
  

  

     

  Р Е Ш Е Н И Е  № 3 5 9  

на Столичния общински съвет 

 от 24.06.2021 година 

 

За административно обслужване на глухите и сляпо-глухите граждани 

в Столична община, във връзка с прилагането на Закона за българския 

жестов език. 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23, чл.21, ал.2, предл. „четвърто“ от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, в 

изпълнение на чл.24, във връзка с чл.5, т.1 и т.5, чл.6, т.2, т.3 и т.7 от 

Закона за българския жестов език, при съобразяване с §7 от ПЗР на същия 

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  

                  Р Е Ш И :  

1. Възлага на кмета на Столична община, в срок до 1 (един) 

календарен месец, считано от датата на приемане на настоящото решение, 

да създаде Консултативен съвет за съдействие и сътрудничество с 

представители на глухата общност, във връзка с прилагането на ЗБЖЕ по 

въпросите, свързани с административното обслужване на глухи и сляпо-

глухи граждани на територията на Столичната община, в т.ч. при 

провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-

глухи лица. 

1.1. Съветът по т.1 е консултативен орган, който подпомага кмета и 

Столичния общински съвет, при изпълнение на дейностите, свързани с 

осигуряване от Столична община на превод на български жестов език при 

заявяване и/или получаване на административно обслужване и при 

провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-

глухи лица и има за цел да дава предложения и препоръки по въпросите, 

свързани с обслужването на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица, от 

страна на общинската администрация. 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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1.2. В състава на Съвета се включват общински съветници в 

Столичния общински съвет, длъжностни лица от Столична община и 

районните администрации, имащи пряко отношение към дейностите, 

възложени на кмета на общината със ЗБЖЕ, както и до четирима 

представители, излъчени от неправителствените организации в сферата на 

представляване, отстояване и защита интересите на слухоувредените 

граждани пред държавните, административните, общинските и другите 

организации в страната, представители на общността на глухите лица и на 

сляпо-глухите лица и преводачи на български жестов език. 

1.3. Съветът се назначава от кмета на Столична община за период от 

6 (шест) месеца и приключва своята работа с представяне на окончателен 

доклад за работата си, съдържащ конкретни предложения за прилагане на 

ЗБЖЕ по въпросите, свързани с административното обслужване на глухи и 

сляпо-глухи граждани на територията на Столичната община, в т.ч. при 

провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-

глухи лица. 

1.4. Указва на кмета на Столична община, в срок от 1 (един) месец от 

получаване на окончателния доклад по т.1.3. от настоящото решение, да 

внесе за разглеждане и одобряване в Столичния общински съвет План за 

действие, съдържащ мерките, сроковете и средствата за въвеждане на 

административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на 

територията на Столичната община, превод на жестов език при 

провеждане на мероприятия с участие на лица с увреден слух и на сляпо-

глухи лица и други дейности, предложени от Съвета по преценка на кмета. 

2. Възлага на кмета на Столична община пилотно да предприеме 

действия за: 

- създаване на рубрики за глухи и сляпо-глухи граждани чрез 

заснемане и публикуване на Електронния портал на Столична община на 

информационни видеоклипове на български жестов език в направления: 

Транспорт, Социални дейности и Спорт; 

- заснемане на видеоклип със съдействието на глухата общност, 

съдържащ осведомителни обучения по теми за глухотата, глухите хора и 

жестовия език, който да бъде разпространен за служители на Столична 

община, районните администрации и общинските предприятия. 

3. Възлага на кмета на Столична община да предприеме всички 

правни и фактически действия за осигуряване на преводачи на жестов език 

при провеждане на общински мероприятия с участие на лица с увреден 

слух и на сляпо-глухи лица, когато същите са заявили такъв. 

 

   Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 24.06.2021 г., Протокол № 35, точка 20 от дневния ред, 



по доклад № СОА21-ВК66-5664/15.06.2021 г. и е подпечатано с 

официалния печат на Столичния общински съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет: (п) 

 

       Елен Герджиков  

 


