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ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД (ФОРМУЛЯР), УРОК 3 

 

ИМЕ НА ЕКИПА* 

Детективи на европейски проекти-Ямбол 

 

ИМЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ* 

ЕГ „Васил карагьозов“ - Ямбол 

 

КЛАС (ГОДИНА НА КУРСА)* 

XI Б 

 

УЧЕБНА СПЕЦИАЛНОСТ 

Английски език 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИМЕ)* 

Радка Иванова 
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Заглавие на доклада за граждански мониторинг* 

Напишете тук заглавието на доклада за мониторинг. 

 Онлайн среща с представител на община Ямбол 

 
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.  

Мониторинг по време на пандемия 

И ето ни отново на линия-продължаваме нашата изследователска работа по избрания от нас 

проект за развитие на градската среда в град Ямбол и изградените и обновените по него 

обекти на градската инфраструктура. Събрахме много информация за проекта от публични 

източници, проучихме мнението на жителите на града за ползата от него и ни предстоеше да 

посетим на място обектите, придружени от представител на екипа от общината, работил по 

него. За съжаление, плановете ни се объркаха заради възникналото извънредно положение в 

страната и епидемичната обстановка, но това не прекрати нашата работа. Решихме все пак да 

се срещнем, макар и онлайн с г-жа Борисова, главен експерт в Дирекция «Стратегии и 

програми», община Ямбол. Искахме да научим повече неща, свързани с реализацията на 

проекта, с неговите етапи и трудностите, с които се е сблъскал екипа по време на своята 

работа. Дали и как тези трудности са били преодолени. Дали са били постигнати заложените 

резултати и има ли устойчивост във времето постигнатото по проекта. Това, което ни разказа 

главния експерт на Дирекцията, допълни много нашите впечатления. Разбрахме, че процесът 

по подготовката и реализацията е дълъг и труден, и е свързан със стройна организация на 

много лица, каквито са например изпълнителите на строителните дейности. Това изисква 

много усилия от страна на екипа да следи изпълнението да бъде в заложените срокове и 

изисквания, да бъде изпълнено качествено. Екипът, работил по проекта има богат опит с 

изпълнението на европейски проекти, така че е успял да избегне всички възможни 

трудности, възникнали по време на реализацията му. Като проблем г-жа Борисова очерта 

вандализма и рушенето на изграденото от страна на някои от гражданите, което налага 

общината да заделя значителни средства за възстановяване му. Разговорът ни завърши 

оптимистично, тъй като всички усилия си струват, когато изграденото е полезно за хората, 

прави живота им по-удобен и по-приятен. 

 

 

 

 



 

3 

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 

 

 

ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ И ПОЛУЧЕНИ ОТГОВОРИ 

Въпрос 1* 

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

 -„Бихте ли ни разказали какви бяха етапите и срещнахте ли затруднения при изпълнението на проекта?“ 

Отговор 1* 

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

 -„Началото на всеки един проект започва с подписване на договор за финансирането му с 

Управляващия орган. След това задължително се назначава екип по проекта, който трябва да 

започне да движи конкретните дейности, заложени във всяко едно проектно предложение. 

Съответно се подготвят обществени поръчки, на база на които се избират фирмите, с които 

сключваме договори да изпълнят всеки един елемент от тези дейности-строителство, 

строителен надзор, авторски надзор, информация и комуникация, одит. След като проведем 

обществените поръчки, съответно-сключим договор, възложим ги, започва самото 

изпълнение и се стига до успешния му край, на договора, разплащане с изпълнителя. От там 
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насетне начинът на плащане по проекти е чрез възстановяване на сумите-т.е. извършен е 

разходът, ние го заплащаме и след това искаме тези пари да ни бъдат възстановени от 

финансиращата организация. Когато са изпълнени всички дейности, приключили са всички 

договори, тогава подготвяме едно искане за плащане и така приключва с неговото 

верифициране проектът.“ 

 
Въпрос 2* 

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

 -„А сега, когато проектът е завършен и са налице неговите резултати, според Вас постигнати ли са 

предварително заложените цели и какви са ползите от него?“ 

Отговор 2* 

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

 -„Ами да, считайки, че е успешно завършен проектът, резултатите са постигнати. 

Резултатите, които са измерими за всеки един проект са т.нар. индикатори. При нас те са 

постигнати, както и целите, които сме си поставили с това да бъде по-приветлив градът, да 

облагородим централната градска част, съответно да го направим по-привлекателен и за 

гостите на града, и за инвеститори на града. Смятам, че бяха постигнати целите, които 

общината си постави с този проект.“ 

Въпрос 3* 

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

 -„ Относно опазването на изграденото по проекта: кой е отговорен за поддръжката му и има 

ли вече нужда от ремонтиране на повредени съоръжения? А ние, ползвателите, ценим ли и 

поддържаме ли придобитото по проекта, какви са впечатленията Ви?“ 

Отговор 3* 

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

 -„По принцип договорите, които споменах, с нашите изпълнители, тези, които са за 

строителните дейности, винаги имат гаранционен срок. Тоест, ако нещо се случи, но нещо, 

което се дължи на некачествена изработка или дефект в изделието, се поема от фирмата-

изпълнител. Но ако се базира на недобросъвестното стопанисване от страна на гражданите 

или посетителите на града, тези разходи идват вече за сметка на общината, тъй като това не е 

по вина на фирмата-изпълнител.“ 

 
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=GNPDaOd9atY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fbIhs2MTcG8XL8O5
DrAlaH3FxPxDJabVbV4ebYCK6MGHbnncTbufvlIs 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GNPDaOd9atY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fbIhs2MTcG8XL8O5DrAlaH3FxPxDJabVbV4ebYCK6MGHbnncTbufvlIs
https://www.youtube.com/watch?v=GNPDaOd9atY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fbIhs2MTcG8XL8O5DrAlaH3FxPxDJabVbV4ebYCK6MGHbnncTbufvlIs

