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Проект „Приеми ме 2015“ - Договор BG05M9OP001-2.003-0001-C01, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

НОМЕР НА ДБФП: 

АСП е подписал Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.003-

0001-C01 с МТСП. Община Варна е подписала с Агенцията за социално подпомагане 

Споразумение №BG03-ПС01-16/11.12.2015 г.  

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: 

Министерство на труда и социалната политика  

ПАРТНЬОР: 

Община Варна  

ЦЕЛ: 

Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ 

и разшири обхвата й в страната. Да се подкрепи процеса на деинституционализация 

на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща 

семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от 

изоставяне.  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: 

Да се допълни и надгради проект „И аз имам семейство“, операция BG051РО001-

5.2.11 – „Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 година, 

чиито срок на изпълнение бе до 31.12.2015 г.  

Община Варна, в качеството си на партньор, има управленска отговорност да 

реализира проекта на общинско ниво чрез планиране, организиране, координиране 

и отчитане пред Агенция за социално подпомагане. По настоящата процедура е 

поставен фокус върху приоритетно настаняване на деца до 3-годишна възраст в 

приемни семейства. Това изискване е в съответствие с нормативната уредба и 

стратегическите приоритети и цели за стесняване на входа на специализираните 

институции и превенция на институционалната грижа, особено за деца от най- 

уязвимата възрастова група.  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

• Продължаване, надграждане и създаване на устойчив модел за развитие на 

заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на 

деца; 

• Развитие на иновативен модел на организация и управление на предоставяне на 

приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с 

идентифицирана потребност от развитие на тази услуга;  
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• Предоставяне с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3-годишна възраст, както 

и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие 

или трафик и за деца - непридружени бежанци;  

• Мониторинг на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на 

въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща 

развитието на детето в приемното семейство; по-голяма сигурност и ефективност на 

работещите.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

• Индивидуален подход към всяко дете:  

• За всяко дете от целевата група да бъдат подготвени и реализирани дейности в 

подкрепа на пълноценната интеграция и живот в общността;  

• Успешно реализиране на услугата „приемна грижа” като социална услуга в 

общността за деца;  

• Положителна промяна на обществените нагласи по отношение на услугата 

„приемна грижа”, в т.ч. „специализирана приемна грижа“, както и ролята и 

функциите на професията „приемен родител”; 

• Създаване на предпоставки за предоставяне на услугата като държавно 

делегирана дейност; 

• Създаване на възможност за националното покритие на услугата като Проектът 

обхване всички общини, на чиято територия е идентифицирана потребност и се 

предоставя приемна грижа, вкл. развиване на приемна грижа в общините без такава 

към стартирането на операцията;  

• Гарантиране на устойчивост на услугата „приемна грижа” от създадения модел на 

децентрализирана услуга, обученията за екипите, подкрепата и супервизията за 

всички ангажирани лица. 

 

СТОЙНОСТ: 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедура 

BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 година за 82-те общини, одобрени като партньори на 

Агенция за социално подпомагане, сред които е и Община Варна е 51 600 000 лв.  

 

Срок за изпълнение на проекта - 32 месеца  

 

 


