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ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД (ФОРМУЛЯР), УРОК 4 

 

 

ИМЕ НА ЕКИПА* 

Бъдеще за Шумен 

 

ИМЕ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ* 

ППМГ „Нанчо Попович“, СУ „Сава Доброплодни“, ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ и ПГИ 

 

КЛАС (ГОДИНА НА КУРСА)* 

VIII, IX, X, XI клас 

 

УЧЕБНА СПЕЦИАЛНОСТ 

Икономически, математически и софтуерни науки, чужди езици и изкуства 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИМЕ)* 

Виолета Маразова, Румяна Буковалова, Кремена Димова, Румянка Малчева 

 



 

2 
 

 

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. 

В какъв град искам да живея 

 

Основно изображение* 

Тук трябва да се добави тематично изображение за Доклад 4. Изображението трябва да бъде във формат .jpg 

(максимум 1MB). Това е изображението, което ще бъде поставено на заглавната страница на доклада към Урок 

4. 
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Блог публикация –Част 1: описание на избрания проект и мотивация* 

Този текст трябва да обобщи същността на вашето проучване: проекта, направения избор, намерените данни, 

целта на проучването. Максималният брой символи (включително празни интервали) за този текст е 800.  

Когато започна работа по “Детективи на европейски проекти”, нашият екип не беше нищо повече от група хора 
на различна възраст с различни интереси и качества. Въпреки че повечето от нас не се познаваха, ние трябваше 
бързо да преодолеем различията си и да се сработим като екип. Изборът на проект, който да наблюдаваме, 
изигра много важна роля в този процес. След като прегледахме доста проекти, “Благоустрояване и 
рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен” успя да привлече вниманието ни с 
голямото си социално въздействие. Това от своя страна е предпоставка за обществена ангажираност и 
гражданска позиция. По време на дискусиите много от членовете на екипа вече имаха впечатление и мнение 
за ползите и недостатъците на този проект, което допълнително утвърди решението ни. 

 

Блог публикация –Част 2: описание на основните етапи от проучването* 

Този текст трябва да обобщи направените открития: цитирайте текстове от вашия блог, основните части от 

интервютата, повратните точки във вашите разследвания. Максималният брой символи (включително празни 

интервали) за този текст е 800.  

Запознахме се с проекта в ИСУН, съставихме досие на проучването, подредихме данни и информация за 
проекта, направихме план, разпределихме ролите и организирахме сбирки в ОИЦ и Zoom. Съдействие 
получихме от зам. кметa Р. Антонова нейния екип и омбудсмана на община Шумен И. Капралов, който ни 
предостави годишни и месечни становища по наблюдавания проект. Допитахме се и до регионалния 
председател на Съюза на инвалидите И. Казакова относно подобряването на достъпността на средата за хора в 
неравностойно положение. Разговаряхме с майки с деца за безопасността на детските площадки. Заключихме, 
че облагородяването на градското пространство  е полезно, но са необходими допълнителни дейности за 
удовлетворяване потребностите на повече шуменци. Проектът е добре реализиран, но не е достатъчно 
ефективен. 

 

Блог публикация –Част 3: предложения и проследяване* 

Този текст трябва да обобщи вашите предложения за това как да продължите да следите проекта и как 

възнамерявате да продължите да го развивате. Максималният брой символи (включително празни интервали) 

за този текст е 800.  

При разговора с майките възникна проблемът за поддръжката на съоръженията, обект на проекта. Стана ясно, 

че без нея има риск да се занемарят. Ето защо ние ще следим в следващите месеци и ще сигнализираме, ако 

има някакви проблеми, свързани със състоянието на съоръженията и зелените площи. Освен това, след като 

вече наблюдавахме един проект за благоустрояване отблизо, ние ще имаме и по-критичен поглед върху този 

тип проекти, които са приоритет на общината. Ще проследим мерките за достъпност на средата за хора в 

неравностойно положение и развитието на системата от велоалеи в бъдещи проекти, тъй като дейностите по 

този са недостатъчни. 
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Окончателен вид на творческия продукт* 

Това място е предназначено за творческия продукт. Можете да качите вашите творчески продукти и на други 

платформи за споделяне (YouTube, Vimeo, Prezi, и др. – не забравяйте да зададете настройки за 

видеоматериалите, така че да са публично достъпни, както и да въведете тук линка (URL адреса), на който ще 

бъдат публикувани. ВАЖНО: АКО ИЗБЕРЕТЕ ВИДЕОФОРМАТ, НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНАТА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТ 3 МИНУТИ! 

https://www.youtube.com/watch?v=mCU2xIqzZJI&feature=youtu.be 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако творческият продукт представлява печатно издание, прикачете съответния .pdf файл 

(максимум 1 MB) 

 

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. 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCU2xIqzZJI&feature=youtu.be
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МЕДИЙНА ГАЛЕРИЯ 

 

Изображение 1* 

Добавете тук снимка на целия екип. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 
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Изображение 2* 

Добавете тук снимка/изображение на СТЕНАТА ASOC. Изображението трябва да бъде във формат .jpg 

(максимум 1MB). 

