерските практики представляват подобрения 

спрямо предишни практики.  
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 Като цяло проектираните решения изглежда се запазват сравнително добре 

във времето, а дизайн практиките не толкова добре. Причините за неуспех на 

практиките или решенията, посочени от респондентите, са включвали текучество 

сред ръководните кадри, напускане на ключови служители (загуба на 

организационна памет), големи реорганизации (напр. обединяване на отдели) и 

въвеждане на нови цифрови решения, които обхващат вече разработените такива. 

 В случаите, когато дизайн решенията и практиките са били запазени, най-

честите причини са били силно лидерство и приемственост. 

 В последващите интервюта са обсъдени отделни проблеми, свързани с новите 

подходи, като например покровителството от страна на служители на отделни 

граждани, дължащо се на близкия контакт помежду им. Според Линд (Съвет за 

трудови злополуки, Дания) близкият контакт с гражданите може да накара 

работещите по даден случай да загубят перспектива под въздействието на този 

контакт и гледната им точка да бъде повлияна по начин, който не е свързан с по-

добри резултати. Друг респондент е отбелязал риска от това дизайнерът да се 

превърне в защитник на потребителя вместо да бъде защитник на доброто 

взаимодействие и най-добрия краен резултат. Четирима участници, от своя страна, 

са отхвърлили този риск или поддържали мнението, че предимства надвишават 

риска. Един от коментарите е бил свързан с това, че подходът всъщност подкрепя 

професионална работа и не е проблем. Този въпрос е провокирал един от 

респондентите да изясни какво означава емпатията при проектирането на решения 

в публичния сектор. Според него е важна гледната точка, а дизайнът е начин да се 

нюансира разбирането на бюрократите за пълния спектър от „рационалност“ в 

поведението на гражданите, който те следва да включат също в развитието на 

услугите. 

 По отношение на въпроса дали политическите ограничения биха 

възпрепятствали новите подходи в един отговорите на респондентите е посочено, 

че дизайн практиките са начин за освобождаване услугите за граждани от „секторни 

политики“, както и че дизайн практиките могат да функционират в „релсите“, 

наложени от законодателството35.  

                                                           
35 Christian Bason & Robert D. Austin, Цит. съч., стр. 1745-1748; 
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 5. Ключови стратегии при прилагане на дизайн мисленето в процесите на 

разработване на политики.  

 

Допълнителен поглед върху същността на дизайн мисленето предлага и 

статията „Дизайн мисленето в процесите по разработване на политики: 

възможности и предизвикателства“ на Michael Mintrom и Joannah Luetjens36. Според 

авторите дизайн мисленето в Австралия, както и навсякъде другаде, в момента 

остава отделено от основни усилия за създаване на политика, въпреки че то би 

могло да подкрепи публичните органи, които желаят да повишат обществената 

стойност на услугите си.  

 Дизайн мисленето подчертава важността на дефинирането на проблема. 

Включването на гледната точка на гражданите или на „крайния потребител“ в 

дефинирането на проблема се счита, че позволява по-пълно разбиране на проблема 

и насочване на вниманието към по-нюансирани решения. По същия начин дизайн 

мисленето насърчава крайните потребители, дизайнерите на политики, 

централните служби и ресорни агенции да работят в сътрудничество и по 

итеративен начин. Най-важното умение за специалист по дизайн мислене е да си 

представи света от множество гледни точки – например на колеги, клиенти, крайни 

потребители (настоящи и бъдещи). По този начин възниква по-голяма 

съпричастност към различните гледни точки. Дизайн мисленето не започва с 

презумпцията за известен отговор, или дори добре дефиниран проблем. Чрез 

итеративни етнографски методи дизайн мисленето носи обещанието за 

преодоляване на често срещаната пролука в публичната администрация между 

целите на разработването на политики и опита на гражданите, докато 

взаимодействат с обществените служби37.  

                                                           
36 Michael Mintrom & Joannah Luetjens (2016) Design Thinking in Policymaking Processes: Opportunities 
and Challenges, Australian Journal of Public Administration, vol. 00, no. 0, pp. 1–12, DOI:10.1111/1467-
8500.12211; 
37

 Michael Mintrom & Joannah Luetjens, Цит съч., стр. 2 (по Chambers, Simone. 2003. ‘Deliberative Democratic 

Theory’. Annual Review of Political Science 6(1):307–326; по Fung, Archon. 2006. ‘Varieties of Participation 

in Complex Governance’. Public Administration Review 66(s1):66–75; по Brown, Tim. 2008. ‘Design Thinking’. 

Harvard Business Review 86(6):84); 
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     Към днешна дата не се е появило единно определение за това какво 

представлява дизайн мисленето. Специалистите по дизайн мислене проявяват 

любопитство и съпричастност в усилията си да тълкуват как целевите групи се 

ангажират със заобикалящата ги среда. Те използват различни техники за 

наблюдение, които имат потенциала да осветляват проблемите по нови начини и 

показват ефективни, фокусирани върху клиента решения. Ползите, произтичащи от 

дизайн мисленето, зависят от това как то се разбира и прилага на практика във 

всяка обстановка. Ще бъде реализирана минимална стойност, ако една или две 

техники са избирателно подбрани и вмъкнати в мейнстрийма/основния поток на 

политическите процеси. Авторите се съгласяват с наблюдението на Mulgan, че 

дизайн мисленето е „синтез от методи, извлечени от много сфери... които заедно 

услужливо смекчават традиционните ограничения на разработването на публични 

политики“.  Традиционните ограничения възникват поради липсата на разбиране за 

това как гражданите и клиентите на услугата правят избор в конкретни ситуации38.  

 Авторите представят схематично (Фигура 2) етапите на дизайн мисленето и 

ключови стратегии при употребата на този подход, които те разглеждат по-нататък 

в изследването си. Дизайн мисленето може да помогне при дефинирането на 

проблема, при дизайна на механизми и при изпълнение на програми. Неговото по-

широко използване би могло да трансформира различни традиционни етапи на 

разработването на политики. 

  

 

Фигура 2. Дизайн мислене и разработване на политики 

 

 

 

 

                                                           
38

 Пак там, стр. 2-3 (по Mulgan, G. 2014. Design in Public and Social Innovation: What Works and What Could 

Work Better. London: NESTA); 

А. Фази на дизайн мисленето 
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Специалистите по дизайн мислене наблюдават целевите групи, като съпреживяват, 

за да определят проблемите и да търсят възможни решения. Разработката и 

тестването на прототипи се извършват итеративно в сътрудничество с целевата 

група, за да се гарантира, че измисленото решение е подходящо за целта. 

                           1. Наблюдавайте, като съпреживявате с целевата група; 

                           2. Изследвайте проблема; 

3. Потърсете възможни решения; 

4. Разработете прототипно решение; 

5. Тествайте прототипа с целевата група. 

 

 

 

 

 

Стратегиите за дизайн мислене могат да се комбинират за укрепване на 

таргетирането, разработването и прилагането на публични политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Ключови стратегии на дизайн мисленето 

Сканиране на средата 

Открити за ново 

познание разговори 

Осмисляне 

Планиране/Картографиране 

Наблюдение на участниците 
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Дизайн мисленето може да помогне при дефинирането на проблема, при дизайна на 

механизми и при изпълнение на програми. Неговото по-широко използване би 

могло да трансформира различни традиционни етапи на разработването на 

политики. 

 

 

     

  

Michael Mintrom и Joannah Luetjens разглеждат дизайн мисленето и от гледна 

точка на приложението му при разработването на политики. Традиционно 

разработването на политики се характеризира като целенасочено рационален 

процес, преминаващ последователно от дефинирането на проблема към анализ на 

варианти и разработване на политики. Все по-често този възглед се оспорва поради 

сложната система на публичния сектор. Дизайн мисленето е подход за навигиране и 

осмисляне на сложни явления.  

 Често разработването на политики включва консултации със заинтересовани 

страни в края на процеса, след като дефинирането на проблема е осъществено, 

възможните варианти са анализирани и приемливите посоки за развитие са 

проучени. Консултациите, провеждани на по-късен етап, намаляват риска от това 

работа по дадена  политика да бъде върната в начален стадий. В същото време, това 

повишава риска консултациите да бъдат тълкувани като формалност. Дизайн 

мисленето подчертава ценността на ранното ангажиране на заинтересованите 

страни.  

