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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 доставчик на услугата „приемна грижа“ по Проект BG05М9ОР001-

2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015“ на общинско ниво. Конкретните ангажименти и обхватът 

на управленската отговорност на общината са разписани в Партньорското споразумения № 

BG03-ПС01-28 от 11.12.2015 г. 
Чрез сформирания през месец януари 2016 година по проекта Екип по приемна грижа 

(ЕПГ) Община Разград ще предоставя целия пакет от дейности, насочен към приемните 
родители, семействата на близки и роднини, както и кандидатите за приемни семейства по 
Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015“. 

Отговорност на общината е да: информира обществеността за същността и развитието 
на услугата „приемна грижа“; информира и консултира утвърдените приемни семейства, 
относно възможностите за промяна на профила им, както и новите кандидати за приемни 
семейства относно грижи за деца до 3-годишна възраст и за предоставянето на 
специализирана приемна грижа за: деца с увреждания; деца, непридружени бежанци; деца, 
жертви на насилие или трафик; да изпълнява всички регламентирани с Методиката 
дейности, свързани с предоставянето на услугата в условията на взаимодействие с Отдел 
„Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ - Разград.  

  
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО 

 
Кандидатстването за приемно семейство се извършва пред ЕПГ в съответствие с ясна 

и прозрачна процедура, която отговаря на нормативните изисквания. 

Кандидатите за приемно семейство подават до Кмета на Община Разград Заявление 

(по образец). 

Социален работник от ЕПГ приема заявлението на кандидатите за приемно семейство. 

При подаване на заявлението кандидатите за приемно семейство прилагат към него следните 

документи: 

� Копие от документ за самоличност; 

� Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от 

родителски права или не са с ограничени родителски права; 

� Декларация, че не са налице обстоятелства по чл.32, т.4-7 от Закона за закрила на 

детето; 

� Медицинско удостоверение, че не страдат от болести по чл.32, т.8 от Закона за 

закрила на детето (HIF и WASS); 

� Медицинско удостоверение за психично здраве от лекар-психиатър; 

� Документ удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по 

реда на Закона за социално подпомагане, освен в случаите на кандидати за 

професионално приемно семейство; 

� Свидетелство за съдимост; 

� Документ удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е 

образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер 

(От Окръжна следствена служба); 

� Две препоръки за кандидат за приемно семейство, като не могат да бъдат 

препоръчители роднини на кандидатите (по образец). 
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Кандидатите за приемно семейство както при доброволна, така и при професионална 

приемна грижа прилагат документи и за двамата съпрузи. Това важи и за кандидати, които 

съжителстват на семейни начала. 

Социалният работник от ЕПГ вписва кандидатите за приемни семейства в Регистъра на 

кандидатите за приемни семейства. 

Социалният работник информира кандидатите за приемно семейство, че с подаване на 

заявлението започва да тече законовият срок за оценка на кандидатите, който е до 3 

месеца. 

Съгласно изискванията на нормативната уредба, документите които удостоверяват 

физическото и психическо здраве на кандидата, съдебно минало, ограничаване или 

лишаване от родителски права, препоръки от близки на семейството и други могат да бъдат 

предоставени до края на оценката на кандидата. 

При наличие на неточна или непълна информация в документите към заявлението, 

ЕПГ може да изисква и други допълнителни документи.  

 

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. 

 


