
   

 
 

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”. 

 

 

 

През месец  декември 2015 г. съгласно сключено с Агенция за социално подпомагане, 

чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”, Партньорско 

споразумение № BG03-ПС01-28 от 11.12.2015 г., със заповед на кмета на Община Разград е 

сформиран екип за управление и изпълнение на общинско ниво на Проект BG05М9ОР001-

2.003-0001-С01 „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 г., включващ - администратор и счетоводител. 

През месец януари 2016 г. за осъществяване на дейностите по предоставяне на 

социалната услуга „приемна грижа“ на територията на община Разград със заповед на кмета 

на Община Разград е сформиран 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 по Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 
2015“.  

През месец януари 2016 г. Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015“ са 
подновени договорите на 26 приемни семейства, в които са настанени 33 деца. 

 

 Съгласно нормативната уредба месечните възнаграждения на професионалните 

приемни родители са определени в процент от минималната работна заплата за страната 

(МРЗ), съобразно броя на децата и са:   

� приемен родител с едно настанено дете в семейството – 150% от МРЗ; 

� приемен родител с две настанени деца в семейството – 160% от МРЗ; 

� приемен родител с три и повече настанени деца в семейството – 170% от МРЗ. 
Финансова подкрепа на децата, настанени в доброволни и професионални приемни 

семейства, съобразно възрастта се определят спрямо гарантирания минимален доход (ГМД), 
определен за страната и в зависимост от възрастта на конкретното дете, както следва: 

� за дете от 0 до 3-годишна възраст – 4 х ГМД ; 

� за дете от 3 до 14-годишна възраст – 3,5 х ГМД;  

� за дете от 14 до 18-годишна възраст, а ако учи до 20 г. – 4 х ГМД .  

При отглеждане на дете с увреждане се определя добавка в размер на 1,2 х ГМД.  

 

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. 

Въпросник, който да попълните в дома си, за да ви помогне да решите дали приемната грижа 

е за вас. 

 


