
ДОКЛАД № 3 

 

 

 

ИМЕ НА ЕКИПА* 

ЗОНА 056 

 

ИМЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ* 

Търговска гимназия – Бургас  

 

КЛАС (ГОДИНА НА КУРСА)* 

VІІІ – ХІІ клас  

 

УЧЕБНА СПЕЦИАЛНОСТ 

Администрация и управление, счетоводство и данъчно облагане, финанси  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИМЕ)* 

Йовка Янакиева  

 

Заглавие на доклада за граждански мониторинг* 

Културата – движещата сила на Бургас   

 

 

Блог публикация за представяне* 

 В изпълнение на извършвания, от  екипа ни „Зона 056“, мониторинг се срещнахме и 

разговаряхме с г-жа Весна Балтина, заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, 

дигитализация и адаптация към промените на климат в община Бургас, зададохме своите въпроси и на 

координатора на проекта г-жа Деница Маджарова.  

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

ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим", на който извършваме мониторинг, е в процес на 

изпълнение.  

Поради възникнала обективна невъзможност Изпълнителят на строително-монтажните работи 

да изпълни договора в договорения срок, във връзка с пандемията от COVID-19, и обявеното 

извънредно положение върху цялата територия на Република България от 13.03.2020 г., беше 

преустановена работата на производители и доставчици на материалите. Този фактор, влияещ на 

договореният срок за изпълнение и независещ от страните, представлява обстоятелство, което доведе 

до необходимост от изменение на сключения договор между страните, касаещ срока на изпълнение. 



 Към настоящия момент са подменени електрическите инсталации, работи се както по 

вътрешното преустройство, така и по фасадата на сградата. Въртящата се сцена, която е била 

повредена от години, вече е с нов двигател. Готова е и оркестрината. Работи се и по оформянето на 

вътрешното арт пространство, в което ще има малка сцена за събития на открито. Монтирани са двата 

асансьора, и сградата ще е достъпна и за хората с увреждания. Изградена е чилър системата за 

отопление и охлаждане, доставени са и мострите за седалките в зрителния салон. Ако всичко върви по 

план на 6 декември 2020 година проектът ще бъде финализиран и официално обновената сграда на 

Културен дом на Лукойл Нефтохим ще бъде открита.  

Към момента не са постъпили оплаквания от гражданите на Община Бургас във връзка 

осъществяващите се ремонтни дейности в центъра на града свързани с проекта.  

  

 

Основно изображение* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ И ПОЛУЧЕНИ ОТГОВОРИ (отговори от координатора на проекта) 

Въпрос 1* 

Как протича работният процес по време на пандемия? 

 

Отговор 1* 

Обявената пандемия от COVID-19 неминуемо се отразява негативно на почти всички бизнеси и 

поставя сложни предизвикателства пред работодателите в множество направления. Предвид създалата 

се усложнена епидемична обстановка, със заповед на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г. 

бяха постановени следните задължителни мерки за работодателите:  "Всички работодатели в 

зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна 

форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират 

провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, 

дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат 

служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. В тази връзка всички работници 



са минали инструктаж, носенето на маски бе задължително, бяха ограничени физическите контакти, 

кореспонденцията се изпълняваше дистанционно.  

 

Въпрос 2* 

Сблъсквали ли сте се с оплаквания от граждани, които имат нещо против проекта? 

 

Отговор 2* 

На основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг и чл.6 ал.1 от Наредбата за условията и реда на 

провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от 

Община Бургас (Приета с Решение по т.11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет - 

Бургас), Община Бургас обявява провеждане на обществено обсъждане на намерението да реализира 

инвестиционни проекти чрез поемане на дългосрочен дълг от "Фонд за органите на местното 

самоуправление в България-ФЛАГ" ЕАД и/или ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с 

цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие", финансиран със средства от 

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 за регионите София и Южна България. Именно 

в това обсъждане гражданите са били запознати с проекта "Реконструкция, ремонт и обновяване, 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим". Към момента 

не съм получила оплаквания от гражданите на Община Бургас. 

 

Въпрос 3* 

Кои бяха едни от най-големите предизвикателства, пред които бяхте изправени? 

Отговор 3* 

По време на извънредното положение изпитах трудност да съвместя гледането на детето и 

извършването на работите ми задължения. Работодателя ми даде възможността за гъвкава организация 

на работния процес, предостави ми свободата да определят кога и къде да изпълняват своите трудови 

задължения. Възможностите за гъвкава организация на работата включваха дистанционна работа или 

работа от вкъщи, компресиране на работната седмица. В резултат на повсеместното затваряне на 

училища и детски заведения много работещи родители се сблъскват с ограничени възможности да 

ползват услуги за грижи за деца или дори с пълна липса на такива услуги. 

 

Въпрос 4  

Имаше ли неочаквани забавяния?  

Отговор 4:  

Поради възникнала обективна невъзможност Изпълнителят на строително-монтажните работи да 

изпълни договора в договорения срок, във връзка с пандемията от COVID-19, и обявеното извънредно 

положение върху цялата територия на Република България от 13.03.2020 г., беше преустановена 



работата на производители и доставчици на материалите. Този фактор, влияещ на договореният срок 

за изпълнение и независещ от страните, представлява обстоятелство, което възникна необходимост от 

изменение на сключения договор между страните, касаещ срока на изпълнение. 

 

Видео за гражданският мониторинг* 

Проведено интервю с г-жа Весна Балтина, заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, 

дигитализация и адаптация към промените на климат в община Бургас 

https://www.youtube.com/watch?v=MJgacchPjU4&t=4s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJgacchPjU4&t=4s