 Дизайн мисленето изисква специфични умения, с които общественият сектор 

невинаги разполага. Бариерата пред по-широкото му използване би могла да бъде 

адресирана чрез обучение. Необходимите умения се съдържат в различни 

В. Процеси на разработване на политики 

Дефиниране 

на проблема 

Изготвяне на 

работна 

програма 

Приемане на 

политики 

Изпълнение 

на програмата 

Оценка на 

програмата 
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дисциплини, включително антропология, психология, социология, комуникация, 

както и дизайн и архитектура.  

 ДМ насърчава надхвърлянето на организационните и процедурните „силози“, 

установените йерархични модели или бюрократични категории. Подобна дейност 

може първоначално да изведе тези, които участват в разработването на политики, 

от зоната им на комфорт, но това не следва да бъде основна пречка за по-голямо 

приемане. 

Mintrom и Luetjens спират вниманието си на някои специфични дизайн 

стратегии и възможности за тяхното използване при разработването на политики. 

 Фокусирането върху ежедневния живот на гражданите и потребителите на 

услуги се очаква да насърчи по-добро разработване на политики. В най-добрия 

случай такива политики следва да водят до изпълнение на програми, които 

повишават обществената стойност и представляват добра възвръщаемост на 

инвестицията на публични средства.  

 Авторите предлагат хипотеза, в която дадено правителство си поставя за цел 

да подобри предоставянето на подкрепа и консултантски услуги на безработни 

младежи. Проектът, основан на дизайн подход, първоначално би насочил усилията 

към идентифицирането на закономерности в индивидуалното поведение на 

отделните субекти, които загатват необходимостта от по-подходящи форми за 

предоставяне на услуги.  

Авторите предлагат списък от въпроси, чрез които проектът би проработил:  

 Къде е най-високата младежка безработица в момента?  

 Какви фактори изглежда пораждат младежката безработица? 

 Къде е вероятно да възникне като проблем младежката безработица през 

следващите години? 

 Как се различават стратегиите за търсене на работа на дългосрочно 

безработните от тези на краткосрочно безработните? 



                                                   

35 
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. 

 

 При какви обстоятелства младежката безработица води до други 

проблеми, като например бременност в юношеска възраст, 

наркозависимост или престъпна дейност? 

 Какво искат безработните младежи от доставчиците на услуги? 

 Кои са успешните примери за интервенции, които са помогнали на 

младежи да получат стабилна, дългосрочна работа? 

 

 Според авторите този набор от въпроси, специфични за младежката 

безработица, би могъл лесно да се адаптира и дизайн мисленето да се приложи в 

широк спектър от области, когато се обсъжда някаква форма на държавна подкрепа, 

необходима за подобряване на социални резултати. 

 Приложението на дизайн мисленето – извличане на познание от целевите 

лица, създаване на възможности за значителна обществена ангажираност на 

различни гледни точки и прототипиране на интервенции – ще изисква според 

авторите преоткриване на ключови аспекти на разработването на политики. Те 

предоставят неизчерпателен списък на конкретни дизайн стратегии и тяхното 

потенциално използване при разработването на политики. Това са сканиране на 

средата, наблюдение на участниците, открити за ново познание разговори, 

планиране/картографиране и осмисляне.  

 

Сканирането на средата  е стратегия, която изследва настоящото 

поведение на отделни лица и групи на дадени места и резултатите, произтичащи от 

тези поведения. Тя също се стреми да идентифицира тенденции, които могат да 

повлияят бъдещи резултати и изисква преглед на конкретната ситуация и 

сканиране за нови входове, материали, влияния и технологии, прилагани в други 

области, които може да бъдат от значение. Ако е използвана по подходящ начин, 

тази стратегия създава основан на доказателства метод за събиране, синтезиране и 

интерпретиране на информация, който може да насочи вниманието на една 

организация към нови възможности, заплахи, както и потенциални слепи петна. 

Сканирането на средата има за цел да запълни пропуските в знанията и да развие 

холистично разбиране за системите. То трябва да включва перспективите на 
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ползвателите. Последното открива възможността стратегията да повиши емпатията 

на разработчиците на политики към крайните потребители на публични услуги39. 

 Сканирането на средата изследва явленията по различни начини и получава 

знания от области, които не непременно се вземат предвид в традиционните 

процеси по разработване на политики. Поставянето под съмнение на данните и 

доказателствата помага на разработчиците на политики да преразглеждат 

дългогодишни предварителни схващания/презумпции и текущи формулировки на 

политики. Информацията, получена при сканирането, може да се използва за 

изготвяне на първоначален анализ и генериране на хипотези за по-нататъшни 

развития. Стратегията може да се използва, когато се обмисля нова област на 

политика или подобряване нa политика, която се прилага в момента. 

 Пример за употребата на разглежданата стратегия е съвместният проект 

между Австралийския център за социални иновации и Министерството на 

здравеопазването на щата Виктория. Австралийският център за социални иновации, 

създаден през 2009 г., е бил натоварен със задачата да разработи нови идеи за 

подпомагане на семейства в затруднено положение и за предотвратяване 

необходимостта от контакт с кризисните служби. През 2013 г. Министерството на 

здравеопазването на щата Виктория си партнира с Центъра, за да проучи 

алтернативни подходи за предоставяне на финансиране за подобряване на 

доставката на и достъпа до плодове и зеленчуци в щата Виктория. Министерството е 

разбрало, че за успеха на инициативата трябва да бъде намерен начин за 

насърчаване на иновациите сред НПО и бизнеса. Чрез партньорството с Центъра за 

социални иновации Министерството е успяло да се свърже и да разговаря с цяла 

нова гама от потенциални доставчици в хранителния сектор, които са се съгласили 

да подкрепят новия подход. Възползвайки се от етнографските методи и подходи на 

Центъра, Министерството е получило съвети от различни хора, включително 

представители на плодовата и зеленчуковата промишленост, изследователи и 

социални предприемачи. Доказателствата и данните са изяснили директните 

връзки между лошия избор на храна сред гражданите и бремето на 

                                                           
39 Пак там, стр. 5 (по Fahey, Liam, and William R. King. 1977. ‘Environmental Scanning for Corporate 
Planning’. Business Horizons 20(4):61–71; по Etzioni, Amitai. 1986. ‘Mixed Scanning Revisited’. Public 
Administration Review 46(1):8–14); 
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предотвратимите здравословни проблеми. Проблемът обаче е бил, че съобщенията 

относно избора на здравословна храна не са достигали до потребителите на 

услугата. Чрез партньорството си с Центъра за социални иновации Министерството 

на здравеопазването е тествало някои от най-основните си предположения относно 

достъпа до здравословна храна в общността и е успяло да идентифицира стратегии 

за преодоляването им.  

 

Следващата стратегия, разгледана от Mintrom и Luetjens, е свързана с 

наблюдение на участниците. Наблюдението се отнася до способността да се 

забелязват значими и на пръв поглед незначителни детайли. Макар че сканирането 

на средата улеснява широкото изследване на даден проблем, наблюдението изисква 

ангажиране с хора, срещащи специфични проблеми.  

 Дизайн мисленето прилага наблюдението, за да разбере хората и тяхното 

поведение в контекста на ежедневието им. Това може да включва наблюдение на 

някого, който изпълнява задача или използва услуга. Наблюдателят придружава 

субекта по време на различните стъпки и може да поиска от субекта да обясни какво 

прави. Някои от най-големите прозрения идват от забелязването на несъответствия 

между това, което някой казва, че прави, и това, което той всъщност прави. Други 

идват от заобиколно решение, което някой е създал, но никога не би се сетил да 

спомене в ситуация на интервю, тъй като процесът е станал обичаен. 

Идентифицирането и разбирането нуждите на потребителите може да послужи като 

бърз маршрут към ефективността. Наблюдението е особено полезно за разбиране на 

ефекта, който дадена политика оказва върху маргинализирани хора.  

