
Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“, гр. 
Варна се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон 
за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от 
Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и 
електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайта на училището на адрес: http://suunzvarna.com. 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт,  поради
установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание 

 Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити 
са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно 
изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Изискване на стандарта WCAG 2.0 Пояснение
Текстово представяне на нетекстовата

информация
Изискване 9.1.1.1. от EN 301 549 V2.1.2 
(2018-08)
Частично осигурено
Само отделни елементи на 
потребителския интерфейс, които не са 
пряк носител на съществена информация 
не съдържат алтернативно текстово 
описание.

Алтернативно представяне на записаните
аудио материали.

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 
(2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио 
материали



Контрастът на цвета на текста спрямо
цвета на фона да не е по-малко от 4.5:1

Изискване 9.1.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 
(2018-08)
Частично осигурено 
Осигурено, с изключение на сините 
текстове върху светло син фон в менюто

Да не се представя текст във вид на
изображение

Изискване 9.1.4.5. от EN 301 549 V2.1.2 
(2018-08)
Частично осигурено
Осигурено, с изключение на заглавието на
сайта.

Когато има заложени времеви
ограничения, те могат да бъдат

настройвани според нуждите на
потребителя

Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 
(2018-08)
Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения.

Пауза, Стоп, Скриване: За всяка движеща
се, мигаща или превъртаща информация

има механизъм за потребителя пауза,
спиране или скриване

Изискване 9.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 
(2018-08) 
Не е осигурено.

Езикът на всяка отделна част от
съдържанието на страницата може да бъде

програмно установен

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 
(2018-08)
 Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание 
на различни езици.

Осигурен е механизъм за откриване и
установяване значението на термини,

идиоматични изрази, жаргон и др.

Изискване 9.3.1.3. от EN 301 549 V2.1.2 
(2018-08) 
Не е осигурено

Осигурен е механизъм за установяване
значението на абревиатури и съкращения

Изискване 9.3.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 
(2018-08) 
Не е осигурено

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, 
това невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за разработка и достъп до 
интернет се развиват с бързи темпове, което понякога прави някои от стандартните 
изисквания за достъпност излишни.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 16.02.2022г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 16.02.2022г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено 
преработване на уебсайта или мобилно приложение: 16.02.2022г.



Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето 
по чл.1, ал.1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение.

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно 
достъпността на този уебсайт  

СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов"
кв. "Аспарухово", местност "Вилите"
гр. Варна 9003

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този 
уебсайт, можете да ползвате следния адрес: udnz_100g@abv.bg

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на 
заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

052 370416 - Жулиета Петкова - директор 

Раздел 2
Препоръчително съдържание

СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“  се стреми да представи на потребителите си 
сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не 
винаги е възможно в цялост. Затова, ако срещате затруднения при работата си със 
сайта: http://suunzvarna.com, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, 
свържете се с нас. Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо 
значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на 
училището. 
СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“  се ангажира да осигури по-висока степен на 
достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за 
достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на 
достъпност на публикуваната информация.

mailto:udnz_100g@abv.bg
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