
Предложение  
Времеви график на кампания „Моето училище– сигурна и безопасна среда” (работно заглавие) 

Реализирана от Гражданска мрежа „Активна общност Враца”  (ГМ „АОВ”) в партньорство с община Враца и РИО Враца 
 

Описание на дейностите Участници Срок Отговорен 
1. Подписване на тристранно споразумение за 

партньорство в реализацията на Кампанията.  
Ангажименти на страните:   
- ГМ „АОВ” – поема цялостната координация и методика 

по реализацията на кампанията  
- Община Враца – финансира одобрените проекти  
- РИО Враца – поема информирането на 

заинтересованите страни. Сайта на РИО Враца и 
община Враца се ползват като основна платформа на 
кампанията.  

ГМ „Активна общност Враца”, Община 
Враца и РИО Враца  

До 30.04.2012г.  ГМ „Активна общност  
Враца ” 

2. Официално откриване на І фаза на кампанията – 
прес-конференция и / или друго подходящо събитие 

Община Враца,  
ГМ „Активна общност Враца” и РИО 
Враца 

До 12.05.2012 ГМ „Активна общност-
Враца ” 

3. Информиране на училищата 
- на сайта се поставят формуляра и изискавнията. Насоки за 
кандидатстване, срокове.   

 
- До 12.05.2012  
 

- специална информационна среща с училищата на територията 
на инспектората 

Всички училища на територията на 
общината 
ГМ „Активна общност Враца” 

- на 03 – 04.06.2012 
 

РИО Враца  

4. Набиране на проекто-предложения  Всички училища на територията на 
общината 

До 30.06.2012 ГМ„Активна общност-
Враца ” 

5. Оценка на проектите и класиране  Членове на комисията – 
представители на ГМ „АОВ” и 
партньорите община Враца и РИО 
Враца 

До 30.07.2012  Членове на комисията  

6. Офцианлно информиране на одобрените за 
финансиране проекти 
- чрез писма  
- поставяне на сайта на РИО Враца  
- поставяне на сайта на общината  

Община Враца,  
ГМ „Активна общност Враца” и РИО 
Враца 

30.07.2012  ГМ „Активна общност 
Враца” и Община 
Враца,  
РИО Враца 

7. Официално откриване на ІІ фаза на кампанията:  
- прес-конференция и представяне на екипите и проектите 
одобрени за финансиране.  
- Сесия на дискусионен клуб „Да мислим възпитанието” с 
екипите и техните наставници.  

Община Враца,  
ГМ „Активна общност Враца” и РИО 
Враца 

Между 20.09 и 
01.10.2012  

ГМ„Активна общност-
Враца ” 



8. Стартиране реализацията на одобрените проекти Училища от община Враца 01.10.2012 Екипите по места и ГМ 
„АОВ” 

9. Трансфер на първи транш (50 %) от бюджета към 
одобрените поректи или общо 5 000 лв. 

Училища от община Враца Октомври 2012 Община Враца  

10. Обучение и супервизия на екипите реализиращи 
проектите 

Екипи по места, дискусионен клуб „Да 
мислим възпитанието”, експерти от 
ОЗД, ОС „Пробация”, МКБПП, ОДП на 
МВР и др. заинтересовани    

Октомври 2012 – 
май 2013  

ГМ „Активна общност-
Враца” 

11. Отчет на първи транш Екипите по места 30.01.2012 Екипи по места, ГМ 
„АОВ” и община 
Враца 

12. Координация на дейността  Екипите по места  Октомври 2012 – 
май 2013  

ГМ „Активна общност-
Враца” 

13. Превод на втори транш (50 %) от бюджета към 
одобрените поректи или общо 5 000 лв. 

Училища от община Враца Февруари  2012 Община Враца  

14. Финансово отчитане на проектите   Екипите по места и училищата 30.05.2012 Екипите по места и 
училищата 

15. Отчет на резултатите пред обществеността  Екипите по места, Община Враца,  
ГМ „Активна общност Враца” и РИО 
Враца 

До 15.06.2012 ГМ „Активна общност-
Враца” 

    
 


