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ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД (ФОРМУЛЯР), УРОК 3 

 

 

ИМЕ НА ЕКИПА* 

Бъдеще за Шумен 

 

ИМЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ* 

ППМГ "Нанчо Пoпович", СУ "Сава Доброплодни", ПГИ, ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" 

 

КЛАС (ГОДИНА НА КУРСА)* 

VIII, IX, X, XI 

 

УЧЕБНА СПЕЦИАЛНОСТ 

Изобразително изкуство и английски език, Биология и химия, Банково дело и Счетоводство, 

Софтуерни и хардуерни науки 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИМЕ)* 

Румяна Буковалова, Румянка Малчева, Кремена Димова, Виолета Маразова 
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Заглавие на доклада за граждански мониторинг* 

Напишете тук заглавието на доклада за мониторинг. 

 Проблеми и плюсове 

 
Линк към доклада за мониторинг, публикуван в платформата Monithon.it (ПО ИЗБОР) 

Добавете тук линка (URL) към доклада за мониторинг, публикуван в платформата Monithon.it (публикуването в 
платформата Monithon трябва да се направи преди съставянето на доклада за Урок 3). 

  

 
Блог публикация за представяне* 

Разкажете за посещението за граждански мониторинг. 

Максималният брой символи (включително празни интервали) за цялата статия е 1500.  

Културата на градската среда създава духа на града. Тя влияе на облика и просперитета му. 

Естетичната градска среда оказва положително въздействие върху творческата енергия и иновации в 

един град, допринася за усещането за щастие. Пречупено през призмата на отделния жител на града 

и неговия стремеж да си осигури хармоничен живот – успешна кариера, щастливо семейство, добро 

материално състояние, духовно развитие, населеното място трябва да предоставя условия за 

всичките му потребности.  

     "Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен" е 

проект, целящ подобряване състоянието на зелените площи и паркове, създаването на кътове за 

отдих, изграждането на рампи, осигуряващи достъпна среда на групите в неравностойно положение. 

Реализацията му е допринесла за изграждането на  балансирана градска среда, създаваща 

предпоставки за ефективна мобилност, социокултурни прояви, по-здравословен и по-безопасен 

начин на живот.  

     Ние, детективите на европейски проекти от град Шумен, сме силно загрижени за настоящето и 

бъдещето на нашия град. Проучихме и разследвахме ефекта от реализацията на проекта –  върху 

гражданите, околната среда, усвоените финансови средства и нежеланите последствия. 

Осъществихме мониторинг чрез анкета и интервюта с потребители, представител на Съюза на 

инвалидите, омбудсмана и зам. кмета. Породиха се много въпроси, но преобладаващото мнение е 

позитивно. За нас най-важното е дали този проект може да украси лицата на хората с усмивки. 

Основно изображение* 

Тук трябва да се добави тематично изображение за посещението за граждански мониторинг. Изображението 
трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). Това е изображението, което ще бъде поставено на заглавната 
страница на доклада към Урок 3. 

ДОБАВИ ФАЙЛ 



 

3 

 

 

ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ И ПОЛУЧЕНИ ОТГОВОРИ 

Въпрос 1* 

Напишете тук въпрос 1, зададен по време на посещението за граждански мониторинг. 

 Какво породи необходимостта да се кандидатства по този проект? 

Отговор 1* 

Напишете тук отговора на въпрос 1, зададен по време на посещението за граждански мониторинг. 

 Състоянието на техническата инфраструктура и благоустройството не удовлетворяваха адекватно 

потребностите на населението и затрудняваха  функционирането на града. Физическата среда беше 

сериозно амортизирана. Голяма част от улиците в града, с изключение на централните пътни 

артерии, се нуждаеха от ремонт и реконструкция поради лошата поддръжка на пътната и тротоарна 

настилка. Състоянието на изградените зелени системи с малки изключения беше незадоволително. 

 
Въпрос 2* 
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Напишете тук въпрос 2, зададен по време на посещението за граждански мониторинг. 

 Какво беше въздействието на изпълените дейности върху обхванатата територия? 

Отговор 2* 

Напишете тук отговора на въпрос 2, зададен по време на посещението за граждански мониторинг. 

 Реализирането на обектите, включени в проектното предложение, осигури предпоставки за 

подобряване на условията за живот и намаляване на миграционните процеси. Подобрената и 

достъпна градска среда улесни придвижването и достъпа на родители с малки деца, както и на хора 

в неравностойно положение, което спомогна за тяхното социално включване. Проектът обърна 

специално внимание на борбата със социалната изолация, чрез целенасочени интервенции в 

изграждане на достъпна градска среда за хора с увреждания. Изпълнението на проекта допринесе за 

изпълнението на Дългосрочната национална стратегия за заетост на хората с увреждания 2011- 2020 

г. и Конвенцията за правата на хората с увреждания. Изпълнението на проекта доведе до 

подобряване състоянието на околната среда, посредством прилагане на комплекс от 

енергоефективни мерки чрез внедряване на ново енергоспестяващо улично осветление. 

Подобрените технически и експлоатационни параметри на улиците допринесоха за достигане на 

европейските стандарти за създаване на възможности за внедряване на модерен, екологичен и 

безопасен транспорт, благоприятен за околната среда. Рехабилитацията на реновираните пътни 

участъци допринесе за подобряването на екологичния баланс. Дейностите, свързани с озеленяване и 

засаждане на дръвчета и храсти, подобриха не само облика на градската среда, но и оказаха 

положителен екологичен ефект. 

 
Въпрос 3* 

Напишете тук въпрос 3, зададен по време на посещението за граждански мониторинг. 

 Какви трудности е срещнал екипът при реализация на проекта? 

Отговор 3* 

Напишете тук отговора на въпрос 3, зададен по време на посещението за граждански мониторинг. 

По време на реализацията на проекта от страна на екипа по управление на проекта не е докладвано 

за сериозни трудности. 

 
Видео за гражданският мониторинг* 

Добавете тук линка (URL) към видеото за гражданския мониторинг, създадено при следване на насоките от Урок 
3. Линкът може да бъде към видео, качено в YouTube или на друг инструмент за видео споделяне (не забравяйте 
да настроите достъпа до видеото на „публичен“). 

 https://www.youtube.com/watch?v=_04UQ6Dki50 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Отбелязаните със звезда (*) полета са задължителни. 

https://www.youtube.com/watch?v=_04UQ6Dki50