 

Изображение 3* 

Добавете тук снимка на ПОСЕЩЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ. Изображението трябва да бъде във 

формат .jpg (максимум 1MB). 
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Снимка 4* 

Добавете тук снимка от направените интервюта. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 

1MB). 

 

 

 

 

Иван Капралов, Обществен посредник в 

Община Шумен 

Иванка Казакова, регионалния 

председател на Съюза на инвалидите 
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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! 

Заедно за Шумен 

 

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. 

На 26.06, в 13:15ч, на зелената площ до ДКЦ I с кратък, съобразен с епидемичната обстановка 
флашмоб, шуменският екип представи работата си пред обществеността. Районът е един от петте 
обекта, рехабилитирани по проекта, който екипът наблюдава. Музиката,озвучила събитието носи 
духа на нашия район, а подкрепата на Ансамбъл Луди Млади одухотвори идеите ни за града,в който 
искаме да живеем.Присъстваха журналисти. 

Вид на заключителното събитие за представянето 

Отбележете избрания вид на събитието: 

o Вътрешна презентация във вашето учебно заведение (само пред класовете в училището) 

o Презентация във вашето учебно заведение с присъствието на други външни класове/училища 

o Презентация в друго учебно заведение (организирана и с други училища на ASOC на територията) 

o Презентация пред други органи и служби на местната администрация  
Забележка: Само един отговор 

 

Брой на ангажираните лица 

Посочете тук броя на хората, които предвиждате да ангажирате. Броят включва всички участници (обучаващи 

се, преподаватели, родители, институции, издателства, асоциации, организатори, поканени гости) 

o До 30 

o от 30 до 50 

o от 50 до 100 

o над 100 
Забележка: Само един отговор 
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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) 

Поради епидемичната обстановка се въздържахме от по-голяма масовост на събитието 

Забележка: Повече от един отговор 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО 

 

Регион 

Североизточен регион за планиране 

Област 

Шумен 

Община 

Шумен 

Адрес 

Ул. „Цар Освободител” 100 

Пощенски код 

9700 

Място 

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

Градинката до ДКЦ – I Шумен 
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Дата 

(ДД/MM/ГГГГ) 

26.06.2020 

Час 

(Напр. 09:00 - 13:00 ч.) 

13:15 – 13:40 

 
 
 

Линк 

Посочете тук линка (URL) към уебстраница или страница в социалните мрежи, където е публикувана 

информацията за представяне на събитието. 

https://www.shumen.bg/chetiri-uchilishta-v-shumen-detektivi-na-evropejski-

proekti/?fbclid=IwAR03iyuzj_6Z-yNtx6loJaen8jobHUtSNfKTJa-760VFed-5f_sp3dORo98 

 
 
 

Плакат на организираното събитие 

Прикачете плаката на събитието. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.shumen.bg%2Fchetiri-uchilishta-v-shumen-detektivi-na-evropejski-proekti%2F%3Ffbclid%3DIwAR03iyuzj_6Z-yNtx6loJaen8jobHUtSNfKTJa-760VFed-5f_sp3dORo98&h=AT3JJ--kQz4zUNmsn0XGEj4ZfEsQkYdE0L4PXddbUQxw_yhQt5-kXYTyrMhEveIwL3yv-dvwbWV5HRLDCQAxE0fHv_OecA3mAoz9i8M2pwYMewPf1jUkhHyPUELvJVnxuVwn
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.shumen.bg%2Fchetiri-uchilishta-v-shumen-detektivi-na-evropejski-proekti%2F%3Ffbclid%3DIwAR03iyuzj_6Z-yNtx6loJaen8jobHUtSNfKTJa-760VFed-5f_sp3dORo98&h=AT3JJ--kQz4zUNmsn0XGEj4ZfEsQkYdE0L4PXddbUQxw_yhQt5-kXYTyrMhEveIwL3yv-dvwbWV5HRLDCQAxE0fHv_OecA3mAoz9i8M2pwYMewPf1jUkhHyPUELvJVnxuVwn
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