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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО  

ПРОЕКТ  „ПРИЕМИ МЕ 2015“   ПРЕЗ  2017 Г. 

Община Смолян като доставчик на социалната услуга „приемна грижа“ и през 2017 г. 

продължи да изпълнява дейностите, заложени по проект  „Приеми ме 2015“ в партньорство с 

Агенция за социално подпомагане на областно ниво.  

Приемната грижа е временно поверяване на дете за отглеждане и възпитание в семейство, 

което не е неговото родно. Тя е мярка за закрила, която позволява на деца, лишени от родителска 

грижа, да бъдат отглеждани в семейна среда и да получат  възможност за личностно развитие. 

Приемната грижа е предназначена за деца, за които родното семейство не е в състояние да осигури 

адекватни грижи: родителите са починали, неизвестни, с отнети или ограничени родителски права 

или се намират в трайна невъзможност да го отглеждат, когато родителите трайно не полагат 

грижи за детето, детето е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от 

увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. 

Приемните родители приемат детето, като част от своето семейство и се грижат за него в 

собствения си дом. Те са длъжни да му осигурят сигурна и безопасна среда на живот; храна, 

съобразена с нуждите, потребностите и вкусовите предпочитания на детето; адекватни грижи по 

отношение здравето и образованието на детето; задоволяване на емоционалните потребности; 

развитие на уменията за самостоятелен живот  и възможности за поддържане на контакт с 

биологичното семейство. Приемните родители работят в тясно сътрудничество с представителите 

на  системата за закрила на детето, с екипа по приемна грижа, както и с родителите и близките на 

детето. 

Изборът на подходящо приемно семейство за определено дете, което се нуждае от приемна 

грижа  се прави от отделите „Закрила на детето“  при дирекциите „Социално подпомагане” и 

членовете на Областния екип по приемна грижа, като се имат предвид преди всичко потребностите 

на детето и личната му история. След настаняването на детето се осъществява наблюдение на 

приемното семейство от ОЗД и ОЕПГ  за да се гарантира отговорно изпълнение на задълженията на 

приемните родители за грижата и възпитанието на поверените им деца. 

Приемното семейство получава подкрепа в грижата за децата. Това включва, както 

финансови средства  което то получава за посрещане на нуждите на децата, така и възможността да 

получава допълнително обучение, консултиране и супервизия. 

Приемното семейство има задължение да сътрудничи на социалните работници от  ОЗД и на 

членовете от Областния екип по приемна грижа, като им осигурява достъп до детето и дома си и 

споделя с тях информация във връзка с развитието на детето, както и да участва активно в 

различни форми за професионално развитие - продължаващо обучение, супервизия, групи за 

взаимопомощ и др. 

На 1 януари 2017 година професионалните приемни семейства на територията на  Област 

Смолян бяха 70,  като през годината се заличиха  6 семейства и се  вписаха нови 2. 
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Професионални 

приемни семейства в 

Област Смолян 

На  

01.01. 2017 г. 

Заличени от 

регистъра 

през 2017 г. 

Вписани в 

регистъра през 

2017 г. 

На  

31.12.2017 г. 

БОРИНО 1 1 0 0 

ДЕВИН 10 1 0 9 

ДОСПАТ 1 0 0 1 

ЗЛАТОГРАД 2 0 0 2 

МАДАН 3 0 1 4 

РУДОЗЕМ 21 2 1 21 

СМОЛЯН 32 2 0 30 

Общо: 70 6 2 67 

Незначително намалелият брой приемни семейства в края на 2017 г. спрямо 2016 г.  е при 

установени обективни обстоятелства за това. Причините за заличаването в никакъв случай не са 

злоупотреба и насилие, каквито внушения се появяват напоследък. Такива обстоятелства са лично 

желание на приемното семейство,  влошено здравословно състояние на приемния родител и други.  

