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ИЗХ. РЕГ. №

ЧРЕЗ:
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Анна Стойкова, общински съветник и председател на Консултативен съвет за съдействие и
сътрудничество с представители на глухата общност, във връзка с прилагането на Закона за
българския жестов език (ЗБЖЕ) към Столична община
Венера Милова – секретар на Столична община и ръководител на направление „Общинска
администрация“
Ирина Савина – зам.-кмет на Столична община в направление „Европейски политики,
международна дейност и туризъм“

ОТНОСНО: Участие на Столична община като партньор на Фондация „Заслушай се“ за
кандидатстване с проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование
„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), приоритетна ос 2
„Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Столична община (СО) получи покана с рег. № СОА21-НЦ62-912/14.12.2021 г. за
включване като партньор в проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с
наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на
политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос 2
„Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“,
подготвяно от Фондация „Заслушай се“. Допустими кандидати по тази процедура са следните
юридически лица:


Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите

лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);


Национално представителните организации на работодателите и на работниците и

служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и
Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на
организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения
съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда.
Фондация „Заслушай се“ е неправителствена организация, основана през 2014 г., която се
застъпва за правата и равните възможности на глухите хора в България. Фондацията работи в
партньорство с глухи експерти от цял свят и подкрепя глухата общност в България. Глухите хора
имат свой собствен език и култура. Глухотата не е болест и е важно да се подобри образованието, за
да могат хората да реализират своите таланти и умения. Фондацията разполага със собствен видео
център, академия за обучение по жестов език и център за услуги чрез видео-жестов превод. Фокусът
на фондацията е да осигури равенство на глухите хора чрез образование.
Процедурата има дефинирани две основни цели: партньорско управление с гражданите и
бизнеса и открито и отговорно управление. Като резултат от получената по нея подкрепа се очаква
повишаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса; нарастване на
активността на неправителствените организации (НПО) и социално икономически партньори (СИП)
при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство; отправяне на препоръки за
подобряване на административното обслужване, по-добра регулаторна среда,

подобряване на

бизнес средата, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със
служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.
Допустимите дейности на процедурата включват:
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 Дейности за осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на
обществено значими каузи;



Дейности за изпълнение на публични политики чрез съвместни действия

(партньорства) между държавни администрации/органи на държавна власт/общини и НПО/СИП;



Информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
На 21 януари 2021 г. в България беше приет Закон за българския жестов език (ЗБЖЕ), който
влиза в сила от 6 февруари същата година. Този закон урежда обществените отношения, свързани с
признаването на БЖЕ за естествен самостоятелен език и със зачитането на правото на глухите и на
сляпо-глухите лица на изразяване и на информация чрез него. БЖЕ е напълно равнопоставен на
говоримия език и всички публични институции следва да предоставят услугите си и на двата езика.
Някои от основните цели на новия закон са да се осигури на глухите хора превод от и на български
жестов език, обучение на специалисти в използването на БЖЕ и осигуряване на комуникация с
негова помощ чрез съвременните информационни технологии.
Съгласно приетия закон, държавните органи (на централно и общинско ниво) са задължени
до 31 декември 2022 г. да осигурят условия, позволяващи предоставянето на административни
услуги на глухи и сляпо-глухи лица, както и достъпност.
Със свое Решение № 359/24.06.2021 г., Столичния общински съвет възложи на кмета на СО
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.
Със заповед с рег. № СОА21-РД91-342/01.10.2021 г. на кмета на Столична община е
назначен Консултативен съвет по въпросите свързани с административното обслужване на глухи и
сляпо – глухи граждани на територията на СО.
В съответствие с една от целите на процедура BG05SFOP001-2.025, а именно: Партньорско
управление с гражданите и бизнеса, Дейност 1: „ Провеждане на застъпническа кампания за
прилагането на Българския жестов език на местно ниво“, настоящото проектно предложение цели
провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестов език на
местно ниво. Чрез реализирането му ще се подобри качеството на административното обслужване
на местно ниво, чрез провеждане на застъпническа кампания за правилното и навременно
прилагане на ЗБЖЕ, сред общинските служители в големите общини в България, както и в такива с
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по-голяма концентрация на глухи и сляпо-глухи граждани, а именно – Столична община и
общините Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен.
Посочената цел ще бъде постигната чрез:
1. Организиране и провеждане на информационни срещи за правилното и навременно
прилагане на ЗБЖЕ в районните администрации на Столична община;
2. Организиране и провеждане на информационна среща с направление „Култура,
образование, спорт и младежки дейности“ (КОСМД) по въпросите на ЗБЖЕ, касаещи
образованието;
3. Организиране и провеждане на кръгла маса с домакин Столична община, с участието на
общински служители на 7-те общини.
Съгласно чл. 24. от Закона за Българския жестов език „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.
В Преходни и заключителни разпоредби на ЗБЖЕ се въвежда срок за изпълнение на чл. 24 на
ЗБЖЕ до края на 2022 г.
§ 7. 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.
Тъй като Законът е нов и до момента изследвания на глухотата у нас са правени основно от
медицинска гледна точка, предстои да се изследват идентичността, културата и социалните аспекти
на глухите хора.
В рамките на настоящото проектно предложение Фондация "Заслушай се", съвместно със
Столична община ще проведат застъпническа кампания за правилното и навременно прилагане на
Закона, с цел да се подобри качеството на административното обслужване на местно ниво, както и
да предаде опита на други общини в България.
На територията на Столична община кампанията ще включва 24 информационни срещи със
служители на 24-те районни администрации и среща с представители на направление КОСМД. На
срещите ще бъдат разяснени разпоредбите на ЗБЖЕ и наредбите към него, смисълът и
философията, които стоят зад нуждата от приемането и прилагането на Закона, специфичните
нужди на глухите и сляпо-глухите хора и най-добрите и ефективни подходи за да се удовлетворят
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тези нужди. Това е необходимо, тъй като предстои да се изготвят допълнителни подзаконови
актове, които да прецизират обхвата на Закона за българския жестов език. Освен това ще бъдат
разяснени медицинските и социокултурните особености на глухотата, добрите практики за
осигуряване на достъп чрез български жестов език и предоставяне на информация за историческото
развитие на глухи общности.
В изпълнение на проекта ще бъде организирана и проведена кръгла маса с водещ Столична
община, с участието на представители на поканените 7 общини за споделяне на опита по
прилагането на закона, добри практики в тази област, както и опасности и грешки, които трябва да
се избягват. По този начин ще се идентифицират до голяма степен правилните подходи за
прилагане на ЗБЖЕ на национално ниво. Идентифицираните добри практики, подходи, често
срещани грешки ще бъдат изведени в кратък материал, който ще бъде разпространен сред
общините в България под формата на брошури.
В съответствие с условията за финансиране на Програмата, максималния праг за
проектно предложение е до 60 000 лева, 100 % безвъзмездната помощ. Настоящото проектно
предложение е с общ бюджет в размер на 59 310, 22 лева, от които 10 777, 54 лева за Столична
община. Изпълнението на дейностите по проекта е 12 месеца. Крайният срок за подаване на
проектните предложения е 17 януари 2022 г.
Съгласно Насоките за кандидатстване по горецитираната процедура е необходимо на етап
кандидатстване да бъде предоставено Решение на Общинския съвет за съгласие общината да
участва като партньор в изпълнението на проектното предложение и за осигуряване на оборотни
средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които
Партньорът отговаря.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и ал. 2, чл. 59 и чл. 61 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация, от предлагаме Столичният общински
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