 През 2011 г. Министерството на образованието, заетостта и отношенията на 

работното място в Австралия е стартирало проект „От вкъщи до работа“, 1-годишна 

пилотна програма, базирана на място, предназначена да интегриране на услуги за 

подкрепа и заетост за търсещите работа в най-неравностойно положение в Канбера. 

Неправителствени посредници на проекта са участвали в интензивни консултации с 

общността за идентифициране обичайни индивидуални и групови нужди. 

Участниците са били представители на маргинализирани групи, които са изпитвали 

постоянни трудности в осигуряване на дългосрочна заетост. Наблюдението е дало 
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възможност на посредниците на проекта да научат за дейностите и нуждите на 

участниците, а не да правят предположения. Методологията на проекта е позволила 

разработването на конкретен списък от опции за подпомагане, включително 

месечно консултиране, съдействие за първоначално намиране на работа, 

наставнически програми. След приключване на пилотния проект 64% от 

участниците в него са били назначени на работа на пълен работен ден, 

приблизително два пъти повече от обикновено, когато са използвани традиционни 

методи40.  

 

Стратегията на открити за ново познание разговори е в контраст с 

тенденцията на повечето организации, произвеждащи услуги, да се ограничава 

изборът на потребителите и да се правят постепенни корекции. Авторите се спират 

на изследването на Argyris41, който разглежда този феномен в контекста на 

единичния и двойния цикъл на учене. Единичният цикъл на учене предполага, че 

когато нещо се обърка, хората търсят алтернативни стратегии, които ще адресират 

настоящите ограничени избори и ще работят с тях. При двойния цикъл на учене 

алтернативният отговор е да се постави под въпрос съществуващият набор от 

избори. Ученето с двоен цикъл, или дивергентното мислене, е пътят към 

иновациите.  

 За да се постигне дивергентно мислене, е важно да се разполага с 

разнообразна група от хора, участващи в процеса. Откритите за ново познание 

разговори насърчават това мислене42. Такива разговори са свързани по-малко  

анализиране на съществуващи възможности и повече със създаването на нови 

                                                           
40 Пак там, стр. 6 (по Evans, Mark. 2012. Department of Education, Employment and Workplace 
Relations:Home to Work – An Evaluation. Canberra: Institute for Governance and Policy Analysis); 
41 Пак там, стр. 7 (по Argyris, Chris. 1982. Reasoning, Learning, and Action: Individual and Organizational, 
San Francisco: Jossey-Bass; по Argyris, Chris. 1991. ‘Teaching Smart People How to Learn’. May-June Issue, 
Harvard 
Business Review. Available from https://hbr.org/1991/05/teaching-smart-peoplehow-to-learn); 
42 Пак там, стр. 7 (по Martin, Roger. 2009. The Design of Businesses: Why Design Thinking is the Next 
Competitive Advantage. Boston, MA: Harvard Business Press; по Neumeier, Marty. 2009. The Designful 
Company: How to Build a Culture of Nonstop Innovation. Berkeley, CA: New Riders); 
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варианти и поставянето под въпрос на основата на съществуващите структури. 

Въпреки че този процес не е линеен, първоначално проучване е необходимо, за да се 

позволи на фасилитатора „да копае“ по-дълбоко. Ключът към улесняването на 

разговорите е да се опита да се дефинира и предефинира представянето на 

проблема, като се използва обратната връзка на целевата група. По този начин се 

поставят под въпрос всички предварително изградени схващания. 

 Един от начините за улесняване на откритите за учене разговори е да се 

попита: „Как бихме могли...?“ „Как“ предполага, че решенията съществуват и 

предоставят творческата увереност, необходима за идентифициране и решаване на 

незадоволени нужди. „Бихме могли“ казва, че можем да излагаме идеи, които могат 

или не могат да проработят – във всеки случай има възможност за учене. „Ние“ 

сигнализира за сътрудничество и надграждане върху идеите на другия за намиране 

на творчески решения заедно43.  

 При практическото илюстриране на разглежданата стратегия авторите 

отново се спират на пример с Центъра за социални иновации в Австралия. През 2009 

г. Центърът е получил задача правителството на Южна Австралия за разработване 

на подход за подпомагане семейства в затруднено положение и за предотвратяване 

на ситуации, при които те имат нужда от съдействието на кризисни служби, напр. 

като интервенции за защита на детето. Резултатът е възникването на програмата 

„Семейство до семейство“, процес на съвместно проектиране със стотици семейства 

в рамките на въпроса: „Как може една нова услуга да позволи на повече семейства да 

благоденстват и на по-малко да стигат до кризисни служби?“. „Семейство до 

семейство“ е модел за съвместно учене, който свързва семейства в нужда със 

семейства, които са преодолели трудности. Моделът поставя семействата в центъра 

и предлага нещо, което професионалните услуги не могат: човешки връзки и 

взаимоотношения. След първоначалния успех в Аделаида, с безпрецедентна 

завръщаемост на инвестицията, оценена на 7 долара за всеки похарчен долар, тази 

програма е разширена и до Нов Южен Уелс. Употребата на партньорския модел за 

                                                           
43 Пак там, стр. 7 (по Martin, Roger. 2009. The Design of Businesses: Why Design Thinking is the Next 
Competitive Advantage. Boston, MA: Harvard Business Press); 
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учене се разглежда като възможност и във връзка с проблеми като домашното 

насилие, социална изолация и изключване и други. 

 

Планирането може да се използва, за да се разбере как различни идеи са 

свързани една с друга. То се използва от дълго време при разработването на 

политики за изследване на връзките между дизайна на механизмите и тяхното 

прилагане. Концептуална карта може да се използва за разработването 

концептуална рамка, която да ръководи оценката или планирането. Такава рамка 

може да организира част от това, което е научено по време на предишни фази на 

процеси по проектиране/дизайн. Картографирането позволява да се визуализира 

как нещата се свързват и да се забележат възникващи модели44.  

 Картографирането може да се използва, за да се визуализира систематично 

човешки опит и да се мисли за стъпки или „допирни точки“ в даден процес. Често 

при традиционното разработване на политики, формулирането на проблеми се 

разглежда изолирано от съответния контекст. Картографирането проследява 

потребителския опит от началото до края и предлага по-широко, задълбочено и 

холистично познаване на потребителското преживяване. То също така може да 

разкрие проблеми и да помогне при откриването на алтернативни решения. 

Визуалното картографиране може да помогне за идентифицирането области, където 

услугите или процесите могат да бъдат елиминирани, рационализирани, подобрени 

или променени. Това не е необходимо да бъде задълбочено, подробно представяне, а 

по-скоро груба скица на това как процесът се разгръща. 

 Този аспект на дизайн мисленето се е доказал като неразделен от Програмата 

за преструктуриране на клиничните услуги на Нов Южен Уелс. Програмата 

анализира и идентифицира проблемите в здравната система от гледна точка на 

пациентското пътуване, тоест проследява всички стъпки, които пациентът 

предприема, за да му бъдат предоставени клинични грижи. След успешния пилотен 

проект този подход е получил финансиране от правителството за разгърне 3-

                                                           
44 Пак там, стр. 7 (по Elmore, Richard F. 1979. ‘Backward Mapping: ImplementationResearch and Policy 
Decisions’. Political Science Quarterly 94(4):601–616; по Trochim, William M. K. 1989. ‘An Introduction to 
Concept Mapping for Planning and Evaluation’. Evaluation and Program Planning 12(1): 1–16); 
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годишна програма в целия щат. В своя пик Програмата включва 75 отделни проекта 

в 60 болници45. Процесът е започнал с фокусиране върху обхвата на цялостния 

проект и създаването на екипа. Всички ключови лица и групи са били включени в 

процеса на картографиране - персонал, ръководство, пациенти, както и други форми 

на външни грижи, които пациентите могат да получат. Документирането на 

пациентското пътуване по този начин е демонстрирало сложността на ситуацията и 

впоследствие е послужило като катализатор за насърчаване на промяна в системата. 

Програмата е насърчила реформирането и стандартизирането на редица услуги. 

Резултатите са впечатляващи, включително 97% намаление на броя на пациенти, 

чиято операция е закъсняла, както и 99% намаление на броя на пациентите, чакащи 

повече от година за операция46.  

