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ASOC – ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД, УРОК 1 

 

ИМЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

ЕГ „Васил Kарагьозов“ - Ямбол 

 

КЛАС (ГОДИНА НА КУРСА) 

XI Б 

 

УЧЕБНО НАПРАВЛЕНИЕ 

Езикова гимназия 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИМЕ) 

Радка Иванова 
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Име на екипа* 

Напишете тук името, избрано за вашия екип. ВНИМАНИЕ: Името НЕ трябва да съдържа думите „ASOC“, 

„OpenCohesion“, „At the School of OpenCohesion“ 

Детективи на европейски проекти-Ямбол 

 

Лого на екипа* (формат JPG) 

Прикачете тук изображението на логото, предназначено да идентифицира вашия екип. Логото трябва да е 

представително за темата и за проекта, избран за проучването. Дайте свобода на въображението си! 

 

Електронна поща на екипа* 

Запишете тук адреса на електронна поща на екипа в GMAIL. 

eu.detektivi.yambol@gmail.com 

 

Профил в Twitter* 

mailto:eu.detektivi.yambol@gmail.com
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Посочете профил в Twitter (URL) за връзка с екипа. Името на профила в Twitter профила НЕ трябва да съдържа 

думите „ASOC“, „OpenCohesion“, „At the School of OpenCohesion” и по възможност трябва да носи името на 

екипа или на обекта на проучването.  

 

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

Посочете, ако е наличен, друг профил в социална мрежа (URL) за връзка с екипа. Името на профила НЕ трябва да 

съдържа думите „ASOC“, „OpenCohesion“, „At the School of OpenCohesion“ и по възможност трябва да носи името 

на екипа или на обекта на проучването. 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B

8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-

106225900956161 

Уебсайт 

Посочете, ако е наличен, уебсайт (URL) ) за връзка с екипа. Името на уебсайта НЕ трябва да съдържа думите 

„ASOC“, „OpenCohesion“, „At the School of OpenCohesion“. 

 

 

Заглавие на проучването* 

Напишете тук заглавието на проучването. ВНИМАНИЕ: Заглавието трябва да насочва към подразбиране на темата 

и целта на вашето проучване с максимум 5 думи. То трябва да заинтригува и да предизвика желание за четене. 

Използвайте свободно игри на думи, метафори и реторични фигури. СЪВЕТ: Потърсете вдъхновение от заглавия 

на вестници и онлайн публикации, попитайте вашия преподавател по литература или редакторите на вашия 

училищен вестник! 

Под лупа: Ямбол-съвременна визия с европейски средства 

 

Проучване в 140 символа* 

Изхождайки от избраното заглавие, добавете кратко описание на проучването. ВНИМАНИЕ: Текстът не може да 

надвишава 140 символа – това е дължината на един типичен туит. Можете да използвате същия текст, за да 

пуснете първия си туит в профила на класа и да стартирате кампанията си в социалните мрежи за включването 

на територията във вашето проучване. 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-106225900956161
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Екипът на „Детективи на европейски проекти-Ямбол“ избра да проучи как с европейски средства се е 

променил обликът на древен Ямбол. За тази цел се спряхме на проект на община Ямбол-„ Устойчиво 

и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“. С изпълнението на този проект бе 

завършена промяната на облика на града и сега той ни радва със своето модерно и европейско 

излъчване, като същевременно е запазена и атмосферата, която познаваме. Обновени и 

ремонтирани са част от площад „Освобождение“, част от ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Преслав“. Поставени 

е енергоспестяващо осветление, изградена е нова детска площадка в центъра на града, оформени са 

зелените площи с красиви фигури, поставени са нови пейки, кошчета и чешмички. Ние ще проследим 

пътя, по който се е осъществил проекта, какви са ползите от него, как са се разходвали средствата и 

какво мислят жителите и гостите от града по тази тема. 

 

Име на избрания проект* 

Въведете тук заглавието на избрания проект, така както се вижда в проектния фиш. 

Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол 

 

Линк към избрания проект* 

Въведете тук линка (URL) към фиша на избрания проект. 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/295/Project/BasicData?contractId=5mGJECKMZCY%3D&isHistoric=False 

 

Код на избрания проект 

Копирайте и поставете тук Уникалния код на проекта, който ще намерите в проектния фиш.  

