
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ОБЩИНА  РУСЕ –  

ПАРТНЬОР  на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ 

ПО 
  ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ 

 
Визия за развитие на социалната услуга 

„Приемна грижа“ 
 
 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

  Надгражда и продължава дейностите по проект „И аз 
имам семейство“; 

 Усъвършенстване модела на предоставяне на 
социалната услуга „Приемна грижа“;  

 Подкрепа процеса на деинституционализация на деца; 

 Реализиране устойчив модел за развитие на 

заместваща семейна грижа. 

 
 
 
 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 



ОТГОВОРНОСТИ 

 Реализиране на проекта на областно ниво; 

 Планиране и координиране на дейностите 
заложени в проекта; 

 Предоставяне на услугата на местно ниво като 
алтернативна форма за отглеждане на деца в 
риск в  качествена  семейна среда; 

 Съдействие за предоставяне на подкрепящи 
услуги. 
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА  
В  ОБЩИНА  РУСЕ 

    Утвърдени Професионални приемни семейства – 22 

 Приемни семейства с настанени деца - 20 

 Свободни приемни семейства – 2 

 Деца настанени в приемни семейства – 26 

 

 Необходимост от 10 нови приемни семейства, със следните профили: 

 за здрави деца от 0 до 3 г. – 2 ПС 

 за деца с увреждане от 0 до 3 г. – 1 ПС 

 за здрави деца от 3 до 6 г. – 2 ПС 

 за деца с увреждане от 3 до 6 г. – 1 ПС 

 за здрави деца от 6 до 14 г. – 2 ПС 

 за непридружени деца-бежанци от 7 до 14 г. – 1 ПС 

 за здрави деца от 14 до 18 г. – 1 ПС 
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КАКВО Е „ПРИЕМНА ГРИЖА“? 
 ПРИЕМНАТА ГРИЖА ПРЕДСТАВЛЯВА: 

 Мярка за закрила, регламентирана със Закона за 
закрила на детето у нас, която дава право на  

      детето да расте в семейна среда; 

 Осигуряване на временна грижа за дете в нужда 
или риск; 

 Грижа за дете, чиито биологични родители са в 
затруднение да полагат грижи за него. 
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ПРИЕМНАТА ГРИЖА ПОЗВОЛЯВА: 

 Децата, лишени от родителска грижа, да бъдат 
отглеждани в условията на семейство,  

за да 

 получат максимално добра грижа и възможност за 
развитие; 

 

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ! 

Приемното семейство не притежава  

родителски права над детето. 
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Видове настаняване на дете в приемно семейство 

 

            Видът настаняване се определя на базата на оценка на нуждите на 
конкретното дете и съгласно целите, заложени в изготвения от  Дирекция 
“Социално подпомагане” план за действие. 

           Съгласно Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и 
утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях са определени 
следните видове настаняване в приемно семейство: 
 

 краткосрочно; 
 

 дългосрочно; 
 

 спешно; 
 

  заместваща приемна грижа 
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 Краткосрочно настаняване на дете в приемно семейство 
се предприема за срок до една година, с цел подкрепа 
на родителите. 

 
  Дългосрочно настаняване на дете в приемно семейство 

се предприема в случаите, когато опитите да бъде 
предоставена сигурна семейна среда на детето са 
завършили с неуспех, в рамките на краткосрочното 
настаняване. Дългосрочното настаняване в приемно 
семейство не изключва детето от регистъра за 
осиновяване. 
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НАСТАНЯВАНЕТО НА ДЕТЕ В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО СТАВА 
ПРИ СПАЗВАНЕТО    НА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ: 

  
 Най-добрият интерес и защита правата на детето; 
 Зачитане достойнството и личността на детето; 
 Настаняване на детето възможно най-близо до родителите му 

и/или до други значими за   него хора; 
 Осигуряване на редовни контакти между детето и неговите 

биологични родители, когато това е в негов интерес;  
 Зачитане правото на биологичните родители и детето да участват 

в процеса на  вземане   на решения, относно бъдещето на детето;  
 Равнопоставеност и партньорство на участниците в процеса;  
 Приемните семейства са партньори в помагащото 

