
 

За да бъдете приемен родител е необходимо: 
• Да имате достатъчно пространство в дома си и 

време да общувате с детето; 

• Да сте клинично здрав; 

• Да не сте осъждан; 

• Да не сте лишаван от родителски права; 

• Да нямате проблем с алкохол, наркотици и др. 

 

Какви приемни родители има? 

 Доброволни приемни родители – когато 

имате работа, но желаете да обогатите своя 

семеен живот и да помогнете на дете; 
 Професионални приемни родители – 

когато сте безработен и желаете да се реализирате 

в нова и предизвикателна професия. 
 

Всяко професионално приемно семейство 

получава месечно възнаграждение по граждански 

договор. Възнаграждението се определя в 

зависимост от броя на настанените деца, при 

сключването на договора. За настаняването на 

всяко следващо дете заплащането се актуализира 

с анекс към договора. 
 Професионалният приемен родител с едно 

дете ще получава 150 % от минималната работна 

заплата 

 За две деца 160%,  

 А за три и повече деца съответно 170 %.  

 

Доброволните и професионални приемни 

родители ще получават месечна издръжка за 

всяко дете, както следва: 

 За дете от 0 до 3 г. - 260 лв.; 

 от 3 до 14 г. - 227.50 лв.;  

 от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. - 260 лв. 

Освен тези средства, приемния родител ще 

получава и допълнително средства съгласно 

Закона за семейни помощи за деца. /семейни 

добавки/ 

Грижещите се за деца с увреждания получават  

допълнително средства в зависимост от степента 

и вида на увреждането. 
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Адрес за връзка: 

 

Екип по Приемна грижа – Русе 

 

Община Русе, гр. Русе, ул. „Н. Й. 

Вапцаров“ № 20 
/бившия Дом за медико-социални грижи/ 

 

 
тел.: 0882 21 34 88 

0884 94 86 14 

 

Лице за контакт: 

Румен Дяков – Началник екип 
 
 
 
 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-
C01, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 
 

 

Договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 

 
ПРОЕКТ 

„ПРИЕМИ МЕ – 2015 г.“ 

 

за усъвършенстване и разширяване на обхвата на 

услугата "приемна грижа" и за затвърждаване на 

нейното предоставяне на местно ниво, като 

алтернативна форма за отглеждане на деца в риск 

в семейна среда. Акцент към развитие на 

специализирана приемна грижа за деца с 

увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, 

деца, които са непридружени бежанци. 

Обща стойност на бюджета на проекта за 

страната:  136 404 000 лева, реализацията 

му ще продължи до 2020 г. 
 

 

 
 

Проект „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда 

приключилия през 2015 г проект "И аз имам 

семейство". Реализира се от Агенция за социално 

подпомагане в партньорство с общините на 

територията на страната. 

 
Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-

C01, финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 



Обща цел на проекта: 

   Да се усъвършенства модела на предоставяне на 

социалната услуга „приемна грижа“ и разшири 

обхвата й в страната, както и по отношение на 

целевите групи. 

 

Специфични цели:  

Да се предоставя 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;  

Чрез мониториране 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. 

 

 

 
 Приемната грижа е временна грижа за дете в 

твоя дом; 
 

 Приемната грижа дава възможност на деца в 

риск да живеят в семейна среда; 
 

 Приемните родители отглеждат деца, които 

не могат да живеят в техните собствени 

семейства. 

 
 

 

 

 

 

1. Краткосрочна – докато биологичните 

родители на детето решат проблемите си; 

2. Дългосрочна – когато детето, не може да се 

върне в собственото си семейство; 

3. Спешна – за дете, когато животът или 

здравето му са застрашени; 

4. Заместваща приемна грижа. 

 

 

 
 

 

 

 1-ва стъпка – решението да станете приемно 

семейство е Ваше и на цялото Ви семейство. 

 2-ра стъпка – свържете се с нас, за да 

получите пълна и коректна информация. 

 3-та стъпка – след получената информация и 

потвърдено от Ваша страна решение, 

продължаваме заедно! 

 За повече информация се обърнете към екипа 

по Приемна грижа. 

 

 

 

 

 
 

От приемна грижа се нуждаят децата: 

 

 Които живеят в социални домове; 

 На които родителите по различни причини 

не могат да им осигурят грижа и внимание в 

родните семейства; 

 Които са в риск от изоставяне; 

 Които са пострадали от насилие. 

 

 

Приемната грижа е точно за Вас ако: 

• разбирате децата; 

• обичате децата; 

• искате да промените живота на едно дете; 

• имате място в сърцето и дома си за едно дете; 

• знаете колко е важно да бъдеш част от 

семейство; 

• цялото ви семейство е готово да приеме и да се 

грижи за едно специално дете;   

 

Приемната грижа може да бъде вашата 

професия. 

 

 
 

 