 

 

Mintrom и Luetjens разглеждат и стратегията на осмислянето, като се 

позовават на Weick47, който определя осмислянето като продължаващ социален 

ретроспективен процес, обоснован в изграждането на идентичност, воден от 

правдоподобността, а не от точността. Осмислянето е ориентиран към действие 

процес, през който хората преминават автоматично, за да интегрират 

преживяванията си в своето разбиране на света около тях. Осмислянето изисква 

връзки, които трябва да се изградят между привидно несвързани въпроси чрез 

процес на селектиране и визуална организация. Диалогът е от решаващо значение за 

осмислянето. Веднъж щом на данните и впечатленията е даден външен израз, 

например във формата на листчета на стената, дизайнерите могат да започнат по-

интелектуалната задача за идентифициране на явни и имплицитни връзки, като 

нарисуват тези връзки в процеса на организацията на информацията. Дизайнерът 

                                                           
45 Пак там, стр. 8 (по Ben-Tovim, David I., Melissa L. Dougherty, Tony J. O’Connell, and Katherine M. McGrath. 
2008. ‘Patient Journeys: The Process of Clinical Redesign’. Medical Journal of Australia 188(6):S14–S17); 
46 Пак там, стр. 8 (по MacLellan, Donald G., Patrick C. Cregan, Brian C. McCaughan, Tony J. O’Connell, and 
Katherine M. McGrath. 2008. ‘Applying Clinical Process Redesign Methods to Planned Arrivals in New South 
Wales Hospitals’. Medical Journal of Australia 188(6):S23–S26); 
47 Пак там, стр. 8 (по Weick, Karl E. 1995. Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications); 
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започва да размества съдържанието, поставяйки елементи, които са свързани, един 

до друг.  

 След като започнат да се появяват групи информация, те могат да бъдат 

категоризирани и разбрани. Един от основните принципи за осмисляне на данните е 

даването на външен израз на целия процес на създаване на смисъл. Съдържанието 

може да се мести свободно и манипулира и целият набор от данни може да бъде 

видян наведнъж.  

 Мисията на град Окланд e стартирала „The Family 100 Project“ в опит да 

разбере сложността на повтарящия се цикъл на бедността. В продължение на 12 

месеца екипът е работил със 100 семейства, които бяха дългогодишни потребители 

на хранителната банка на мисията. Членове на екипа са се опитали да получат по-

задълбочено разбиране на преживяванията на семействата в бедност. Един от 

ключовите моменти в проекта е бил картографирането на взаимодействието на 

участниците с редица агенции, за да се разкрие как хората се ориентират в сложния 

пейзаж от услуги48. Проектът е отприщил набор от прозрения в различни сфери като 

правосъдие, дългове, здраве, образование, заетост, жилища, храна и услуги и как 

тези области са свързани една с друга. Проектът също е набрал инерция в съдебната 

система, в резултат на което е проведен семинар между авторите на проекта и 

съдии49. Поставяйки семейството в центъра, екипът на проекта е успял да използва 

тези взаимодействия, за да осмисли цикъла на бедността и да разпознае области, 

които могат да бъдат укрепени във връзка с прекъсването на цикъла. Докато 

прозрения и връзки се сливат, е важно идеите да бъдат уловени и развити в малки 

по мащаб прототипи, които могат да бъдат тествани рано. Този итеративен процес 

позволява да се формират по-силни решения, тъй като идеите могат да бъдат 

усъвършенствани, тествани, изпробвани и усъвършенствани отново. 

                                                           
48 Пак там, стр. 9 (по Hodgetts, Darrin, Kerry Chamberlain, Yardena Tankel and ShilohGroot. 2013a. ‘Looking 
Within and Beyond the Community: Lessons Learned by Researching, Theorising and Acting to Address 
Urban Poverty and Health’. Journal of Health Psychology 19(1):97–102); 
49 Пак там, стр. 9 (по Hodgetts, Darrin, Kerry Chamberlain, Yardena Tankel, and Shiloh Groot. 2013b. 
‘Researching Poverty to Make a Difference: The Need for Reciprocity and Advocacy in Community Research’. 
Australian Community Psychologist 25(1):35–48); 
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 С оглед разгледаните примери Mintrom и Luetjens излагат някои съображения 

във връзка с прилагането на дизайн мисленето в публичния сектор. Например, ако 

оценката на усилията за прилагането на дизайн мисленето се прави за краткосрочна 

перспектива, то тези усилия могат да се разглеждат като провал, тъй като много от 

търсените ефекти се реализират в дългосрочен план. Дизайн мисленето изисква 

време, пространство и разрешение за действие. 

 Ефективността на дизайн мисленето ще зависи според авторите от 

разбирането и намеренията на потребителите. То е процес, който отнема време и не 

следва да се предприема за повишаване на ефективността. В случая на Програмата 

за клинично преструктуриране ключовите показатели за ефективност са били 

формулирани по отношение на достъпа до услуги и ефективността, а не по 

отношение на баланса между ефективност, качество и безопасност50. Въпреки че са 

постигнати подобрения в някои аспекти на системата, те не са били устойчиви. За да 

настъпи промяна, дизайн мисленето изисква лидерство и ангажираност. Съществува 

опасност агенциите, които се стремят да разработят и възприемат по-ориентирани 

към гражданите подходи за създаване на политики, да използват дизайн мисленето 

като краткосрочно средство за постигане на дадена цел. Независимо че дизайн 

мисленето наистина попада в по-широката гама от подходи, ориентирани към 

гражданите, според Mintrom и Luetjens то е по-скоро за овластяване на пасивните 

граждани и разбиране на техния опит в правителствената политика и услуги. 

 

II. АНАЛИЗ НА ПРОУЧЕНИТЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА 

ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ОПИТА НА 

ИНОВАЦИОННИ ЛАБОРАТОРИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.  

Съгласно заложените в Проекта дейности са проучени добри практики при 

прилагане на метода дизайн мислене при изпълнение и мониторинг на политики, в 

контекста на възможносттите за тяхната оценка от гледна точка на спецификите на 

                                                           
50 Пак там, стр. 9 (по Eagar, Kathy, Malcolm Masso, Glenn Robert, and Paul Bate. 2008. The NSW Clinical 
Services Redesign Program: Achievements and Lessons.Wollongong: University of Wollongong, Centre for 
Health Service Development); 
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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.  

Проучването на добри практики е съобразено с критериите, заложени в 

Методология за проучване на добри практики при прилагане на метода дизайн 

мислене, изготвена в рамките на възложената по Проекта дейност.   

Проучването обхваща добри практики на прилагане на метода дизайн 

мислене при изпълнение и мониторинг на политики в 3 държави членки на ЕС – 

Дания, Франция и Испания, 2 добри практики, прилагани в Норвегия и Сингапур, 

както и опита от дейността на 2 иновационни лаборатории в публичния сектор - 

Helsinki Design Lab във Финландия и MindLab в Дания. 

 

 1. Инициативи за градско обновление - примерът на Дания. 

  

 В статията „Иновативни форми за гражданско участие в периферията на 

системата за формално планиране“ Torill Nyseth, Toril Ringholm и Annika Agger51 

отбелязват, че в скандинавските страни се наблюдава разпространение на нови и 

по-експериментални форми за взаимодействие между гражданите и държавните 

органи в областта на градското планиране и управление. Авторите спират 

вниманието си върху няколко примера от Дания и Норвегия. 

През 2012 г. местната власт в Копенхаген е отчела, че някои квартали 

изостават от останалата част на града по отношение на високото ниво на етнически 

малцинства, хора, които не са ангажирани в никаква форма на заетост, както и на 

отпадащи от образование младежи. Последното е довело до редица инициативи – 

сред които са интегрирани инициативите за градско обновление, които адресират 

физическо подобрение и местни дейности в квартали, целящи да създат връзки 

между хората, надвивайки културни, етнически и социални различия. На датски 

                                                           
51 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; 
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език тези инициативи се наричат Områdefornyelser, или базирани в отделни райони 

инициативи.  