Трябва да се има предвид, че в Област Смолян са редки изоставянията на деца и нуждата им 

от ползване на социалната услуга „приемна грижа“. В повечето случаи в приемните семейства се 

настаняват деца от вътрешността на страната – от Пловдив, Чирпан, София и др. Част от 

настанените деца идват със специфични здравословни проблеми, за които в рамките на областта 

няма специалист, който да окаже адекватно проследяване на заболяването и лечение. При 

предприемане на мярката за закрила спрямо дете в риск,  екипът се съобразява с индивидуалните 

му потребности  от медицински,  образователни или подкрепящи тяхното развитие услуги. В 

областта има населени места  без лечебно заведение, няма училища, детска градина и поради това  

не е необходимо набиране на приемни семейства. 

Заличаването от регистъра на професионални приемни семейства ще продължи съгласно 

предприето регулиране и целево планиране, съобразно установени потребности,  както и стъпки за 

поддържане и повишаване качеството на предоставяната услуга. 

 Професионализирането на приемната грижа, т.е. навлизането й като професия и не на 

последно място - предоставянето на парични средствата за възнаграждение и отглеждане на 

детето, подтиква много хора да проявят интерес  макар,  че спецификата на работата изисква богат 

набор от лични качества. Приемен родител не е само професия, а и призвание. Това е лична и 

семейна кауза. От приемния родител се очакват качества за родител на дете в риск, умеещ да 

задоволява здравословните потребности,  да подкрепя емоционалните и поведенчески особености, 

да подпомага образователното му развитие, да развива индентичността,  да организира 

свободното време, съобразявайки се с неговата възраст и потребности, да подкрепя детето при 

контактите с биологичното семейство или осиновители, да подготви детето за самостоятелен 

начин на живот.    

              Децата, настанени в професионални приемни семейства на територията на област Смолян на 

01 януари 2017 г. бяха 57. Със заповеди през изминалата година бяха настанени 48 деца, а изведени 
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от приемните семейства 52 деца. След прекратяване на мярка за закрила спрямо децата 

осиновените в страната бяха 44, осиновени от приемното семейство – 1, осиновени в чужбина – 4, 

реинтегрирани в биологичното си семейство – 3 деца, и настанени в услуга от резидентен тип  - 2 

деца. 
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Осиновен

и в 

страната 

Осиновен

и от ППС 

Осиновени 

в чужбина 

Реинтеграция в 

биологичното 

семейство 

Настанени в 

институция  

(ЦОП) 

БОРИНО 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

ДЕВИН 6 3 5  4 0 0 1 0 4 

ДОСПАТ 1 1 1  1 0 0 0 0 1 

ЗЛАТОГРАД 2 1 2  1 1 0 0 0 1 

МАДАН 3 3 3  3 0 0 0 0 3 

РУДОЗЕМ 19 25 28  26 0 2 0 0 16 

СМОЛЯН 26 15 13  7 0 2 2 2 28 

Общо: 57 48 52  42 1 4 3 2 53 

Децата, настанени в професионални приемни семейства в Област Смолян са на възраст от 0 

до 15 години. Те престояват за различен период в дома на приемния родител, като всеки случай е 

индивидуален. Това зависи от възрастта на настаненото дете и от причините за настаняването. 

Професионалните приемни родители работят по 24 часа в денонощието 365 дни в годината, 

имат по няколко настанявания, но раздялата с настаненото дете и/или деца си остава най-

трудният момент за тях. Затова работата на социалните работници от Областният екип по приемна 

грижа е да помагат на приемните семейства да бъдат истински професионалисти. Трябва да се знае, 

че професионалните приемни родители в нашата област не са само детегледачи, а хора с кауза и 

мисия, доказали своята сила и обич към настанените при тях деца. 

