
   

 
 

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”. 

 

 

 

С Решение № 6 на Деветото си редовно заседание проведено на 21.11.2017 г. 

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е 

одобрил промени в операция „Приеми ме 2015“. 

В резултат на одобрените промени срокът за изпълнение на проект „Приеми ме 2015“, 

финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 01.12.2015 г. по Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд  се удължава до 28.02.2021 г., а продължителността 

на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ до 31.12.2020 г. 

 

Общините Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян са 

партньори на Агенцията за социално подпомагане по Проект „Приеми ме 2015“ и доставчици 

на услугата „приемна грижа“. 
Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга „приемна грижа“ се 

осъществява от общината-областен град, чрез сформиран  Областен екип по приемна грижа 

(ОЕПГ) – Разград. 

3-ма социални работници от ОЕПГ с работно място в областния град отговарят за 

всички кандидати и приемни семейства от община Разград и общините: Завет, Лозница, 

Самуил и Цар Калоян. 1 социален работник, с работно място в Исперих, работи пряко с 

кандидати и приемни семейства от общините Исперих и Кубрат. 

  

По проекта към края на годината (31.12.2017 г.) утвърдените приемните семейства в 

област Разград са 85, като в 66 от тях са настанени 77 деца. 

В периода 01.01.-31.12.2017 г. в приемни семейства на територията на област Разград 

са пребивавали 115 деца. Прекратени са договори с приемни семейства за отглеждане на 38 

деца, поради – реинтеграция, осиновяване, пренастаняване в друго приемно семейство или 

настаняване в социална услуга в общността от резидентен тип. 

През 2017 г. няма подавани заявления от кандидати за приемни родители. От 

Регистъра на утвърдените приемни семейства към Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ – Разград през 2017 г. са заличени 3 приемни семейства 
 
Желаещите да станат приемни родители могат да подават заявления, заедно с 

придружаващите ги документи, като се  свържат с Областния екип по приемна грижа -
Разград на следния адрес: гр. Разград, ул. „Никола Вапцаров“ № 10; GSM: 0877 019 743; e-
mail: razgrad_priemime2015@abv.bg. 

 

  

 


