
   

 
 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05М9ОР001-2.003-0001-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 

 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”. 

 

 

На територията на област Разград в общините: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, 

Разград, Самуил и Цар Калоян продължава изпълнението на проект „Приеми ме 2015", 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Сред целите на проекта е да се затвърди предоставянето на услугата „Приемна 

грижа" на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна 

среда. 

След въвеждане на областния модел на управление и предоставяне на услугата 

„приемна грижа" цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга се 

осъществява от общината – областен град, чрез Областния екип по приемна грижа 

(ОЕПГ). 

Към края на м. септември 2018 г. в област Разград има 77 утвърдени 

професионални приемни семейства, като в 62 от тях са настанени 73 деца, от които 7 с 

увреждания. Настанените деца на възраст от 0 до 3 години са 14, от 3 до 6 години са 9, а 

от 14 до 18 години са 17. Най-голям е броят на децата на възраст 6-14 години, които са 

33. 

 

Във връзка с продължаващото изпълнение на проект „Приеми ме 2015" до 

31.12.2020 г. и в съответствие с Плана за развитие на приемната грижа в страната, 

утвърден от  Консултативен експертен съвет сформиран по проекта, ОЕПГ - Разград 

стартира нов прием на документи от кандидати за приемни родители. 

 

Набирането на нови приемни семейства, техния брой и вид са съобразени с 

потребностите на общините от областта от развитието на приемната грижа. 

 

За територията на област Разград е необходимо да бъдат утвърдени нови приемни 

семейства в общините Разград и Исперих, както следва: 

 

за община Разград  - 8 семейства, от които четири приемни семейства за деца от 0 до 3 

годишна възраст; 2 за деца с увреждания; 2 с профил за децата от 6 до 14 г. (за деца от 

ЦНСТ, които желаят да бъдат в семейство; деца изведени от семейства в риск; деца 

преживели насилие).  

 

за община Исперих - 6 приемни  семейства, за децата с профил от 6 до 14 г., които биха 

поели грижата за дете, изведено от институция, или дете в риск от попадане в ЦНСТ. 

 

Приемът на заявления е отворен. 

 

Допълнителна информация за социалната услуга „Приемна грижа" и как да станете 

приемен родител може да получите от Областния екип по приемна грижа - Разград на 

адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом" № 37а (административната сграда на Община 

Разград), ет. 9, стая 911; GSM: 0877 019 743; e-mail: razgrad_priemime2015@abv.bg. 

 

  

 
 


