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Заглавие на доклада за граждански мониторинг* 

 Реализацията на проекта през погледа на главните лица 

 
Блог публикация за представяне* 

Нашият екип се срещна с г-жа Денка Михайлова, която е ръководител на проекта, и г-н Георги 
Тончев, който е директор на реновираното училище. Проведеният разговор ни позволи да съберем 
информация от първо лице за процеса по осъществяване на проекта, както и за постигнатите 
резултати. На въпросите ни г-жа Михайлова отговори изключително професионално, което ни 
позволи да научим за сложностите и препятствията, съпътстващи процеса. Според нея в един проект 
затрудненията са неизбежни. Тя сподели някои от тях с нас – неподходящи климатични условия, 
реконструкция на стари сгради и реализация и финансиране на обществените поръчки. Също така ни 
информира за значението на политиките на опазването на околната среда и как те са играли роля в 
осъществяването на проекта чрез озеленяване на двора на училището. Директорът на основното 
училище Георги Тончев сподели мнението си относно резултата от ремонта, наблюдавайки ръста в 
качеството на обучението. Въпреки че е удовлетворен от цялостната реконструкция, той съобщи, че 
винаги има място за надграждане. Проведеното интервю задоволи любопитството ни и ни даде 
възможност да се докоснем още малко до процеса, като същевременно обогати знанията ни относно 
реализацията на един проект. 

 

 

 
Основно изображение* 

 

ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ И ПОЛУЧЕНИ ОТГОВОРИ 

Въпрос 1* 
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Ако трябва да изброите трите най-големи затруднения по време на реализацията на проекта, кои 
биха били те? 

 

Отговор 1* 

 „Най-често затрудненията са свързани с реализирането на дейностите в определените срокове, 
защото понякога климатичните условия не са подходящи. Второто затруднение, което срещнахме, е 
че ставаше въпрос за реконструкция на две стари сгради и за осъществяване на нови елементи и 
дейности в тях, така че винаги възникват някакви непредвидими неотложни дейности, което 
предизвиква допълнителни затруднения и реформи в документацията. Не на последно място сме 
срещали затруднения и с реализирането и финансирането на обществени поръчки.“ 

 
Въпрос 2* 

 Намериха ли място политиките за опазване на околната среда в този проект? 

 

Отговор 2* 

 „Водещото при реализиране на тези проекти е запазването на съществуващата растителност и 
добавянето на нова. Мисля, че е видимо за гражданите на нашия град и на цялата община, че в 
двора на "Кирил и Методий", освен че се запази цялата съществуваща растителност, се засадиха и 
нови допълнителни видове, които допълнително облагородиха двора на училището и го направиха 
по-приветлив, по-красив и зелен с цел създаване на по-приятна среда на учене и работа в 
училището.“ 

 
Въпрос 3* 

 Срещнахте ли затруднения при администрирането на проекта? 

 

Отговор 3* 

 „При администрирането на такива проекти винаги има затруднения и те са преди всичко с 
реализирането на СМР и с обявлението на обществените поръчки.“ 

 
Видео за гражданският мониторинг* 

 https://www.youtube.com/watch?v=gfjL-
eT_MDk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR26IbG44a2xVBSSF34zpPFmWTyekjiiAhQ9ycMcFcjiOmlx5s-
_ad4oryc 
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