
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 http://www.elena.bg 

 
изх. № РД.01.02 - ______ / 20.01.2023 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Общинско сътрудничество за изпълнение на споделена услуга – превод на 

български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от 

общинска администрация Елена 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 21 януари 2021 г. 44-тото Народно събрание на Република България прие Закон за българския 

жестов език (ЗБЖЕ). Законът създава условия за премахването на ограничения при общуването на 

глухите и сляпо-глухите лица и при използването и достъпа до информация чрез българския 

жестов език. Техните права се гарантират по начин, който осигурява независимост, 

равнопоставеност и достъпност в обществения живот. 

Съгласно чл. 24 от ЗБЖЕ държавните институции и органите на местното самоуправление са 

длъжни да осигуряват превод на български жестов език извън осигурения лимит по чл. 20, ал. 1 и 

2 при: 

1. заявяване и/или получаване на административно обслужване от органите на изпълнителната 

власт и на местното самоуправление; 

2.   провеждането на мероприятия, организирани от тях, с участие на лица с увреден слух и на 

сляпо-глухи лица, когато лицата предварително са поискали такъв. 

Съобразно § 7 от същия Закон, в срок до 31 декември 2022 г., ръководителите на 

административните структури в системата на изпълнителната власт и кметовете на общините 

създават условия за извършването на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите 

лица. 

Предвид обективната невъзможност на много общини да обезпечат изпълнението на изискванията 

на ЗБЖЕ, в частта за административното обслужване, на 24 ноември 2022 г., на заседанието на 

Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация към 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е разгледана възможността 

за осъществяване на общинско сътрудничество посредством споделена услуга по осигуряване на 

административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от страна на Столична община. 

По повод на тази възможност е отправено предложение от кмета на Столична община до 

Столичния Общински съвет, който със свое Решение № 998/15.12.2022 г. дава съгласие кметът на 

Столична община да отправи Предложение за сътрудничество за изпълнение на споделена услуга 

по реда на чл. 62 от ЗМСМА, регламентирана в чл. 24, т. 1 от ЗБЖЕ, с цел създаване на условия за 
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извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на 

превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване 

от общинските администрации до кметове на общини чрез Националното сдружение на общините 

в Република България. Това предложение е входирано в Община Елена с вх. № РД.02.18-2 / 

04.01.2023 г. 

Намирам за целесъобразно приемането на отправеното предложение за сътрудничество за 

изпълнение на споделена услуга  по реда на чл. 62 от ЗМСМА, регламентирана в чл. 24, т. 1 от 

ЗБЖЕ, с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и 

сляпо-глухите лица, чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или 

получаване на административно обслужване от общинските администрации. По този начин, с 

минимални средства и усилия, ще допринесем за достъпност в обществения живот и премахването 

на ограничения при общуването на глухите и сляпо-глухите лица при използването на 

административни услуги чрез българския жестов език. От друга страна, така ще изпълним 

вменените ни със ЗБЖЕ задължения в тази насока. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, чл. 63, ал. 5, във връзка с чл. 59, чл. 60, чл. 61 и чл. 

62, предложение първо (споделена услуга) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, в изпълнение на чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език, Общински съвет 

Елена: 

1. Дава съгласие за осъществяване на сътрудничество със Столична община за изпълнение на 

споделена услуга по смисъла на чл. 62, предложение първо (споделена услуга) от ЗМСМА, 

регламентирана в чл. 24, т. 1 от ЗБЖЕ, с цел създаване на условия за извършване на 

административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на 

български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от 

Община Елена. 

2. Одобрява Проект на споразумение за общинско сътрудничество, отправен от Столична община 

(Приложение № 1 към Решението). 

3. Възлага на кмета на Община Елена да предприеме всички правни и фактически действия за 

изпълнение на т. 1 в срок до 30 март 2023 година.  

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Ивона Йорданова Кънчева-Савова, секретар на община Елена 

19.01.2023 г., 16:00 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт на община Елена 

19.01.2023 г., 16:00 ч. 


