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До края на 2021 година е удължен срокът на проект  

„Приеми ме 2015“ на Община Силистра 
 

Община Силистра подписа Споразумение за партньорство с Агенция за социално 

подпомагане за удължаване срока на проект  BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 

2015“ с една година, считано от 01.01.2021 г. 

В Споразумението за партньорство по Проекта са отразени промени, касаещи 

разходите, пряко свързани с дейностите по проекта, като: необходимите средства за 

месечни възнаграждения на професионалните приемни родители и средства за месечен 

бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни 

семейства, съобразно възрастта (в т.ч. добавка за деца с увреждания), от началото на 

2021 г. ще се осигуряват от държавния бюджет по програма „Подкрепа на децата и 

семействата“, като част от бюджета на АСП. Произтичащите от това финансови аспекти 

и отговорности ще се регламентират с нарочното Споразумение между общината 

партньор и АСП, представлявана от изпълнителния й директор. 

Съгласно новото Споразумение за партньорство, допустими по Проекта са 

следните разходи: средства за пътни разходи на приемните семейства, за участия в 

обучения, супервизии и/или други форми на подкрепа за отглеждане на детето/децата, 

организирани извън населеното място по местоживеене; средства за пътни разходи на 

членовете на ОЕПГ, свързани с проучване и наблюдение на приемните семейства и 

участие в обучения; средства за възнаграждения на администратор, счетоводител, 

оперативен счетоводител; средства за възнаграждения на ОЕПГ (началник екип и 

социални работници). 

В допълнение, в текста на Споразумението по Проекта е предвидено ново 

основно месечно възнаграждение на всеки от членовете на ОЕПГ. 

Проект „Приеми ме 2015“, който се изпълнява на територията на област 

Силистра, обхваща общините Силистра, Дулово и Кайнарджа. Администратор и 

счетоводител от Община Силистра администрират проекта. Сформиран е областен екип 

по приемна грижа (ОЕПГ) от 3 души – н-к ОЕПГ и двама социални работници, които 

изпълняват задълженията си на територията на трите общини. 

Приемните семейства /ПС/ на територията на област Силистра са 22, като 20 от 

тях са в община Силистра, а 2 са в община Кайнарджа. Всички приемни семейства са 

професионални. 

През 2020 г. е утвърдено и вписано в Регистъра 1 професионално приемно 

семейство. Едно приемно семейство е променило профила си по отношение възрастта на 

децата. Няма заличени приемни семейства през годината. 

Към момента в приемни семейства са настанени 17 деца, като 7 от тях са с 

увреждания. 

През 2020 година са  настанени 10 деца от общността от 0 до 3 г., като едно от тях 

е от семейна среда. 

Децата,  изведени от приемни семейства през 2020 г. са 13, като осиновените деца 

от български граждани са 12, а от чуждестранни граждани - 1 дете.  

През изминалата година, от външен изпълнител, избран чрез процедура по ЗОП са 

проведени следните обучения и супервизии: 

Областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/ премина 2 специализирани обучения, 4 

групови и 6 индивидуални супервизии. Участие в груповите супервизии взеха и 

експерти от ОЗД при ДСП - Силистра. 

На Комисията по приемна грижа бе предоставено 1 специализирано обучение. 
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На приемните семейства са предоставени 36 индивидуални супервизии. 

Областният екип по приемна грижа проведе следните обучения, супервизии и 

други дейности за подкрепа на приемните семейства: 12 групови супервизии и 4 

индивидуални супервизии; 12 срещи на групата за самопомощ и 122 информационни и 

консултативни срещи. 

Приемните семейства са преминали общо 6 надграждащи  обучения, проведени от 

ОЕПГ на различни теми, в зависимост от идентифицираните потребности.  

ОЕПГ е провел 75 екипни срещи с ОЗД и други заинтересовани страни по случаи 

на деца в приемни семейства.  

Предстои сключване на допълнително споразумение с Изпълнителя 

„Еквилибриум 2017“ ООД за провеждане на обучение, подкрепа и супервизия на 

екипите по приемна грижа през 2021 г. 

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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