
   

 
 

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”. 

 

 

От 01 ноември 2016 г. предстои да стартира 2-ри етап на Проект "Приеми ме 2015“ - 

BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, свързан с въвеждане на нов областен модел на управление и предоставяне 

на услугата „приемна грижа“ в страната. 

За реализирането на Етап 2 Община Разград подписа Анекс към Споразумението за 

партньорство, неразделна част от който е Планираното развитие на приемната грижа 2016-

2017 г. за Разградска област. 

Въвеждането по проекта на областен модел на управление и предоставяне на 

услугата „приемна грижа“ в страната, е в съответствие с изготвения от Консултативния 

експертен съвет (КЕС), Анализ на потребностите от развиването на приемна грижа на 

общинско, областно и национално ниво. 

В работата на КЕС са ангажирани представители на МТСП, ДАЗД, АСП, Национално 

сдружение на общините в РБ, УНИЦЕФ България, Национална мрежа за децата и Национална 

асоциация за приемна грижа. 

Анализът е приет от членовете на КЕС като база за изготвяне на краткосрочен План 

за развитие на социалната услуга (за периода 2016-2017 г.), както и дългосрочно планиране 

с цел прилагане и утвърждаване на областен модел на предоставяне на приемната грижа в 

страната на високо професионално равнище. 

В изпълнението на приетия от КЕС План за развитие на социалната услуга „приемна 

грижа“ за Област Разград е необходимо: 

1. Да бъде сформиран Областен екип за управление на проекта (ОЕУП), включващ 

администратор и счетоводител, определени със заповед на кмета на Община Разград. 

2. Да бъдат определени от кметовете на общините: Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и 

Цар Калоян, оперативни счетоводители, за финансово управление на проекта на 

територията на съответната община. 

3.  Да бъде сформиран Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), със следните работни 

места и обхват на дейността: 

3.1. Работно място: Разград; обхват: общините Лозница, Разград, Самуил и Цар 

Калоян - брой социални работници при стартиране на областния модел: 4 (на пълен работен 

ден); 1 началник екип (на пълен работен ден).  

3.2. Работно място: Исперих; обхват: общини Исперих и Кубрат - брой социални 

работници при стартиране на областния модел: 1 (на пълен работен ден). 

 

За новосформираните областни екипи по приемна грижа се въвежда стандарт за 

натовареност на социалните работници - не по-малко от 12 действащи приемни семейства, с 

които работи 1 социален работник. 

Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга „приемна грижа“ в Етап 2 

на проекта ще се осъществява от общината-областен град, чрез новосформирания ОЕПГ. 

Социалните работници от ОЕПГ с работно място в областния град ще отговарят за всички 

кандидати и приемни семейства от община Разград и общините: Лозница, Самуил и Цар 

Калоян. Социалния работник, с работно място в Исперих, ще работи пряко с кандидати и 

приемни семейства от общините Исперих и Кубрат. 

Към настоящия момент утвърдените приемни семейства от област Разград са 89, като 

в 65 от тях има настанени деца. 


