
   

 
 

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“ 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 

 

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

бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”. 

 

 

Община Разград е партньор на Агенцията за социално подпомагане по Проект 

BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015“ и доставчик на услугата „приемна грижа“ 

на общинско ниво. Проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. 

 

Целта на Проект "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхвата на 

услугата "приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като 

алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към 

развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие 

или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху 

настаняването на деца от 0 до 3-годишна възраст. 
 
Екипът по приемна грижа в община Разград работи с 31 професионални приемни 

семейства. Към края на месец юли 2016 г. в 25 от тях има настанени 32 деца, като в 7 
семейства се отглеждат по 2 деца, а в останалите 18 по едно. 

 

От м. януари 2016 г. до настоящия момент в професионалните приемни семейства в 

община Разград са настанени 5 деца на възраст от 0 до 18 години. 2 деца са осиновени, 1 

дете е реинтегрирано, 1 дете е настаняване в социална услуга резидентен тип, а за 1 дете 

настаняването е прекратено, поради навършване на пълнолетие. 
 
Социалните работници предоставя целия пакет от дейности, насочен към приемните 

родители, семействата на близки и роднини, както и кандидатите за приемни семейства по 
Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015“. 

 
Желаещите да станат приемни родители могат да подават заявления, заедно с 

придружаващите ги документи, като се  свържат с Екипа по приемна грижа в община Разград 
на следния адрес: гр. Разград, ул. „Цар Симеон“ № 8, (сградата на  Детска ясла „Звездици”); 
GSM: 0877 019 743; e-mail: razgrad_priemime2015@abv.bg. 

 