 Разглежданите инициативи отчасти се финансират от държавата и отчасти от 

общините и се изпълняват за период от пет години. Всеки район разполага с местен 

секретариат, в който работят от четири до осем души, които обикновено са 

архитекти, публични администратори, географи, както и специалисти по 

обществени науки. Част от работата им включва привличането на местните 

участници да бъдат активни граждани и да се грижат за своите съседи и квартали.  

 Методите за ангажиране на гражданите са включвали набор от различни и 

иновативни подходи. От особено значение са методите, използвани за свързване с 

определени групи, които често са трудни за достигане, например етнически 

малцинства, младежи, заети семейства или бездомни лица.  

 Експериментиране с прототипиране на градски инсталации под 

формата на временни проекти като превръщане на паркинги в зелени площи чрез 

поставянето на изкуствена трева и пейки.  

Идеята е да се тестват различни приложения на обществени пространства и 

да се привлече вниманието на минувачите, които обикновено не биха участвали в 

събрание, свързано с развитието на техния квартал.  

Други примери са проекти, които целят да покажат инсталации в мащаб 1:1 

чрез използване на временни материали, за да се даде представа за размера и 

функцията на планирана инсталация. По този начин във Valby местен площад е 

преустроен във временен сметосъбирателен пункт. Цялата идея за поставяне на 

пункт за отпадъци в относително гъсто населен градски квартал обикновено би 

довела до много протести и конфликти. Въпреки това използването на временно 

тестване на проекта е демонстрирало, че станцията за боклук би могла да изпълнява 

и други функции и да служи като местно място за срещи. Временната инсталация е 

помогнала не само да се привлече широка група местни жители, но също така е 

успяла да определи местните нагласи за това къде да бъде разположена станцията 

за боклук.  
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 Констатациите от примера са обобщени в Таблица 552. 

 

Таблица 5. 

 

Проект  Mobilising the commons: ABI in 
Copenhagen 

Форми на социална иновация 
(включване) 

- Покана към нови групи 
- Нови пространства 

Събиране на местните участници чрез 
създаването на нови пространства; 
Отворени места, места за „мотаене“ в 
квартала;  
Достигане до групи, които са трудни за 
ангажиране, пр. заети граждани, 
семейства, етнически малцинства; 
Допринасяне за овластяване; 

Форми на експериментиране 
- Методи за включване 
- Ниво на „тестване“ 

Теренни подходи за свързване с 
гражданите; 
Качествени интервюта; 
Временни инсталации като форми на 
изпитване и за привличане на внимание; 

Форми на съвместно създаване 
- Междусекторно сътрудничество 
- Сътрудничество на много нива 

На много нива: сътрудничество между 
община и държавни органи; 
Създаване на пространство за действие 
за координирани дейности; 

 

  

 

 

 

 

                                                           
52 Адаптация на таблицата на Torill Nyseth, Toril Ringholm & Annika Agger (2018), Цит. съч., стр. 13; 
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2. Създаване на медиатека в малки общини във Франция53. 

  

Практиката се отнася до създаването на медиатека в селски район във 

Франция. Случаят се развива в територия, съставена от 14 малки селски общини54, 

които съставляват общност от комуни. Тази общност има общо 18 000 души. 

 В процеса на проектиране на новите услуги е бил ангажиран и консултант, 

специализиран в „трети места“55.  

  

Процесите на проектиране са били извършени в две основни фази: 

 - Фаза 1 (от края на 2010 г. до 2013 г.): Процес на проектиране с участие на 

всички заинтересовани страни, ръководен от мултидисциплинарен екип („27-ми 

район“), състоящ се от 1) изследване, 2) създаване на прототипи и тестване и 3) 

разработване на план за употреба („план, който описва живота в медиатеката, какво 

се прави там“), който да се използва като инструмент за диалог с архитекта.  

                                                           
53 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;  
54 „Сommune“ (община или комуна) – форма на местно самоуправление във Франция. Френското 
законодателство не разделя общините на села и градове; 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%8
A%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F;  
55 Концепция за обществени места на неутрална територия, където хората могат да се събират и 
общуват. За разлика от първите места (дом) и вторите места (работа), третите места позволяват на 
хората да оставят настрана притесненията си и просто да се насладят на компанията и разговора 
около тях. Трети места "са домакини на редовните, доброволни, неофициални и щастливо очаквани 
събирания на хора извън сферите на дома и работата". Според автора на концепцията Олденбург 
главните улици, кафенетата, пощите и други трети места са сърцето на социалната жизненост на 
общността. Осигурявайки основата за функционираща демокрация, тези пространства насърчават 
социалното равенство чрез изравняване на статута на гостите, осигуряване на среда за политика на 
местно ниво, създаване на навици за обществено сдружаване и предлагане на психологическа 
подкрепа на индивиди и общности. (https://www.pps.org/article/roldenburg);  

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://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.pps.org/article/roldenburg
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 - Фаза 2 (2014-2019 г.): Процес на проектиране с участие на всички 

заинтересовани страни, прецизиращ проекта. 

 

 Проектът е бил иницииран като „проект за културно оборудване“ и е приел 

формата на проект за медиатека. Разположена в селски район със значителна 

географска отдалеченост от културни услуги, общността от общини е видяла 

необходимостта да осигури достъп до местни културни дейности.  

 

Мотивацията и целите на проекта са изразени по следния начин: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Общата цел на тази инициатива е била да се осигури по-добър достъп до 

културни услуги на местно ниво – което е довело до изграждането на медиатека 

(„трето място“). Тази конструкция е била реализирана, както и планът за нейното 

използване и детайлите на услугите са били успешно разработени, чрез дизайнерски 

подходи и процеси на съвместно създаване. Тези подходи дават приоритет на 

конкретния опит на потребителите, държавните служители и гражданите, за да 

послужат като отправна точка за преразглеждане на публичната политика. 

 Целта на теренната работа е била, първо, да се разберат територията, 

контекста и нуждите и второ, да се привлече ангажираността на гражданите чрез 

различни канали. Екипът е работил допълнително върху повторното тълкуване на 

елементите от първата фаза и върху допълнителното детайлизиране на услугите.  

„Тук хората се чувстват добре, но (...) тук трябва да намерят и културна храна“.  

„Хората са в движение през цялата седмица; през уикенда не искат да напускат 

населеното място“. 

„Трябваше да отговорим на промените в културата - има нови нужди, нови 

технологии, сега живеем в дигитална ера“. 
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Процесите на проектиране са довели до редица иновативни елементи в 

развитието на медиатеката:  

1) „мини фаб лаборатория“ (mini fab lab) с достъп до 3D принтер;  

2) комбинация от услуги - прием на детска сестра и лекар по социална 

медицина, както и персонал от местната мисия по заетостта, в сградата на 

медиатеката;  

3) стая, посветена на видеоигрите (което е било иновация по онова време, 

защото проблемът е бил да се въведе форма на „субкултура“ в място на „легитимна 

култура“);  

4) многофункционална аудитория; и  

5) нови начини на работа - повече участие и отваряне на библиотеката за 

набор от културни дейности: „Има работилници, занимаваме се с градинарство, 

имаме работилница за витражи, работилница за създаване на козметика“. 

  

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

  

Примерът от Испания, разгледан в доклад от дълбочинно проучване, 

свързано с разбирането на стойността на съвместното създаване в публичните 

услуги56, се отнася до изграждането на библиотека в мадридския квартал Сан 

Фермин. Сан Фермин е скромен квартал, разположен в югозападните покрайнини на 

град Мадрид, и посочената библиотека е един от най-подходящите примери за 

сътрудничество според авторите на доклада между публични институции, частни 

подпомагащи субекти, граждански организации и отделни граждани в общината на 

Мадрид между 2015 и 2019 г. Градският съвет на Мадрид е започнал строителството 

на библиотека в отговор на местното искане, което под мотото „Библиотеката в Сан 

Фермин СЕГА“ е датирало от повече от 25 години. Този квартал със своето желание 

                                                           
56 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
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за култура и книги (насърчавано от инициативите на „Квартална асоциация на Сан 

Фермин“) е гръбнакът на 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.  

  

Съдържанието на процеса на участие е включвало три свързани елемента: 

                                                                                                            

Моделът на библиотеката   

Каква библиотека искате за квартала?  

