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 ИМЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ  

Търговска гимназия – Бургас  

 

 КЛАС (ГОДИНА НА КУРСА)  

VІІІ – ХІІ клас  

  

УЧЕБНО НАПРАВЛЕНИЕ 

Администрация и управление, счетоводство и данъчно облагане, финанси  

 

 ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИМЕ) 

 Йовка Янакиева  

 

Име на екипа*  

 

ЗОНА 056 

Лого на екипа* (формат JPG)  

 

 

Електронна поща на екипа*  

eudettg@gmail.com                 

Профил в Twitter*  

EUDetectives TG 

Друг профил в социална мрежа (напр. страница във Facebook, профил в Instagram, Flickr и т.н.)  

mailto:eudettg@gmail.com


 
https://www.facebook.com/ectgbs/?eid=ARDnIdfrwqzvJNkVdOyjIUXUuDpdQTCt-H-

sEJByq2qsxLo07oII02hGdxy9qbHbqGczxE2pLH5M6kci 

 

Уебсайт  

 

Не  

 

Заглавие на проучването*  

 

Културата – движещата сила на Бургас   

 

Проучване в 140 символа*  

Как реконструираният Културен дом на Лукойл Нефтохим ще успее да обнови и модернизира 

цялостния облик на града, гражданите и управата? 

 

Име на избрания проект*  

  

Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом 

на Лукойл Нефтохим“ 

 

Линк към избрания проект*  

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=YmeOCIU94Fg%3D&isHistoric=False 

 

Код на избрания проект  

 

Номер от ИСУН 

BG16RFOP001-1.004-0007-C01 

 

Тема на избрания проект*  

Култура и туризъм  

 

 

Естество на инвестицията, свързана с избрания проект  

- Инфраструктура  

- Принос за хората  

 

 

Блог публикация: разкажете за избраното проучване*  

 

Преди шест години, планиран да бъде реновиран в голям супермаркет, но опазен от акция за 

дарения, Културният дом на Нефтохимика или още наричан НХК е една изключителна културна 

сграда за града и гражданите.  

https://www.facebook.com/ectgbs/?eid=ARDnIdfrwqzvJNkVdOyjIUXUuDpdQTCt-H-sEJByq2qsxLo07oII02hGdxy9qbHbqGczxE2pLH5M6kci
https://www.facebook.com/ectgbs/?eid=ARDnIdfrwqzvJNkVdOyjIUXUuDpdQTCt-H-sEJByq2qsxLo07oII02hGdxy9qbHbqGczxE2pLH5M6kci
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=YmeOCIU94Fg%3D&isHistoric=False


Там са се провеждали и в бъдеще ще се провеждат театрални постановки, благотворителни 

концерти, изгрявали са много млади таланти и се е давало възможност на едни от най-големите таланти 

на България да стъпят на сцената му.  

Реконструкцията на Културния дом, ще подобри и надгради базата, условията, и 

функционалността на сградата, имайки в предвид, че след като обновяването е приключено, ще бъдат 

добавени конферентен блок, библиотека, места за развлечение, асансьор и самият Дом на Културата 

ще бъде топлоизолиран.  

Ние избрахме именно НХК, защото играе голяма в културния живот на град Бургас.  

Нашият невероятен екип – „Зона 056“ е пълен с уникални, чудесни и идейни хора, с които 

можеш не само да работиш по-лесно, но и да общуваш с тях като приятели. Идеята за името на нашият 

екип се роди в скромната библиотека на училището ни, когато някой предложи: 

-А защо не сложим цифрите 056, тъй като това е телефонният код на Бургас?“ -, а думата „зона“ 

избрахме, заради шумът покрай всеизвестната „Зона 51“, намираща се в Невада, САЩ.  

На всички много ни харесаха тези малки детайли, под формата на игра на думи и цифри и 

решихме, че това име най-много подхожда на екипа. Не дълго след това се появи така нареченият 

„отряд“ на Търговска гимназия – „Зона 056“. Ролите са разпределени по следния начин:  

Ръководител на проекта, е Ванеса Папанчева, Разказвач е Теодора Димова и Ванеса Манолова, 

Програмист – Златин и Добрин Димитрови, Анализатор – Пламена Инджова, Ръководител на 

проучването – Елена Димитрова, Дизайнер – Ахмед Мустафа, Блогър – Стилиян Бекярски и Ванеса 

Манолова, Мениджър „Социални мрежи“ – Кристиян Шивачев 

Избраното лого е съчетание между логото на европейския клуб и името на проекта „Детективи 

на Европейски проекти“.  

