
ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ 

Офис на проекта: гр. Враца, ул. „Кокиче” №14; 

тел. 0887 571122; e-mail: vtatza_priemime@abv.bg 

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ е по Договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 01.12.2015 г., процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран по  Оперативна  програма “Развитие на 

човешките ресурси”2014-2020 година. Oбщина  Враца,  е в качеството на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е 

конкретен бенефициент по Проекта. Чрез него се продължава предоставяне на услугата „приемна грижа“. След подписване на Анекс № 

BG03-ПС01-0014/01.09.2016 г., към споразумението за партньорство се  въведе нов областен модел на управление и предоставяне на 

услугата „ приемна грижа“ (Етап 2), който стартира на 01.11.2016 г. 

  

  Общата цел на проекта: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и да разшири 

обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи. 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. 

Община Враца, има управленска отговорност да реализира проекта на областно ниво чрез планиране, организиране, 

координиране и отчитане пред Агенция за социално подпомагане. Областният екип за управление на Проекта/ОЕУП/ се състои от 

администратор и счетоводител. Сформиран е Областният екип по приемна грижа/ОЕПГ/, с обхват общините: Борован, Бяла Слатина, 

Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин, със следните работни места:  

Работно място: Враца; обхват: общините Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Роман; 

- 1 началник екип (на пълен работен ден) ; 

- 4 социални работници (на пълен работен ден). 

Работно място: Бяла Слатина; обхват: общините Борован, Бяла Слатина, Мизия, Оряхово и Хайредин; 

- 3 социални работници (на пълен работен ден);  

Броят на социалните работници е определен въз основа на утвърдения в Плана стандарт за натовареност – 1 социален работник 

работи/отговаря за не по-малко от 12 приемни семейства с настанени в тях деца.  



За Областния екип по приемна грижа се предвижда провеждане на основно и специализирано обучение, както и супервизия от 

външни специалисти, а за приемните семейства с настанени в тях деца, се осигурява професионална външна супервизия.  

В края на м. юни 2017 г. на територията на Община Враца има утвърдени 39 приемни семейства, в 6 от тях няма настанени деца. 

Броят на децата получаващи услугата „Приемна грижа“ е 35. 

 

 

 