взаимодействие и подобряване грижите за деца; 
 Поверителност на информацията; 
 Временен характер на настаняването.  
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ДЕЦА НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРИЕМНА ГРИЖА 
ПРИОРИТЕТНИ ГРУПИ 
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 Деца от 0 до 3 годишна възраст; 
 Деца с увреждания; 
 Деца, чиито родители без основателна причина трайно 

не полагат грижи за тях; 
 Деца, чиито родители се намират в трайна 

невъзможност да ги отглеждат;  
 Деца жертви на насилие или трафик; 
 Деца непридружени бежанци. 



КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ? 

 Трябва да обичате децата; 

 Да имате достатъчно място в дома си, независимо къде 
живеете на село или в града; 

 Да имате достатъчно свободно време, за да осигурите обич и 
внимание на детето/децата; 

 Дори и да сте пенсионер, ако сте в добро здравословно 
състояние; 

 Не е необходимо да сте семейство или да имате граждански 
брак, може да сте разведен или да живеете самостоятелно; 

 Трябва да имате желание да работите заедно със социалните 
работници от Екипа по приемна грижа. 
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КАКВО Е НУЖНО, ЗА  ДА БЪДЕТЕ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ? 

 Да покажете, че имате желание да се грижите за 

деца. 

  Да се включите в обучението по приемна грижа.   

 Да проявявате разбиране към нуждите на 

настанените деца. 

  Да проявите желание да работите в 

партньорство със социалните работници. 
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КОЙ НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ? 

 Не може да станете приемен родител, ако сте: 

• непълнолетен 

• били сте осъждан/и,  

• в лошо здравословно състояние сте или имате 

проблеми с алкохол и наркотици. 

 

  

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Кандидатите за приемни 
родители подават 
заявление за 
кандидатстване до кмета на 
община Русе,  
чрез  действащия Екип по 
приемна грижа  
с адрес: гр. Русе,  
кв.“Дружба 3“, ул. „Н.Й. 
Вапцаров“ № 20, ет. 3 – 
бивш Дом за медико 
социални грижи за деца 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ ? 



Проучване на кандидатите за приемни родители 

Извършва се за период  от до четири месеца  
от подаване на заявление  и включва: 

 Поредица от домашни посещения и срещи – не по-малко 
от 5 срещи, в това число две посещения от член на екипа 
по приемна грижа в дома на кандидата, при които се 
осъществяват срещи – разговори  и  с  останалите членове 
на семейството.  

 Провеждане на срещи с лицата, препоръчали кандидатите.   
 Кандидатите преминават обучение за приемен родител. 
 

При възникване на извънредни обстоятелства при 
проучването на кандидатите,  оценяването им  може да бъде 

удължено с не повече от един месец. 
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ДЕЙНОСТИ  ПО  УСЛУГАТА  ПРИЕМНА  ГРИЖА 

 Информиране и набиране на 
кандидати за приемни родители. 

 Проучване, обучение и 
оценяване. 

 Подкрепа на приемни семейства.  

 Супервизии – индивидуални и 
групови.  

 Поддържащи обучения. 
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      На всеки етап в процеса на 
оценка кандидатите могат да се 
откажат сами, ако преценят, че: 
- не притежават необходимите 

знания и умения да полагат 
грижи за настанено при тях 
дете; 

-  осъзнаят, че приемната грижа 
не отговаря на техните 
очаквания  и разбирания; 

-  или са налице други причини.    
    

 Отказването на кандидатите 
няма негативни последици за тях.  
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Да станеш приемен родител е отговорно решение!!! 

 

    Набирането на кандидати за приемни родители започва с осигуряване 

на информация относно приемната грижа и децата, които се нуждаят от 

нея. 

     

 За Вас и Вашето семейство е на разположение   

Областен екип по приемна грижа. 

 

Телефони за връзка: 0884948614; 0897089414   

или на ел.поща:  ruse_priemime@abv.bg 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

Областен екип по приемна грижа  
към Община РУСЕ 
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