Какви услуги, дейности и функции следва да изпълнява съоръжението и как следва 

да бъдат създадени?  

Как бъдещата библиотека ще бъде свързана с другите съоръжения, обекти и 

проекти на Сан Фермин? 

Сградата на библиотеката   

Какви пространства следва да има библиотеката?  

Как следва да бъде направено разпределението на пространствата, като се имат 

предвид техните бъдещи употреби и потребители, а също и включването на 

обществените служители и ръководството и доброволците? 

Околните обществени пространства 

Как следва да се отнася библиотеката към заобикалящата я среда?  

Как да извлечем най-доброто от публичното пространство около библиотеката?  

 

 Оформлението на геометрията на сградата, разпределението на 

предназначенията и дейностите в рамките на библиотеката, както и дизайнът на 

фасадата и дефинирането на културни предназначения в пространството са 

резултат от процес на участие, включващ общинските технически служби и 

гражданите. 
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В този случай е използван широк набор от методи и подходи, за да се даде 

възможност за съвместно проектиране. Създадена е била „моторна група“, която да 

управлява процесите. След това е била използвана „социална карта“ за 

идентифициране на различните заинтересовани страни и потенциални 

потребителски групи за новите услуги; организирана е била „работилница за 

бъдещето“ с 40 участници; анкета е била изпратена до 300 респонденти; гражданите 

са били поканени да дадат своя принос и идеи в „празна книга“, а децата са поканени 

да нарисуват своята „мечтана библиотека“.  

  

Самата библиотека се е разглеждала като съоръжение, което е „ключово за 

разпространението на култура в квартала. „Да ангажираме хората да учат, да 

развиват културни интереси – това може да бъде двигателят на промяната в този 

район“. 

 Резултатът от процесите на проектиране очевидно е бил разработването на 

нови услуги, а отворените и въвличащи начини за работа с новите услуги са 

възприети като много положителни. 

  

 

 4. Стратегия за развитие на градска зона - примерът на Норвегия. 

  

Статията „Иновативни форми за гражданско участие в периферията на 

системата за формално планиране“ на Torill Nyseth, Toril Ringholm и Annika Agger 

предлага поглед върху CityLab в Kongsvinger, Норвегия57, който е бил свързан с 

процес на градско развитие, който също бил свързан с планиране на транспорта в 

градската зона и околностите ѝ. Целта е била да се изработи стратегия за развитие 

на градската зона - Kongsvinger 2050.  

Общият политически фон за иницииране на стратегията за градско развитие 

се е състоял от три основни фактора.  

                                                           
57 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; 
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Първо, с оглед застаряващото население е постигнато общо съгласие, че 

общината следва да предприеме мерки, за да вдъхнови младите хора да представят 

своите желания и очаквания относно бъдещето на общината.  

Второ, на дневен ред е бил план за необходими промени в пътната мрежа.  

На трето място, общината е имала намерение за градско обновяване, което да 

внесе нов живот в центъра на града, особено във връзка с привличането на млади 

хора.  

 Целият процес по планиране е бил извършен в периода от есента на 2015 г. до 

зимата на 2017 г. и са били взети редица мерки за участие. Дейностите и събранията 

по време на процеса са били инициирани в сътрудничество между Община 

Kongsvinger, областните органи на Hedmark, националните пътни власти и Byen vår 

Kongsvinger, мрежова организация, отворена за бизнес участници, организации и 

физически лица, която се застъпва за активност в града.  

 Гледните точки на гражданите като цяло са били приветствани и е 

проектиран набор от събития с широк обхват по отношение на възрастта и 

институционалната принадлежност на участниците. 

 Методите за включване на гражданите са предвиждали редица различни 

дейности, като се започне с вътрешна подготвителна работа и първоначална 

консултация, фокусирана върху ежедневния опит от различни части на града.  

В първата фаза (2015–2016 г.) са проведени три семинара: „Младежка 

работилница“ с младежкия съвет през октомври 2015 г., „Бизнес работилницата“ с 

участници от бизнеса през ноември 2015 г. и „Градски семинар“, който е включвал 

по-широк спектър от граждани, през януари 2016 г. Семинарите са проведени под 

формата на групови дискусии, където всяка група е обобщавала своите приноси 

относно процеса в документ, който е бил предаден на комитета по планиране.  

Във втората фаза са се провели „Работилница Бъдеще“ и обществено 

събрание, като и двете форми са включвали разнообразен набор от граждани. Две 

категории групи са били в действие: в първата са били поканени участници от 

различни обществени сектори, като бизнес сектора и доброволческия сектор, а 

втората е представлявала отворена група, в която всеки е могъл да се присъедини.  
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Третата фаза, иновативна форма в дадения контекст, е била организирана 

като CityLab в рамките на една седмица и е отбелязала финалната част на усилията 

за по-широко участие. 

 Целта е била да се събере информация, за да могат да се разработят 

концепции. Не само CityLab се е провел за първи път в общината, но и самият процес 

сам по себе си е бил иновативен по отношение на това, че сътрудничещите 

партньори (община Kongsvinger, област Hedmark, националните пътни власти, и 

Byen vår Kongsvinger) до този момент не са били провеждали процес по планиране 

от този вид и обем. CityLab е организиран като комбинация от срещи на нови места, 

посещения на различни работни места, диван на политика, събиране на писмени 

предложения, правене на снимки на важни места, както и включване на деца и 

младежи. Според авторите CityLab определено е успял да създаде нови 

възможности за взаимодействие и да ангажира хора, които по принцип трудно се 

ангажират в обществено планиране; особено деца, младежи и хора, които не са 

ангажирани в организации. Въпреки това, докато е сравнително лесно да бъдат 

картографирани възможните полета за взаимодействие, много по-трудно е да се 

получи пълна картина на участниците. Просто е, когато са били посетени работни 

места, картографирането на участниците в разходки из града обаче е много по-

трудно, тъй като участниците не са били записвани.  

  

 

 Констатациите от примера са обобщени в таблица 658. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
58 Адаптация на таблицата на Torill Nyseth, Toril Ringholm & Annika Agger (2018), Цит. съч., стр. 13; 
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Таблица 6. 

 

Проект  Стратегия за обновление чрез участие: 
CityLab в Kongsvinger 

Форми на социална иновация 
(включване) 

- Покана към нови групи 
- Нови пространства 

Вдъхновил млади хора да излязат 
напред; 
Нови пространства: в училище, 
в мола, на пешеходната улица, на 
работни места 

Форми на експериментиране 
- Методи за включване 
- Ниво на „тестване“ 

Диванът на политика: диван, зает два 
часа на ден от политик; 
CityLab на обиколка: седем плановици и 
политици посещават работни места и 
места за срещи; 
Разговори за града в мола; 
„Ловецът на мисли“: бележки, които 
хората могат да поставят върху карта, за 
да изразят мнение; 
Скици и триизмерни очила, за да се 
визуализира бъдещият Kongsvinger 

Форми на съвместно създаване 
- Междусекторно сътрудничество 
- Сътрудничество на много нива 

На много нива и междусекторно: 
Сътрудничество между община, 
областна управа, държавни пътни 
органи и мрежова организация  
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5. Проектиране за хора с увреждания - примерът на Сингапур. 

 

 През 2016 г. в Сингапур е проведено етнографско дизайн проучване с три 

цели: 

 Добиване на поглед за това как хората с увреждания живеят, работят и 

взаимодействат с обществото; 

 Иновиране и преосмисляне на социалните услуги; 

 Осигуряване на свежи идеи и перспективи за по-добра подкрепа на 

хората с увреждания и лицата, които се грижат за тях. 

 

 Проектът „Пътят към по-добър... живот по дизайн: Проектиране за хора с 

увреждания в Сингапур“ е бил съсредоточен върху придвижването от точка „А“ до 

точка „Б“ - където „А“ е текущата ситуация, а „Б“ е мястото, до което се желае да се 

стигне. Точка „Б“ би могла да бъде намиране на нова работа, възможност за 

осигуряване на семейството, провеждане на смислени ежедневни дейности в 

защитена работилница, закупуване на храна в търговски център, почивка в парк, 

среща с приятели59. 