Екипният принцип и съвместната работа на социалните работници от отделите „Закрила на 

детето“ от Дирекциите „Социално подпомагане“ в Смолян, Мадан, Златоград и Девин, социалните 

работници от Областния екип по приемна грижа, както и самите приемни семейства при 

обсъждане и вземане на решение за всеки един отделен казус, относно предоставяне и ангажиране 

с услугата „приемна грижа“ на ниво Област Смолян   води до стабилно и пълноценно изпълнение на 

същата от всички страни.  

Единственият проблем за още по-качествено и успешно изпълнение на задълженията от 

страна на членовете на Областния екип по приемна грижа е транспортът.  

 В изпълнение на Дейност 4 „Обучение, подкрепа и супервизия на екипите по приемна 

грижа“ от проект „Приеми ме 2015“ на 23 февруари 2017 г. се сключи договор с регистрационен № 

ПНО-ОП-17.02-7 между Община Смолян и Фондация „Международна социална служба България“ – 

Велико Търново за „Провеждане на обучение и супервизии - индивидуални и групови на 
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Областният екип по приемна грижа; обучение на експертите от РДСП/ДСП/ОЗД; индивидуална 

супервизия на приемните семейства с настанени деца в тях“ - за Област Смолян. 

 В изпълнение на горния договор се проведоха: 

Индивидуална супервизия на приемни семейства 

Дейност 
Продължителност  

(планирано) 
Проведено на: 

Индивидуална супервизия на проектните 

приемни семейства с настанени в тях деца 

два пъти/годишно  

с продължителност 1,5 ч.  

в дома на съответното приемно семейство 

Април-Май 2017 

Ноември 2017 

Обучения и супервизии 

Основно обучение на ОЕПГ,  началник отдел и 

социални работници от териториалните отдели 

„Закрила на детето“ (при ДСП) – служителите, 

ангажирани с дейности по приемната грижа и 

експерти по закрила на детето от РДСП – 

Област Смолян 

 
 

 

 

един път/годишно 5 дни по 8 

часа/дневно 27-31 март 2017 

Специализирани обучения на ОЕПГ-Смолян Един път/годишно х 3 дни х 8 

часа/дневно 
06-08.11.2017 

Специализирани обучения на ОЕПГ-Смолян Един път/годишно х 3 дни х 8 

часа/дневно 
06-08.11.2017 

Групова супервизия за ОЕПГ - Смолян 
3 броя /годишно – на всеки три месеца  

с продължителност 2 часа 
18.04.2017 

01.08.2017 

09.11.2017 

Индивидуална супервизия за ОЕПГ-Смолян 2 броя/годишно с  

продължителност 1,5 часа. 
19.04.2017 

08.11.2017 

 На основание Споразумение № 02 към договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 между 

Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане дейностите по 

проект „Приеми ме 2015“ вече са със срок до 31.12.2020 г., като общата сума на допустимите 

разходи за изпълнение на договора вече възлизат на 136 404 000 лева на национално ниво. 

  Във връзка с горното предстои Община Смолян да сключи договор за „Провеждане на 

обучение и супервизии (индивидуални и групови) на: специализирани обучения на ОЕПГ, 

индивидуална и групова супервизия на ОЕПГ, с участието на социалните работници от 

териториалните ОЗД, специализирани обучения за Комисиите по приемна грижа, експертите от 

РДСП/ДСП/ОЗД и началника на ОЕПГ, както и индивидуални супервизии на приемни семейства с 

настанени в тях деца от Област Смолян по проект „Приеми ме 2015“  за период от датата на 

сключване на договора до 31.12.2020 година. 

Изпълнението на поетите ангажименти от Община Смолян, в качеството на партньор на 

Агенцията за социално подпомагане  ще допринесе за постигане на основната цел на Националната 

стратегия за детето 2008-2018 г, а именно - осигуряването на условия за ефективно упражняване 

на правата и подобряване качеството на живот на децата, като условие за свободното и 

пълноценното им личностно развитие.  
 

 

 

ОБЛАСТЕН ЕКИП ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА 


