
   
 

 
 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, 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 

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“, по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 се реализира по децентрализиран начин на 

територията на 82 общини.  

 

Конкретен бенефициент по Проекта е Агенция за социално подпомагане. Проект 

„Приеми ме 2015“ е с продължителност 32 месеца и се финансира от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България. Общият бюджет 

на проекта възлиза на 51,6 милиона лева. 

 

Проектът допълва и надгражда приключилия на 31.12.2015 г. Проект BG051PO001-

5.2.11-0001-C0001 „И аз имам семейство” по Оперативна програма “Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013. 

Целта на проекта "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхватът 

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 до 3-годишна възраст. 

 

От началото на 2016 г. приемните родители от Проект „И аз имам семейство“ 

реализиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 преминаха към новия проект, 

като със сключените нови договори не беше допуснато прекъсване на услугата „приемна 

грижа“ на територията на 82-те общини-партньори по проекта. 

Към 31 януари 2016 г. утвърдените приемни семейства в страната по Проект „Приеми 

ме 2015“ са 1 546, от които 1 524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на 

Националния екип за управление на проекта, а децата, отглеждани в тях са 1 493.  

 

В Община Разград, която е партньор на Агенция за социално подпомагане през м. 

януари 2016 г. по  Проект "Приеми ме 2015" в 26 утвърдени професионални приемни 

семейства са отглеждани 33 деца.  

С приемните семейства в общината работи Екип по приемна грижа (ЕПГ), включващ 

двама социални работници. На ЕПГ на общинско ниво е възложено цялостното предоставяне 

на пакета от дейности, насочени към приемните родители, семействата на близки и роднини, 

както и кандидатите за приемни семейства. 

 

Кандидатстването за приемно семейство се извършва пред ЕПГ. В случай, че 

проявявате интерес, може да се свържете с Екипа по приемна грижа в община Разград – 

партньор по Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015“, на следния адрес: гр. 

Разград, ул. „Цар Симеон“ № 8, (сградата на  Детска ясла „Звездици”); GSM: 0877 019 743; 

e-mail: razgrad_priemime2015@abv.bg. 

 