След продължителна дискусия екипът ни реши да избере за своето проучване проекта:  

„Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом 

на Лукойл Нефтохим“. Изборът ни е обоснован от голямото значение на сградата за града ни.  

 Целите, които си поставяме са свързани с проследяване процеса на реконструиране, 

ремонтиране и обновяване на сградата. Любопитно ни е да проследим как се модернизира всичко (без 

залата на Общинския съвет). Съгласно проекта в новата част, която ще бъде надстроена ще има две 

многофункционални зали. Останалите помещения щe бъдат обновени и обособени нa зoни cпopeд видa 

изĸycтвo - изобразителни, приложни, мyзиĸaлни, зaли зa тaнци и дp. Дpyги нoвoвъвeдeния щe бъдaт 

acaнcьop и пacapeлĸa в cгpaдaтa, ĸoнфepeнтeн блoĸ, биcтpo c тepaca и библиoтeĸa. B зpитeлнaтa зaлa 

щe имa opĸecтpинa, ĸaĸвaтo в Бypгac нямa и щe бъдe мoдepнизиpaнa c ocвeтитeлнa и oзвyчитeлнa 

тexниĸa, c ocигypeн дocтъп зa xopa c yвpeждaния. 

Peĸoнcтpyĸциятa нa cгpaдaтa вĸлючвa oщe нoвa фacaднa oбвивĸa, c ĸoятo щe ce тoплoизoлиpaт 

вcичĸи cтeни, нoвa дoгpaмa и cтъĸлoпaĸeти. Чacт oт пoмeщeниятa щe ce oбeдинят ĸaтo ce пpeмaxнaт 

пpeгpaднитe cтeни.  

След реализиране на проекта Kyлтypния дoм ще се превърне в нaй-гoлямaтa cгpaдa в Бypгac c 

плoщ oт нaд 8 xил. ĸв. м зa пpoвeждaнe нa ĸyлтypни cъбития oт paзличнo ecтecтвo - ĸoнцepти, 

тeaтpaлни пocтaнoвĸи, бизнec фopyми, фecтивaли и ĸoнфepeнции c нaциoнaлнo знaчeниe. 

 

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 

БФП 4 019 217.00 BGN 

Собствено финансиране 5 471 013.92 BGN 

Общо реално изплатени суми 1 406 725.95 BGN 

Процент на съфинансиране от ЕС85.00 % 



 Проектът „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим" предвижда изпълнение на серия от взаимосвързани 

дейности по обновяване на Културен дом на Лукойл Нефтохим, които ще осигурят по - привлекателна 

и достъпна културна среда за всички граждани и гости на град Бургас. 

 Проектът е част от политиката на Община Бургас за създаване на активни градски 

пространства, които обединяват инфраструктура, събития, творчески общности и публики.  

 Културният дом е разпознаваема и търсена локация, разположена в сърцето на градския 

център и с потенциал за развиване на разнообразие от функции и взаимодействия както с околното 

пространство, така и с утвърдени и набиращи популярност съвременни изкуства и творчески 

индустрии. 

 Предвидените по проекта дейности са насочени към цялостна модернизация на сградния 

фонд, създаване на съвременен архитектурно-художествен образ на сградата, функционално и 

смислено обогатяване на дейностите, прилагане на мерки за енергийна и ресурсна ефективност.  

  

Изображение за блог публикация – 1* (формат JPG)  

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

Изображение за блог публикация – 2 (формат JPG)  



 

 

 

 

Изображение за блог публикация – 3 (формат JPG)  

Схема (Canvas)*  

 

 

 

 



 

 

 

Основно изображение* (формат JPG)  

 

 

 

 Блог публикация – Разкажете за проучването на данни и информация*  

 

Разположен в сърцето на Бургас, Културният дом на Лукойл Нефтохим, открит през 1975 г., е познат и 

любим на всички бургазлии. Той е една от многото емблеми на красивия ни град с дългогодишна история. Това 



е дом на артистите, на спортистите, на любителите на всяко изкуство, дом е и на Общинския съвет на града след 

даряването му на Община Бургас през 2012 г.  