BG16RFOP001-1.017-0001-C02 

 

Тема на избрания проект* 

Посочете темата на избрания проект: 

o Научни изследвания и иновации 

o Програма в областта на цифровите технологии 

o Конкурентоспособност на предприятията 

o Енергетика 

o Околна среда 

o Култура и туризъм 
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o Транспорт 

o Заетост 

o Социална интеграция 

o Деца и възрастни хора 

o Образование 

o Градове и селски райони 

o Подобряване на ефективността на публичната администрация 

 

Естество на инвестицията, свързана с избрания проект 

Посочете естеството на инвестицията, свързана с избрания проект: 

o Закупуване на стоки и услуги 

o Инфраструктура 

o Стимули за предприятията 

o Принос за хората 

o Капиталови вноски 

o Не е налично 

 

Блог публикация: разкажете за избраното проучване* 

Разкажете за направения избор в публикация до 8 000 символа, включително интервалите. Вземете пример от 

попълнената в клас схема (Canvas). Публикацията трябва да бъде направена по следния начин: 

- Блогър: трябва да напише текст, който да послужи за въведение в избраното проучване, и трябва да 

представи екипа, като опише и обоснове избора на името и логото, разработени от дизайнера; 

- Разказвач: трябва да опише какво е направено в клас и какви са направените избори, като ги обоснове, 

както и ясно да опише поставените цели и обектите, към които е насочено проучването;  

- Анализатор и програмист: трябва да опишат данните и информацията на контекста, открити в клас и 

преработени. 

 

Екипът на детективите е сформиран и се захвана за работа 

Вчера започна нашата детективска дейност. Експертите от Областния информационен център-
Ямбол ни запознаха с политиката на Сближаване на ЕС, програмите и какво се финансира по 
тях. Разясниха ни какво представлява гражданския мониторинг и защо е важен. Показаха ни 
къде можем да търсим информация за проекта, който ще изследваме, какви данни има и как 
можем да ги съберем, обобщим и анализираме. 
 
След тази въвеждаща част започна нашата същинска работа. Избрахме си име на екипа. Бяхме 
единодушни, че той ще се казва „Детективи на европейски проекти-Ямбол“, защото това 
наименование най-добре показва, че нашата работа ще е трудна, но и изследователска и 
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много интересна. Какво ли ще открием… ще разберем накрая както във всяко 
изследователско приключение. Избрахме си и лого, което подхожда на името на екипа. 
 
Не беше лесно да се разпределим по роли-за някои роли като на дизайнера веднага се 
насочихме към Виктор, истински Бог в тази сфера. Беше по-трудно да определим кой да бъде 
разказвач, блогър, анализатор, програмист, мениджър социални мрежи и връзки с 
обществеността, но се справихме. Най-тежката част обаче беше на кой да дадем най-трудната 
задача-да организира и ръководи останалите и да стане ръководител на проекта. С тази 
трудна задача се нагърби Мария като дейна, активна и организирана. Избрахме си и 
ръководител на проучването. Всеки получи бадж, на който беше написана длъжността му. 
 
И така… пристъпихме към същинската работа. След като разгледахме проектите в областта, се 
спряхме на проекта на община Ямбол „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда 
на община Ямбол“ като един от видимите и значимите проекти за града. 
 
Направихме си схема какво точно ще проучваме и с какви средства, какви данни трябва да 
съберем, къде да ги търсим. Ами..много работа ни чака. Като всички детективи, ще трябва да 
се разровим в документи на общината, да съберем статии и публикации по темата. Да 
проучим какво е мнението на хората за проекта, имало е проблеми при изпълнението му и 
какви, как са похарчени и за какво парите, как се е стигнало до избора на този проект, какви 
нужди са отчетени, за да се избере точно той, как са си взаимодействали институциите, как се 
поддържа изградената инфраструктура по него и още куп неща. 
 
За да разберем всичко това, ние ще се срещнем с „главните виновници“ за този проект-
представителите на общинската администрация. Ще отидем на място съберем още данни. Ще 
проучим мнението на случайно избрани жители на града. Ще говорим с медиите. А нашата 
крайна цел-да стигнем до хората и те да бъдат не само ползватели на изграденото, а и 
информирани участници. 
 