 В анкета сред хората с увреждания, проведена от Националния съвет за 

социални услуги на Сингапур, 62 процента от респондентите са заявили, че не се 

чувстват нито включени в обществото, нито са им дадени възможности да 

разгърнат своя потенциал. Проучването е установило, че хората с увреждания в 

Сингапур продължават да се борят с множество трудности при достъпа до 

обществена инфраструктура, жилища, подкрепа за болногледачи, помощни 

технологии и спортни съоръжения. Те също така продължавали да се сблъскват с 

предизвикателства на работното място, както и със социална стигма и тормоз. Това 

провокирало Националния съвет, заедно със Съвета DesignSingapore, да съберат 

                                                           
59 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; 

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
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екип за идентифициране на възможности за подобряване на приобщаването и 

качеството на живот на хората с увреждания60. 

 За да разбере незадоволените нужди на хората с увреждания, екипът 

използва потапящ/въвличащ, етнографски изследователски метод за проследяване 

на един ден от живота на всеки от 25-те хора с увреждания, които са били включени 

в проучването. Този подход е позволил на екипа да извлече трудни за формулиране 

нужди, стремежи и бариери, които административните данни сами по себе си може 

да не са разкрили. След като е получил поглед върху ключови поведенчески 

аспекти, екипът е организирал сесии за съвместно създаване, в които са участвали 

повече от 140 държавни служители, специалисти по социални услуги и 

здравеопазване, хора с увреждания и лица, които се грижат за тях, за да проектират 

решения съвместно. Екипът също така е създал подробна карта на системата на 

социалните услуги в Сингапур, за да гарантира, че взема предвид оперативните 

нужди и сътрудничеството при участието в процеса.  

Това усилие е генерирало повече от 30 идеи, четири от които са били 

осъществени, включително Box of Joy/„Кутия на радостта“ (доставен вкъщи, 

персонализиран „пакет от изненади“, който позволява на хората с увреждания да 

учат и откриват нови неща) и Social Combinator/„Социален комбинатор“ 

(ускорителна програма за култивиране на бизнес идеи и използване на 

икономическия принос от хора с увреждания). 

 За използването на дизайн от екипа за стимулиране на приобщаването в 

сътрудничество с организации от публичния сектор, проектът е спечелил iF Design 

Award, награда за отлични постижения в индустрията с 66-годишно наследство, 

произхождащо от немското движение Bauhaus, през 2017 г. в категорията за дизайн 

на услуги. Събраните етнографски прозрения, тенденции и решения са се 

превърнали в публикация61, достъпна онлайн, което позволява на други агенции в 

                                                           
60 How Singapore is harnessing design to transform government services, October 9, 2019,  
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-singapore-is-harnessing-
design-to-transform-government-services;  
61 The Path To...Better Life by Design, Designing for persons with disabilities in Singapore - 
https://designsingapore.org/resources/the-path-to-better-life-by-design/;  

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-singapore-is-harnessing-design-to-transform-government-services
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-singapore-is-harnessing-design-to-transform-government-services
https://designsingapore.org/resources/the-path-to-better-life-by-design/
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системата да използват идеите в други проекти за подобряване на живота на хората 

с увреждания. 

Над 140 държавни служители, социални и здравни специалисти, хора с 

увреждания, болногледачи и дизайнери са били събрани заедно в два 3-дневни 

семинара за съвместно създаване, за да изследват, съвместно да създават и да 

генерират идеи по тема от етнографското дизайн проучване и изведените глобални 

тенденции. Изследването е било представено чрез кратки 5-минутни документални 

филми и постери, обобщаващи разкритите потребности и способности на 25-те 

участници с увреждания. Използвайки мултидисциплинарен метод, ориентиран към 

дизайна, екипите са били помолени да разработят възможно най-много концепции в 

областите на възможностите. Избрани са били осем области с възможности, за които 

участниците да се обединят, и в края са били разработени двете най-добри идеи за 

всяка област. Хората с увреждания, лицата, които се грижат за тях, и 

професионалистите в социалните услуги, работещи пряко с хора с увреждания, са 

били неразделна част от екипите, които са работили в тясно сътрудничество за 

разработване на концепциите. Накрая по една концепция от всеки екип е била 

превърната в прототип и показана в окончателна презентация. 

 
 6. Иновационни лаборатории - Примерът от Финландия (Helsinki Design Lab)62. 

 

 Helsinki Design Lab (2009-2013 г.) във Финландия е създадена от SITRA, 

Финландския фонд за иновации, през 2009 г. за повишаване на стратегическия 

дизайн в правителството. Идеята е била, че докато стратегическият дизайн е приета 

дисциплина в бизнеса, той е нов за правителството и ще доведе до развитие на нови 

начини на мислене и работа. 

  

                                                           
62 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://ojs.unbc.ca/index.php/design/article/viewFile/540/479
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Обосновката на лабораторията е имала три части: 

 

Лабораторията е разработила Helsinki Design Lab Studio Model – 

структуриран диалог между експерти и дизайнери, чиято цел е бързо генериране на 

„скица“ за системен редизайн.  

Лабораторията e осъществила три студия: едно за отпаднали от 

образователната система, едно за устойчивост и изменение на климата и едно за 

застаряващото население.  

Предметните области са предложени от министерства, насърчени от 

лабораторията да им зададат проблеми, „за които им беше писнало да мислят“. 

  

Лабораторията е събрала за студиата мултидисциплинарни екипи, 

достатъчно малки, за да улеснят разговорите, но с опит да осигурят цялостен поглед. 

Така например Студиото по образование, което е разглеждало проблема с 

отпадането от училище, е включвало политик и практикуващ лекар от 

Министерството на здравеопазването, директор от първокласно средно училище в 

Шри Ланка, поведенчески психолог, професор от Харвард и специалист по 

образователен софтуер. Имало е двама специалисти по дизайн и тяхната основна 

роля е била да координират и синтезират разговорите и ангажиментите.  

 Членовете на екипа са се потопили в предизвикателството в продължение на 

една седмица. През първия ден те са получили поредица от лекции от експерти. На 

втория ден посетили едно училище и са разговаряли с възможно най-много хора 

там, включително директора, учителите, учениците и домакина. Следобед те са се 

запознали с по-широкия контекст, посещавайки места като центрове за семейно 

консултиране и спортни клубове. Следващите два дни и половина са прекарани в 

разработването на предложения за подобрение, а през последния половин ден 

предложенията са представени на жури от политици.  

 Тези интензивни студиа са били експерименти и не са били непременно 

предназначени да произведат осезаеми ефекти. Истинският резултат е бил в 

разбирането как да се подходи към политиците и да се постигне съвместна работа 

между мултидисциплинарните екипи. В допълнение към тези изследвания 
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лабораторията е започнала редица по-сложни и дългосрочни пилотни проекти. От 

особено значение са Програмата за обмен на проекти (Design Exchange Programme, 

DEP) и Brickstarter63. 

  

В подобен дух, но на по-системно ниво, Brickstarter (2012-2013 г.) е бил проект 

за подобряване на често тромавото взаимодействие между гражданите и 

държавните институции. Идеята е, че с помощта на социалните медии и мобилните 

приложения съществува потенциал за изглаждане на този процес и улесняване на 

управлението с истинско участие. Ядрото на проекта е бил прототип на уеб услуга, 

чрез която гражданите могат да работят за превръщането на идеи в предложения и 

проекти. В това е включена възможност за групово финансиране (crowd funding), 

адаптирана от услуги като Kickstarter.com, което потенциално създава нов източник 

на капитал за проекти. 

 

 7. Иновационни лаборатории - MindLab64в Дания. 

  

MindLab е създадена през 2002 г. като датско правителствено звено, за да 

улесни използването на методологията за проектиране от политиците. 

   

MindLab е създадена, за да разшири започналия процес заедно с екип от 

етнографи, специалисти по дизайн и специалисти по обществена политика. 