Всяка година е домакин на десетки постановки, спектакли и концерти, организират се различни базари, 

като много от събитията в него са с благотворителна цел. Именно това бяха нашите мотиви да изберем точно 

този проект за обект на проучването ни. Избрахме го, поради голямото значение на сградата за града и хората 

в него. Всеки един от нашия екип е прекрачвал множество пъти прага ѝ, някои са покорявали и сцените ѝ.  

Целта ни е да проследим как протича самият процес на нейното реконструиране и да покажем на хората, 

че в Бургас културата е от голямо значение, да покажем, че сме един град с европейски облик, който може да 

покани дори и чуждестранни артисти да се качат да неговата сцена, доставяйки удоволствие на гражданите и 

признание за управниците. Проследяването на развитието на проекта е от значение за нас като будни граждани, 

защото искаме да убедим хората, че има какво да се види и прави в нашия град, че не е само един плаж, а е нещо 

повече, че Бургас е култура. 

Данните, които сме събрали за момента са пряко свързани с осъществяването на избрания от нас проект 

като крайни срокове, финансова част, информация за лицата, заети с изпълнението му, както и тези, заети с 

контрол и наблюдение. Тази основна и първоначална информация ще използваме, за да добием представа за 

тази, която ще ни е необходима на по-късен етап, но също така тя е и от голямо значение за крайното 

представяне на проучването. За събирането на тези данни използваме различни източници, в които сме сигурни 

за достоверност и актуалност: Информационна система за управление и наблюдение /ИСУН/, уеб страницата 

на г-н Димитър Николов – кмет на град Бургас и други. Консултираме се и с дългогодишните ни партньори от 

Областен информационен център (ОИЦ) - град Бургас, благодарение на които имаме възможността на 

участваме в тази инициатива. Те ни предоставят информация както за проучването, така и за самия проект 

(крайни срокове, идеи за представянето и т.н.). Също така те са и връзката ни с институциите като например 

Община Бургас и НХК, от които имаме възможност да разберем повече за проекта, за да бъде проучването ни 

възможно най-достоверно и пълно.  

След като бъде събран необходимият набор от данни, следва анализиране и систематизиране, като тази 

задача ще бъде възложена както на частта от екипа, разпределена към тази роля, така и на всички останали, 

защото като един отбор ние смятаме, че общата работа е най-ценна, но и най-лесно осъществима. Ще се стараем 

да отсеем най-важната част от тази информация, правейки проучването възможно най-интересно и лесно за 

възприемане от предназначената за тази цел аудитория. Разбира се, все още се нуждаем от доста допълнителни 

данни, достъп до които се надяваме да ни осигурят Община Бургас, както и лицата, заети с проекта. Това ще се 

осъществи с помощта на връзката ни с ОИЦ.  

Освен това, ние самите ще посетим обекта на нашето изследване - сградата на проекта, извършвайки 

наблюдение на развитието му, както и да разговаряме с хората, пряко замесени в изпълнението му, за да добием 

представа за него извън рамките на предоставеното на обществото. За да бъде онагледен процесът на 

преустройство на Културния дом, сме се заели със задачата да предоставим снимков материал, набавен лично 

от нас, както и проектните снимки, които са общодостъпни за всички. 

Искаме да открием и анализираме доколко се изпълнява по план проектът, дали завършеният вид ще е 

това, което е предоставено като информация, и дали изпълнението ще приключи в зададените срокове. Крайната 

цел на нашето проучване е предоставяне на лесна и достъпна информация относно един от много действащи 

проекти на територията на нашия град.  



Въпреки че той няма да бъде завършен към момента на представянето ни, целим да убедим хората, че 

всичко се развива по план.  

Информацията ще бъде предоставена също и на бургазлии, защото макар и да живеят тук, основната 

част от тях не са наясно как протича реализирането на различните проекти в града. По този начин ще можем да 

привлечем тяхното внимание към случващото се в Бургас по възможно най-достъпен начин, за да ги мотивираме 

да се включват активно в гражданския мониторинг както на този, така и на всички други проекти.  

 

 

Изображение за блог публикация – 1* (формат JPG)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение за блог публикация – 2* (формат JPG)  

 



 

 

Изображение за блог публикация – 3 (формат JPG)  

 

 

 


