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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  53 / 27. 02. 2023 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на  27. 02. 2023 година /понеделник /от 09.00 

часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 17 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да 

протече при следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

…………………………………………………………………………………………………... 

ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, 

Относно: Предложение за общинско сътрудничество за споделяне на услугата „Превод 

на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица 

от общинската администрация“ 

…………………………………………………………………………………........................... 

Севгин Шукри  –  Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената докладна 

записка. 

 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,  в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

 

 

Гласували  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 360 

27 Февруари  2023 год. 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА  13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб отсъства 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



На  21.01.2021 г. 44-тото Народно събрание на Република България прие Закон за 

българския жестов език (ЗБЖЕ). Съгласно чл.24 от ЗБЖЕ държавните институции и 

органите на местното самоуправление са длъжни да осигурят 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 участието 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. 

 Въпросът за изпълнение на изискванията на ЗБЖЕ беше многократно обсъждан 

на различни форуми на Националното сдружение на общините в Република България, 

предвид кратките срокове и липсата на целево финансиране за изпълнение на 

възложените отговорности. На проведеното на 24.11.2022 г. заседание на Постоянната 

комисия по  административно обслужване и общинска администрация към НСОРБ, в 

която участие взеха над 90 общини, беше 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. 

 На 04.01.2023 г. в Община Лозница е получено предложение от г-жа Йорданка 

Фандъкова - Кмет на Столична община за общинско 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, което 

прилагам към настоящото предложение, ведно с проекта за споразумение. 

 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл.21, ал.2, предл. 

„четвърто“ от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

при съобразяване с разпоредбите на чл.59, чл.60 и чл.61 от ЗМСМА, предвид чл.62, ал.2 

от ЗМСМА, с оглед разпоредбите на чл.24, т.1 от Закона за българския жестов 

език(ЗБЖЕ), Общински съвет -Лозница  

 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие кметът на Община Лозница да сключи споразумение за 

сътрудничество със Столична община 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 общинска администрация-Лозница. 

2. Одобрява Проект на споразумение за общинско сътрудничество 

(Приложение№1 към Решението). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо с вх.№08-00-1/04.01.2023 г. от Йорданка Фандъкова - 

Кмет на Столична община, ведно с проект на споразумение 



 

 

           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

Решението е обявено на  27. 02. 2023 г.  
 

 