От лабораторията не се е очаквало да разработва политики, а да използва 

методологии за проектиране, за да се позволи координирането на екипите по 

проекти. От една страна, те са могли да помогнат за превъзмогване на 

дисциплинарни и ведомствени „силози“ и да се ангажират по-пряко с нуждите на 

потребителите, понякога чрез съвместно проектиране с обикновените граждани. От 

друга страна, чрез създаване на прототипи те са могли да създадат по-приложими 

                                                           
63 http://helsinkidesignlab.rip/dossiers.html; 
64 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; 

http://helsinkidesignlab.rip/dossiers.html
https://ojs.unbc.ca/index.php/design/article/viewFile/540/479
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решения и да ги предадат на лицата, вземащи решения, така че да имат добри 

шансове за приложение 

 MindLab е бил част от Министерството на стопанската дейност, структурно 

близо до министъра и неговите съветници. Ръководството и екипът на MindLab са 

разработили структурата на лабораторията, така че да улеснят дейностите по 

дизайн като мултидисциплинарна екипна работа и визуализация. 

 Лабораторията е създадена като вътрешно консултантско звено, 

финансирано от съществуващия бюджет на министерството. За подготовката на 

всяко ново предложение за политика е бил създаван екип в министерството, като е 

зависело от всеки отделен екип дали ще използва MindLab или външни консултанти.  

 Проектите, в които MindLab е участвала, включват образователна реформа и 

намаляване на бюрокрацията за нови предприятия. Тя също така (по-скоро 

саморефлексивно) е разглеждала как систематично да се прототипират, тестват и 

разширяват политиките и услугите в публичния сектор.  

 Първоначално е било предвидено MindLab да обслужва Министерството на 

стопанството, но други министерства също са пожелали да получат достъп до 

нейните услуги. Значителен интерес към работата ѝ са проявили и големи частни 

компании. 

MindLab е имала три основни области на дейност: 

 1. Подпомагане на проекти - MindLab е помагала за разработването и 

тестването на нови идеи, поставяйки гражданите в центъра; 

 2.  Обучение - MindLab е провеждала курсове и предоставяла методи, така че 

да бъде възможно изпълнението на ориентирани към потребителя проекти; 

 3. Изследвания - MindLab си е сътрудничила с датски и чуждестранни 

университети по докторантски проекти, при които изследванията са се провеждали 

в MindLab. 

 MindLab е разполагала със собствени служители и към 2013 г. е управлявала 

приблизително десет проекта за развитие годишно.  

 Лабораторията е провеждала редовни анкети сред своите своите партньори 

във връзка с начина, по който са възприемани нейните услуги. Установено е, че има 

значително удовлетворение от звеното.  
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8. Изводи.  

 

Един от изводите от проведеното емпирично изследване на нагласите на 

местната общност в Община Челопеч за гражданско участие в рамките на Проекта е, 

че от страна на общинската администация е възприет подходът за провеждане на 

мащабни анкети, за да съберат широк кръг мнения и настроенията на гражданите.  

От друга страна, анализът на проучените добри практики показва, че 

анкетите невинаги може да успеят да разкрият дълбоко таени проблеми или скрито 

напрежение, тъй като ограничават обхвата на възможните отговори и 

предотвратяват изследването в неговата контекстуалност. От гледна точка на 

посочените ограничения провеждането на задълбочени проучвания в малък мащаб, 

за целите на постигане на задълбочен поглед върху даден проблем, може да бъде 

също толкова важно, колкото и ангажирането на голям брой потребители и 

заинтересовани страни. 

 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. 

 Също така, представените добри практии отчитат  предизвикателства пред 

включването на различни групи граждани /случаят с младежката група, която е 

била пренебрегната/.  

Опитът от сътрудничество с дизайнери също се възприема като до голяма 

степен положителен. На дизайнерите е гледано като на извършващи важна работа 
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„зад кулисите“: „Чувстваше се, че всички мнения се събират, че решенията се вземат 

с консенсус, но за да се постигне тази гладка работа, трябва да има много работа зад 

кулисите“65.  

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

включването на представители на местната общност като съ-дизайнери 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, 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 да не могат да четат, легнали в хамак или под дърво66. 

   

Основната идея на всички проучени проекти е политиките да бъдат 

представени чрез т.нар. „бъдещи картини“, които се създават чрез съвместно 

търсене. Съвместното създаване е нов модел, при който местната общност не е 

поставена пред готов проект, който е външен за нея или са призовани : „Дайте ми 

вашите проекти, вие, които не знаете нищо за съоръженията, и тогава ние ще 

направим каквото искаме…“67 

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, 

                                                           
65 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 (Впечатление на участник, примерът от Испания); 
66 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 (Примерът от Испания); 
67 Пак там; 

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


                                                   

63 
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. 

 

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“.  

 

 

III. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ В ОТДЕЛНИ 

СФЕРИ НА МЕСТНАТА ПОЛИТИКА /СЪГЛАСНО ОБЛАСТИТЕ НА ПОЛИТИКИ, 

ОПРЕДЕЛЕНИ В ПИРО ЧЕЛОПЕЧ 2021-2027 г./ И ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ.   

 

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

местната политика.  

 

Настоящите препоръки се основават на проведеното проучване на метода 

дизайн мислене и очертаните специфики от гледна точка на възможностите за 

неговото прилагане при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.  

В препоръките се вземат предвид и резултатите от проведеното емпирично 

изследване за нагласите за гражданско участие на местната общност, както и 

кабинетно проучване на вътрешни документи, стратегии, планове на Община 

Челопеч, извършени в рамките на Проекта.   

Акцентът в отговорите относно причината за ниското ниво на гражданско 

участие е „липса на осведоменост“, „липса на разяснение“, „ липса на лична покана“, 

„липса на заинтересованост“. Това води до извода, че моделът е трайно изграден „от 

горе надолу“, както и участието на местната общност е пасивно.  

Съществен е процентът на респондените, които са посочили като 

предпочитана форма на гражданско участие експертен съвет – 31 %. Това означава, 

че се вижда смисъл в дебатиране по конкретен проблем от малка група хора, които 

имат познания в областта на обсъжданата политика.  

Не на последно място следва да се посочат вижданията на респондентите 

относно политиката/стратегическата цел на ПИРО, която определят като 

приоритетна. Следва да отбележим, че повечето от респондентите са посочили две 

или повече политики/стратегически цели, като отговорите на служителите от 
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общинската администрация съвпадат с тези на НПО  и бизнеса. Като приоритетно 

96% от всички респонденти определят насърчаване на разнообразяването на 

местната икономика – насърчаване на предприемачеството и привличане на 

инвестиции, диверсификация на икономиката. Съхраняването на демографския 

потенциал и развитие на човешките ресурси със специална грижа към младите хора 

се сочи като приоритет от 45% от респондентите. 38% приоритизират развитието 

на възможностите за обучение, качествени работни места, развитие на услугите, 

насочени към семейството и възрастните хора. Според 24% от респондентите е 

важно подобряването на средата на обитаване – по-добра свързаност с общинския 

център от областта и съседните общини, подобрена инфраструктура, достъпни 

услуги, запазване и утвърждаване на природното богатство и културно-

историческото наследство. 2% са посочили като приоритет подобряване на 

управлението и административния капацитет.  

 

Предвид горното могат да се отправят следните препоръки за прилагане на 

метода дизайн мислене в отделни местни политики, както следва:  

 

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 

предпоставя 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 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 
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проблем /т.е. проблем има, но той е невидим/. 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. Другият 

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

обвързва емоционално и е силно ангажиращо. Третият вариант /брилятният/ звучи 

така: „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, неговите основни специфики като емпатия и 

антропоцентричност го правят подходящ 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.  

Независимо, че 96% от всички респонденти определят насърчаване на 

разнообразяването на местната икономика – насърчаване на предприемачеството и 

привличане на инвестиции, диверсификация на икономиката като приоритетна 

сфера за развитието на Община Челопеч, следва да се отчете взаимната свързаност и 

взаимозависимост на всички области на политика.  

 

2. Препоръки за прилагане на добри практики.  

 

Във всяка от проучените добри практики за прилагане на метода дизайн 

мислене при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики се съдържа идея, 
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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.  

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 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:  

 

А. 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.  

 

Б. 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 в града, 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.  
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В. 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.  

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. 
 

 

 

 