1.

Дава съгласие Столична община да участва като партньор на Фондация „Заслушай се“

за кандидатстване с проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на
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безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование
„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос 2 „Ефективно и
професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.
Упълномощава Кмета на Столична община да подпише изискуемите, съгласно

2.

Насоките на Програмата декларации и документи, в т.ч. в случай на одобряване на проектното
предложение - договор за Безвъзмездна финансова помощ и споразумение за партньорство между
Столична община и Фондация „Заслушай се“, по Оперативна програма „Добро управление“,
приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското
общество и бизнеса“.
Дава съгласие да бъде осигурено заемообразно финансиране от бюджета на Столична

3.

община в размер на 10 777, 54 лева за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно
изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньора (в случая Столична община)
отговаря.
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С уважение,
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
В СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
В НАПРАВЛЕНИЕ ЕПМДТ

X
СЕКРЕТАР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласували чрез АИССО:
За Зам.-кмет Н-ние ФЗ, съгл. заповед СОА21-РД15-14488/29.11.21
Директор на дирекция „Финанси “: Мариана Симеонова
Вр. и.д. Директор на дирекция „Административно обслужване“ : Вяра Петрова
Директор на дирекция „Европейски политики и програми “: Георги Петраков

Електронен документ подписан с КЕП. Докладът съдържа интегрирани файлови приложения във формат .word и pdf.
Докладът се изпраща на адресата от АИССО към АИССОС.

Съгласно заповед за заместване с рег. № СОА21-РД15-15531/22.12.2021 г.
Гл. юрисконсулт в д-я „Европейски политики и програми“: Людмила Димитрова
Изготвили чрез АИССО:
Гл. експерт в д-я „Европейски политики и програми“: Петранка Димитрова
Гл. експерт в д-я „Европейски политики и програми“: Ася Ламбрева
Към рег. № СОА21-НЦ62-912/14.12.2021 г.
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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година

ЗА: Участие на Столична община като партньор на Фондация „Заслушай се“ за
кандидатстване с проектно предложение

по Процедура BG05SFOP001-2.025 за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с
наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро
управление“ (ОПДУ), приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в
партньорство с гражданското общество и бизнеса“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и ал. 2, чл. 59 и чл. 61 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:

1.

Дава съгласие Столична община да участва като партньор на Фондация

„Заслушай се“ за кандидатстване с проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с

наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“,
приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското
общество и бизнеса“.
2.

Упълномощава Кмета на Столична община да подпише всички изискуеми,

съгласно насоките на Програмата декларации и документи, в т.ч. в случай на одобряване на
проектното предложение - договор за Безвъзмездна финансова помощ и споразумение за
партньорство между Столична община и Фондация „Заслушай се“, по Оперативна програма
„Добро управление“ (ОПДУ), приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в
партньорство с гражданското общество и бизнеса“.
3.

Дава съгласие да бъде осигурено заемообразно финансиране от бюджета на

Столична община в размер на 10 777, 54 лева за осигуряване на оборотни средства за точното
и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньора (в случая
Столична община) отговаря.

Председател на Столичния
общински съвет:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Юрист от Администрацията
на СО:

гл. юрисконсулт в д-я „Европейски политики и програми“:
Людмила Димитрова – чрез АИССО на 30.12.2021 г.