Изображение за блог публикация – 1* (формат JPG) 

Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната 

точка. 
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Изображение за блог публикация – 2 (формат JPG) 

Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната 

точка.с 
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Изображение за блог публикация – 3 (формат JPG) 

Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната 

точка. 
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Схема (Canvas)* 

Прикачете направената в клас схема, избрана като ръководство за проучването. Ако дизайнерът има 

възможност, може да създаде версия на схемата с помощта на инструмент за графична обработка по избор. 

CANVAS_DataExped

ition_ASOCEU_BG-2 - Детективи Ямбол.pptx
 

Основно изображение* (формат JPG) 

Прикачете подходящо изображение, за да илюстрирате избора на проучването, направено по време на Урок 1 

от ASOC. Можете да прикачите снимка, направена по време на урока, или графично изображение, създадено 

специално за случая. Изборът е ваш! 
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Блог публикация – Разкажете за проучването на данни и информация* 

Изхождайки от решеното в клас, блогърът пише публикация от максимум 6 500 символа, включително 

интервалите. Публикацията трябва да бъде разделена на 3 параграфа:  

1. Отправна точка на проучването: мотиви и цели (максимум 1 500 символа, включително интервалите); 

2. Намерени данни и информация: да се опишат данните и информацията, намерени в клас, като се посочи: 

Как възнамерявате да ги използвате или анализирате? От каква допълнителна информация или данни 

се нуждаете? Как възнамерявате да ги съберете? (максимум 3 000 символа, включително интервалите). 

3. Следващи стъпки: Каква е крайната цел на вашето проучване? Какво искате да откриете или 

анализирате? (максимум 2 000 символа, включително интервалите). 

 

Екипът на „Европейски детективи-Ямбол“ се спря на  проекта на община Ямбол 
„Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“ като един от 

видимите и значимите проекти за града. 
 

Начертахме целите на нашия мониторинг: 
• Да разберем пътя, по който се е стигнало до избора на точно този проект 

• Какво е било участието на обществеността 

• Етапът на изпълнение и какво предстои да бъде изпълнено 



 

11 
 

• Възникнали проблеми при изпълнението и техните причини. Отстранени ли са. 
• Ползите от неговото изпълнение за местната  общност. 
• Как са разходвани публичните средства 

• Как се поддържа изградената инфраструктура 

 

Информация за проекта открихме в публичния модул на ИСУН 2020. От там разбрахме кога е 
започнал и кога е приключил той. Какво точно е направеното по проекта. Кои са фирмите, 
които са изпълнили дейностите. На каква стойност са били те. Каква е общата стойност на 
проекта, каква част е европейско и каква-национално финансиране. Какви са били целите и 
предстои да се уверим сами дали са изпълнени.  
 

За целите на проучването, които си поставихме, ни предстои да съберем още много 
информация и да се поровим в документи на общината, които са публично достояние като 
Общински план за развитие на община Ямбол, Решение за кандидатстване по проекта, 
инвестиционната програма на общината, публикации на община Ямбол, публикации в 
медиите и др. Също така замисляме да вземем интервюта и от екипа, управлявал проекта, от 
жители и гости на града, от представители на медиите и др. 
 

Крайната ни цел е не само да разберем в дълбочина какъв е пътя на този проект от неговата 
идея до крайния резултат, но и да ангажираме жителите на града да бъдат информирани и 
критични, активни, когато се касае за важни за града инвестиции. Това не означава само да 
бъдем критици, но също така да провокираме полезни инициативи като например да бъдем 
по-отговорни към опазването на изграденото и да сигнализираме за проблеми, които да 
бъдат навременно отстранени. Така ще бъдем част от едно активно гражданско общество, 
което е не само наблюдател, но и участник в обществения живот на местно ниво. 
 

Изображение за блог публикация – 1* (формат JPG) 

Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната 

точка. 

Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 
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Изображение за блог публикация – 2* (формат JPG) 

Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната 

точка. 

Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 
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Изображение за блог публикация – 3 (формат JPG) 

Прикачете подходящо изображение, придружаващо текста на блог публикацията, написан в предходната 

точка. 

Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 
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Проект на проучването 

Прикачете тук изображението, създадено от Дизайнера и Разказвача, избрано да представи хода на вашето 

проучване (график, диаграма или концептуална карта).  

Изображението трябва да бъде във формат.pdf (максимум 1MB). 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Отбелязаните със звезда (*) полета са задължителни. 


