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ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015"

На 01.12.2015 г. между Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и
Агенция за социално подпомагане (АСП) е сключен договор № BG05М9OP0012.0020132C01
– «Приеми ме 2015», по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05М9OP0012.003 «Приеми ме 2015»  по Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси» 20142020 година. Община Първомай е сред 82те общини, утвърдени като
партньори на конкретния бенефициент Агенция за социално подпомагане и сключи
споразумение за партньорство с АСП на 11.12.2015 г.
Проект „Приеми ме 2015” допълва и надгражда приключващия в края на 2015 г. проект
„И аз имам семейство“, финансиран по ОП РЧР 20072013 г., който допринесе за прилагането в
национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа”, както и за
разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин.
Целта на проект „Приеми ме 2015” е да усъвършенства и разшири обхвата на услугата
„приемна грижа", както и да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво като
алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Основен акцент е предоставянето на услугата „приемна грижа” на деца до 3 годишна възраст,
както и „специализирана приемна грижа” за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или
трафик, и за деца, непридружени бежанци.
Настоящата операция е в съответствие с: Националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република България” и Плана за действие за нейното
изпълнение; Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване 2020 година. Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане на основната цел
на Националната стратегия за детето 20082018 г.  осигуряването на условия за ефективно
упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата като условие за
свободното и пълноценното им личностно развитие.
От началото на месец януари 2016 г. Кметът на Община Първомай ще назначи Екипа по
приемна грижа. Той ще се състои от двама социални работника. Те ще осъществяват
дейностите по предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” на територията на
Общината.
От месец януари 2016 година започва приемът на заявления на кандидати за приемни
семейства.
Необходимите документи за кандидатстване за приемен родител са:
1. Заявление по образец.
2. Копие от документ за самоличност.
3. Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски
права или не са с ограничени родителски права.
4. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4  7 от Закона за закрила на детето.
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5. Медицинско удостоверение, че не страдат от болести по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на
детето.
6. Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда
на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално
приемно семейство.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано
наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
Назначените по проекта професионални приемни семейства ще получават трудово
възнаграждение, определено в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно
броя на настанените при тях деца.
Приемен родител с едно дете ще получава 150% от минималната работна заплата, за две деца –
160% и за три деца съответно 170%. Освен тези средства приемният родител ще получава
месечна издръжка за всяко дете, като за дете от 0 до 3 г. е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227,50 лв; за
дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 260 лв., за дете с увреждане се определя добавка в размер
на 78 лв.
Утвърдените и сега действащите в рамките на проект „И аз имам семейство" приемни родители
ще преминат към проект „Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца в
приемните семейства, недопускане на възможност за прекратяване на настаняването,
потвърдено от съда на тези деца и попадането им обратно в специализирана институция за деца.
Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават в сградата на Общинска
администрация  гр. Първомай, ул „Братя Миладинови  юг„ № 50, етаж 2, стая 213.
Допълнителна информация по проект „Приеми ме 2015” може да получите на горепосочения
адрес. Телефон за контакти: 0336/64468
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