
Кратко описание на
вашето проучване, 
свързано с граждански
мониторинг (обобщете
проучването в 140 
символа и изберете 5 
ключови думи, които да
го опишат)

Как реконструираният 

Културен дом на 

Лукойл Нефтохим ще 

успее да обнови и 

модернизира 

цялостния облик на 

града, гражданите и 

управата

Културата –

движещата сила на 

Бургас 

Данни за контекста: Какви
данни открихте по
референтната тема? (вижте
слайд „Намиране на данни и
информация за контекста“)

Инoвaтивният пpoeĸт,

чиято реализация

проследяваме, се

peaлизиpa чpeз

ĸoмбиниpaнa пoдĸpeпa

нa бeзвъзмeзднa

финaнcoвa пoмoщ oт

OΠ "Peгиoни в pacтeж"

2014-2020, финaнcoв

инcтpyмeнт "Фoнд зa

ycтoйчиви гpaдoвe" и

coбcтвeн пpинoc нa

Oбщинa Бypгac.

Обща стойност на

проекта 9 490

230.92 BGN

Избран проект
и тема

(име, кратко описание, 
тема) 

„Реконструкция,

ремонт и обновяване,

внедряване на мерки за

енергийна ефективност

в Културен дом на

Лукойл Нефтохим“

Експерти по темата, които да
бъдат включени на
територията (асоциации, 
публична администрация, 
други експерти, журналисти и
т.н.)

Информационна система за 

управление и наблюдение 

/ИСУН

уеб страницата на г-н 

Димитър Николов – кмет на 

град Бургас 

Община Бургас 

Областна администрация 

Бургас 

Областен информационен 

център (ОИЦ) – град Бургас 

Комуникационен формат и
стратегия за включване
(Какъв формат избирате, за
да представите вашето
проучване и какви стратегии
въвеждате, за да включите
местната общност? Вижте
слайд „Избор на правилния
формат“)

Видео 

Радиопредаване 

Изложба в училище 

Допълнителни проучвания: изберете 3 от
допълнителните изследователски методи (вижте слайд
„Избор на изследователска техника“)

Методи за онлайн проучване 

Интервюта 

Дневници и докладване

Стойност за общността: По какъв начин вашето проучване може да окаже въздействие
върху вашата територия? Какви ефекти и по-нататъшни проучвания може да предизвика
вашето проучване? За кои категории хора може то да представлява интерес? 

Крайната цел на проучване то е да се предостави лесна и достъпна информация на 

обществеността относно реализацията на един от многото действащи проекти на 

територията на Община Бургас. 

По този начин ще можем да привлечем нейното внимание към случващото се в

Бургас по възможно най-достъпен начин, за да мотивираме гражданите да се

включват активно в гражданския мониторинг както на този, така и на всички други

проекти.


