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КАМПАНИЯ  
 

ЗА  
 

ПРЕВЕНЦИЯ ОТ РАННА КРИМИНАЛИЗАЦИЯ НА  
 ДЕЦА ЖИВЕЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ВРАЦА 
  
 

НАСОКИ ЗА КАНДИДСТВАНЕ В КОНКУРС  
 

„Моето училище – сигурна и безопасна среда” 
 

Конкурсът е част от кампанията и се реализира на база 

на тристранно споразумение между:  

 
ГРАЖДАНСКА МРЕЖА "АКТИВНА ОБЩНОСТ ВРАЦА" 

 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - 

ВРАЦА 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
           РИО НА МОМН 

 
 
 

 
 

 



1. Обща информация 
 

Гражданска мрежа "Активна общност Враца", Община Враца и  
Регионален инспекторат по образованието – Враца стартират съвместна 

кампания за превенция от извършване на противообществени прояви сред деца 
и младежи на територията на община Враца.  
 

Целта на кампанията е намаляване на детската престъпност в община 
Враца, чрез въвличането на младите хора в създаването и изпълнението на 

проекти за превенция от ранна криминализация.  
 

В рамките на инициативата Гражданска мрежа "Активна общност Враца" в 

партньорство с Община Враца и  РИО – Враца   организират конкурс за 
проекти под мотото „Моето училище – сигурна и безопасна среда”. 

Проекто предложенията ще могат да се подават от екипи от ученици от 
начални, основни и средни училища на територията на  Община Враца. Ще се 
финансират инициативи насочени към намаляване и превенция на детската 

престъпност като: организиране на информационни кампании, работни 
ателиета, ученически дискусии, изложби, флашмобове, и др.; Изработката на 

концепции и планове за превенция на детската престъпност в училищата и 
механизми за тяхното прилагане. 

 
Общата стойност на Кампанията е 10 000 лв. Предвиждат да бъдат 

финансирани  шест проекта на училища от Община Враца, от които: два на 

стойност 3000 лв. и 
четири на стойност 1000 лв.; 

 
Причина за организирането на настоящата кампания за превенция е 

значителното нарастване на броя на непълнолетните нарушители на 

територията на община и област Враца. 
Почти 14% от регистрираните престъпления през 2010 година са дело на 

непълнолетни лица, които съставляват почти 11% от установените 
извършители.  Очевиден е високият ръст на непълнолетните извършители на 
престъпления (31%), както и ръстът от 37% в извършените от такива лица 

престъпления за 2010 г. спрямо данните от 2009г. 
По видове престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни 

лица, са: 9 тежки телесни повреди, от които 3 са с автори малолетни деца; 3 
блудства, едното извършено от малолетен; 11 грабежа, единият извършен от 
малолетен; 11 престъпления с наркотици; 318 кражби, от които 59 са с автори 

малолетни деца.   
Горепосочените данни показват значителен ръст както в нивото на 

детската престъпност, така и в  броя на извършителите, а изключително 
тревожен е и фактът, че се забелязва повишена криминална активност на 
малолетни и непълнолетни лица при престъпленията против личността, при 

грабежите и при наркотиците. 1 
За намаляването на тази тенденция от изключителна важност е да се 

предприемат навременни и адекватни  мерки за превенция от страна на 
институциите и гражданската общност. 

 

 

                                                 
1 Данните са взети от годишния доклад на ОДП Враца, МВР 



 
2. Институционална рамка 
Настоящата кампания се организира съвместно от Гражданска мрежа 

"Активна общност Враца"2 , Община Враца и Регионален инспекторат по 
образованието – Враца.  

Финансирането на проектите ще се осъществява от бюджета на Община 

Враца. 
 

3.1. Общата цел на настоящия конкурс е намаляване на детската 
престъпност в Община Враца, чрез въвличането на младите хора в създаването 
и изпълнението на програми за превенция от ранна криминализация.  

3.2. Конкретни цели на конкурса са: 
- привличане на общественото внимание върху съществуващите 

проблеми в училищната и извън училищната среда, водещи до  
рисково поведение на младежите и тяхната ранна 
криминализация; 

- предоставяне на адекватна информация и повишаване на 
информираността на гражданската общност по съществуващите 

проблеми с детската престъпност; 
- стимулиране на гражданска инициативност у младежите и 

повишаване на тяхната информираност и отговорно поведение; 
 

4. Териториален обхват: в рамките на конкурса ще бъдат финансирани 

проекто предложения, които ще бъдат изпълнявани само на територията на 
Община Враца; 

 
5. Допустими кандидати: Екипи от ученици от начални, основни и 

средни училища на територията на  Община Враца. В екипите се допуска 

участие на учители и родители. 
 

6. Обхват на допустимите дейности: разнородни инициативи насочени 
към намаляване противообществните прояви и превенция от ранна 
криминализация на децата.   

 
7. Целеви групи:  

• деца от 7 до 14 години; 

• младежи от 15 до 18 години; 

Младежите могат да организират дейности сред свои съученици, ученици от 

други училища, както и да работят с по-малки. 
 

Приоритетно ще се финансират проекти, които са инициирани от 
целевите групи и максимално ангажират тяхното участие в изпълнението на 
предвидените дейности. (виж. Таблица за оценка на проектите). 

 
8. Период на изпълнение: 
 
Продължителността на един проект може да бъде от 3 до 6 месеца в 

рамките на учебната  2012 - 2013 година.  

• Дейностите по проектите трябва да се извършат в периода: септември 
2012 до май 2013 г. 

                                                 
2 Представяне на гражданска мрежа „Активна Общност” е в Анекс 2 



• Отчитане на проектите:  

o Междинно или финално отчитане, в зависимост от 
продължителността на проекта - янураи 2013  

o Финално отчитане  -  юни 2013 
 

 

9. Бюджет: Общата стойност на Кампанията е 10 000 лв. Предвиждат се 
да бъдат финансирани  шест проекта на училища от Община Враца, от които: 

• два на стойност 3000 лв. /три хиляди/, наричани „големи” проекти; 
• четири на стойност 1000 лв. /хиляда/, наричани „малки” проекти; 

 

Кандидатите могат да предоставят проекти и за по-висока стойност, като 
осигурят финансирането на сумата, която надвишава максималната стойност от 

3000 или 1000 лв.; 
 
Няма ограничения за броя на екипите, които могат да кандидатстват от едно 

училище, но ще бъде класиран само един Проект от училище. 

 
9.1. Финансиране  
Осъществява се на два транша, след подписване на договор: 

Първи транш (авансово) – 50 % от исканата сума – м. октомври 2012 г. 

Втори транш – останалите 50 % - м. февруари 2013 г. 

 

9.2. Допустими разходи са: 
• разходи, свързани с осъществяването на планираните по Проекта 

дейности. 
 
9.3. Недопустими разходи по Проекта са: 

• ремонтни дейности; 
• офис оборудване; 

• възнаграждения и хонорари на ръководителите на проектите ; 
• разходи за транспорт, командировки и пътни на екипа, осъществяващ 

проекта; 

 

9.4. Отчитане  

• Осъществява се съобразно изискванията на община Враца. Точната 
процедура ще бъде предоставена на спечелилите конкурса при 
подписването на договорите за финансиране.  

 
 

10. Процедури за кандидатстване. 
 
10.1. Кандидатстващият  екип /училище трябва да разработи проект по 

приложения формуляр и да го изпрати по електронен път на следния 
електронен адрес: aktivna_obshtnost@abv.bg   

 
    10.2. Краен срок за подаването на заявленията е 29 юни 2012 г.  
 

    10.3. Класиране: В рамките на един месец след крайния срок за подаване на 
проекто- предложенията, Комисия съставена от представители на Гражданска 

мрежа „Активна Общност  Враца”, Община Враца и Регионален инспекторат по 
образованието - Враца ще извърши оценката и класиране на проекто-



предложенията. Краен срок за съобщаване на резултатите от конкурса е 

30.07.2012. Резултатите ще бъдат публикувани на официалния сайта на РИО 
Враца и община Враца.  Победителите ще бъдат писмено поканени за 

подписване на договорите.  
 
10.4. Въпроси по попълване на формуляра могат да бъдат задавани на email: 

aktivna_obshtnost@abv.bg  
 

10.5. Техническа и административна оценка 
 

Критерии 
точки  

Присъдени 
точки  

1. Допустимост  ДА – 5 
т./НЕ – 0 т. 

 

1.1. Използван е правилният Формуляр за 

кандидатстване 

  

1.2. Попълнени са всички раздели на Формуляра 

за кандидатстване?  

  

1.3. Дейностите приключват не по-късно от 

31.06.2013 

  

1.4. Обща/и цел/цели на проекта е/са 

допустима/и?  

  

1.5. Проектното предложение отговоря на 

изискванията за териториален обхват 

  

1.6. Целевата група е допустима.    

1.7. Сумата на исканата безвъзмездна 

финансова помощ е по-малка или 

равна на максималния размер на отпусканата 

безвъзмездна финансова помощ (1000 лв за 

малки проекти и 3000 лв за големи проекти)  

  

1.8 Кандидатът отговаря на изискванията в т. 4.   

Качествена оценка на предложението Максимум 
точки 

 

2.1 Доколко проектното предложение 

съответства на конкретни и реални нужди и 

проблеми на целевия регион/ училище (описано 

в проектното предложение – чрез брой 

регистрирани случай на противообществени 

прояви, брой деца в риск и др.) 

10  

2.2 Дейностите по проекта ясно, логично и  

последователно ли са разписани? Реалистичен 

ли е планът за действие по проекта? 

5  

2.3. Доколко идеята на проекта е иновативна и 

до каква степен ще бъдат въвлечени младежите 

в изпълнението на дейностите на проекта 

10  

2.4. Реалистични ли са дейностите на проекта от 

гледна точка постигане на заложените 

резултати? 

5  

2.5 До каква степен проектното предложение ще 

окаже трайно въздействие върху целевите групи 

10  

2.6 Доколко необходими са предложените 

разходи за реализацията на проекта 

5  

2.7 Доколко проектното предложение адресира 

идентифицираните нужди и проблеми на 

целевите групи? 

5  

 Максимум 
100 т. 

 

 



 

 
10.6. Одобрените кандидати ще получат техническа и друга специализирана 

помощ (посочена в проекто предложението) при управлението и изпълнението 
на проектите. 
 

 
Приложение: 

Анекс 1 –Форма за кандидатстване 
Анекс 2 – Представяне на ГМ „Активна общност Враца” 


