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ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИМЕ)*
Йовка Янакиева
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1. ОКОНЧАТЕЛЕН ВИД НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОДУКТ

Заглавие на Доклад 4*
Напишете тук заглавието на последния ви доклад за ASOC. Заглавието трябва да бъде добре обмислено и
завладяващо: то ще послужи, за да прикани читателите ви да се запознаят с резултатите от вашето проучване,
получените отговори и вашите предложения.

Мониторинг по време на пандемия

Основно изображение*
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Блог публикация –Част 1: описание на избрания проект и мотивация*
Избрахме за своето проучване проекта:

„Реконструкция, ремонт и обновяване,

внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“.
Изборът ни е обоснован от голямото значение на сградата за града ни.
Целите,

които

си

поставихме

бяха

свързани

с

проследяване

процеса

на

реконструиране, ремонтиране и обновяване на сградата. Любопитно ни беше да проследим
как се модернизира всичко (без залата на Общинския съвет). Съгласно проекта в новата част,
която ще бъде надстроена ще има две многофункционални зали. Останалите помещения щe
бъдат обновени и обособени нa зoни cпopeд видa изĸycтвo - изобразителни, приложни,
мyзиĸaлни, зaли зa тaнци и дp.
След реализиране на проекта Kyлтypния дoм ще се превърне в нaй-гoлямaтa cгpaдa в
Бypгac c плoщ oт нaд 8 xил. ĸв. м зa пpoвeждaнe нa ĸyлтypни cъбития oт paзличнo ecтecтвo ĸoнцepти, тeaтpaлни пocтaнoвĸи, бизнec фopyми, фecтивaли и ĸoнфepeнции c нaциoнaлнo
знaчeниe.
Инoвaтивният

пpoeĸт,

чиято

реализация

проследяваме,

се

peaлизиpa

чpeз

ĸoмбиниpaнa пoдĸpeпa нa бeзвъзмeзднa финaнcoвa пoмoщ oт OΠ "Peгиoни в pacтeж" 20142020, финaнcoв инcтpyмeнт "Фoнд зa ycтoйчиви гpaдoвe" и coбcтвeн пpинoc нa Oбщинa
Бypгac.
Обща стойност на проекта 9 490 230.92 BGN
БФП 4 019 217.00 BGN
Собствено финансиране 5 471 013.92 BGN
Общо реално изплатени суми 1 406 725.95 BGN
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %
Проектът е част от политиката на Община Бургас за създаване на активни градски
пространства, които обединяват инфраструктура, събития, творчески общности и публики.

3

Блог публикация –Част 2: описание на основните етапи от проучването*
По – голяма част от работата ни по проекта протече в безпрецедентна обстановка на
пандемия и независимо от това продължихме да работим. В тази обстановка основни
източници на информация за нас бяха: Информационна система за управление и наблюдение
/ИСУН, уеб страницата на г-н Димитър Николов – кмет на град Бургас, сайта на Община
Бургас, на Областна администрация Бургас, на Областен информационен център (ОИЦ) –
град Бургас, публикации в местната преса.
В изпълнение на извършвания 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. Това 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.
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Блог публикация –Част 3: предложения и проследяване*
Крайната цел на проучването е да се предостави лесна и достъпна информация на
обществеността относно реализацията на един от многото действащи проекти на територията
на Община Бургас.
По този начин ще можем да привлечем нейното внимание към случващото се в Бургас
по възможно най-достъпен начин, за да мотивираме гражданите да се включват активно в
гражданския мониторинг както на този, така и на всички други проекти.
Ще продължим да поддържаме връзка с координатора на проекта и Община Бургас, за
да продължим да следим как продължава да се развива проекта. На страницата на клуба във
фейсбук и в Twitter ще публикуване информация за развитието на проекта.

Окончателен вид на творческия продукт*
https://youtu.be/MuiYxTBrhuY

Друго важно приложение

Тук можете да прикачите друг файл, създаден по време на проекта, който считате за особено
важен. Файлът трябва да бъде максимум 1 MB.
ДОБАВИ ФАЙЛ
Друг важен линк към външен уебсайт
Тук може да посочите линк (URL) към допълнителни разработки, публикувани онлайн, освен възложените
домашни работи, или важен и следен профил в социалните мрежи.
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МЕДИЙНА ГАЛЕРИЯ

Изображение 1*

Изображение 2*
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Изображение 3*

Изображение 4*
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2 – ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО

Заглавие на заключителното събитие за представяне на вашето проучване
Напишете тук заглавието на вашето заключително събитие. Изберете завладяващо заглавие, което може
ефективно да обобщи резултатите от вашето проучване!

Културата – движещата сила на Бургас

Кратко описание на заключителното събитие за представянето
Напишете кратко описание на заключителното събитие, което възнамерявате да организирате, като използвате
МАКСИМУМ 400 СИМВОЛА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАЗНИТЕ ИНТЕРВАЛИ.

Ако културата е движещата сила на Бургас, то сградата на Културния дом на
нефтохимика – НХК е нейният дом, но не и единственият. Разположен в сърцето на Бургас,
Културният дом на Лукойл Нефтохим е познат и любим на всички бургазлии.
Чрез снимки и видео ще представим преобразяването на НХК и постепенното му
превръщане в Дом на различни видове изкуства.

Вид на заключителното събитие за представянето
Отбележете избрания вид на събитието:

o
o
o
o

Вътрешна презентация във вашето учебно заведение (само пред класовете в училището)
Презентация във вашето учебно заведение с присъствието на други външни класове/училища
Презентация в друго учебно заведение (организирана и с други училища на ASOC на територията)
Презентация пред други органи и служби на местната администрация

Забележка: Само един отговор

Брой на ангажираните лица
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Посочете тук броя на хората, които предвиждате да ангажирате. Броят включва всички участници (обучаващи
се, преподаватели, родители, институции, издателства, асоциации, организатори, поканени гости)

o
o
o
o

До 30
от 30 до 50
от 50 до 100
над 100

Забележка: Само един отговор

Вид на поканените гости
❏ Експерт по избраната тема
❏ Експерт по отворени данни
❏ Представител на Europe Direct
❏ Институционален представител
❏ Представители на местната преса
❏ Родители
❏ Други класове от вашето учебно заведение
❏ Друго (ПОЯСНЕТЕ)

Забележка: Повече от един отговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО

Регион
Бургас
Област
Бургас
Община
Бургас
Адрес

Пощенски код
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8000
Място
(напр. сградата на общината, името на учебното заведение, друга обществена сграда и др.)

Дата
(ДД/MM/ГГГГ)

10.07.2020 г.
Час
(Напр. 09:00 - 13:00 ч.)

Линк
Посочете тук линка (URL) към уебстраница или страница в социалните мрежи, където е публикувана
информацията за представяне на събитието.

https://www.facebook.com/ectgbs/

Плакат на организираното събитие
Прикачете плаката на събитието. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB).
ПРИКАЧЕТЕ ФАЙЛ

ЗАБЕЛЕЖКА: Отбелязаните със звезда (*) полета са задължителни
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