
   

 
 

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 Агенция за социално подпомагане, която е конкретен 

бенефициент по 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. 

 

Проект „Приеми ме 2015“ е с продължителност 32 месеца и се реализира на 

територията на 82 общини. Финансира се от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз и от Държавния бюджет на Република България. Общия бюджет на проекта възлиза на 

51 600 000,00 лв. 

 

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 проект "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхватът 

на услугата "приемна грижа" и 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 върху 

настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване 

на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. 

  

За прилагане на професионален подход за планиране, управление и организация по 

предоставянето на социалната услуга „приемна грижа“, съобразено със специфичните 

потребности за отделните региони на страната по проекта е сформиран Консултативен 

експертен съвет (КЕС), в дейността на който са ангажирани  различни субекти – 

представители на централната, местната власт и гражданското общество. 

   

Проектът ще се реализира на два етапа. С оглед гарантиране интереса на настанените 

деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им 

обратно в специализирани институции на първи етап утвърдените и действащи в рамките на 

проект "И аз имам семейство" приемни родители преминат към проект "Приеми ме 2015". На 

втори етап с цел разширяване развитието на услугата по децентрализиран начин в 

национален мащаб е предвидена възможност за включване на нови общини-партньори, в 

които е идентифицирана потребност от развитие на приемната грижа. 

 

 

 


