
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Общинска администрация Сухиндол
се ангажира да осигури достъп до официалния си уебсайт
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 уебсайт
Адрес:  https://staging.egov.bg/wps/myportal/suhindol/municipality-suhindol.
Уебсайтът е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп
до  електронни  административни  услуги  (ЕПДЕАУ)  в  инфраструктурата  на
Държавна Агенция „Електронно управление“.

Предстоящ адрес: https://www.suhindol.bg
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549   V  2.1.2 (2018-08)  

I. Статус на съответствие
Уебсайтът  съответства  частично  на  изискванията  на  посочения
стандарт, поради установени несъответствия и изключения.
Изискване на стандарта Пояснение

Цялото нетекстово съдържание, 
което се представя на потребителя, 
има текстова алтернатива.

Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с 
изключение на някои карти, схеми, 
графики.

Алтернативно представяне на 
записаните аудио материали.

Не е приложимо
Не се публикуват аудио записи.

Аудио представяне на видео 
съдържанието.

Не е приложимо
Не се публикуват видеоклипове.

Субтитри за аудио и/или видео 
излъчвания на живо.

Не е приложимо
Няма предвидено живо аудио/видео 
излъчване.

Ако на уеб страницата има аудио, 
което се възпроизвежда автоматично 
за повече от 3 секунди, е осигурен 
механизъм за пауза или спиране на 
възпроизвеждането, или е наличен 
механизъм за контрол на силата на 
звука независимо от общото ниво на 
силата на звука.

Не е приложимо
Няма аудио, което се възпроизвежда 
като фон или се стартира 
автоматично.

Да не се представя текст във вид на 
изображение.

Частично осигурено
Спазено е, с изключение на част от 
документите, които са публикувани 
като изображения в .pdf формат.

Когато има заложени времеви 
ограничения, те могат да бъдат 
настройвани според нуждите на 

Не е осигурено
Времеви ограничения са заложени 
единствено на начална страница за 
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потребителя. снимките, представящи общината и 
свързаните с тях раздели.

За всяка движеща се, мигаща или 
плъзгаща се информация, която (1) се
стартира автоматично, (2) 
продължава повече от пет секунди и 
(3) се представя паралелно с друго 
съдържание, има механизъм, чрез 
който потребителят може да 
прекъсне, да спре или скрие 
информацията освен ако движението,
мигането или плъзгането не са от 
съществено значение.

Не е приложимо
Не се използват подвижни 
компоненти.

За всяка информация, която се 
актуализира автоматично (без 
участието на потребителя), която (1) 
се стартира автоматично и (2) се 
представя паралелно с друго 
съдържание, има механизъм чрез 
който потребителя да прекъсне, да 
спре или скрие информацията или да 
контролира честотата на 
актуализация, освен ако 
осъвременяването е от съществено 
значение.

Не е приложимо
Не се използват компоненти, които се 
актуализират автоматично.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ Не е приложимо
прилагането на предложение за 
корекция или друга превенция на 
допускане на грешка при попълване 
на данни. Чрез уебсайта не се 
извършват действия, водещи до 
правно или финансово обвързване на 
потребителите. 
Възможно е само въвеждане на 
информация в контактната форма за 
обратна връзка. 

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.

II. Недостъпно съдържание
Някои  от  документите  във  формат  PDF,  публикувани  на  страницата,
представляват сканирани като изображения документи, които нямат текстов
еквивалент. 
Достъпни алтернативи за 
достъп до съдържанието

За  предоставяне  възможно  най-бързо  на
достъпна  версия  на  желания  документ,
потребителят  може  да  се  свърже  с
администрацията  чрез  посочените  данни  за
контакт.
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Дата на първоначално 
изготвяне на декларацията:

15.01.2021 г.

Дата на ежегодна 
актуализация 
(преразглеждане) на 
декларацията:

15.01.2022 г.

Дата на актуализация на 
декларацията след 
извършена оценка и 
съществено преработване 
на уебсайта:

21.01.2022 г.

Метод, използван за 
изготвяне на декларацията: самооценка

Обратна информация и данни за контакт
(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване
на  изискванията  за  достъпност  (сигнали)  и  за  искане  на  алтернативи  на
недостъпно съдържание от гражданите)
Aдрес за предоставяне на 
обратна информация 
(сигнали) и предложения 
относно достъпността на 
този уебсайт

Адрес: 5240 гр. Сухиндол, ул. “Росица” № 106
Електронен адрес:  kmet@suhindol.egov.bg

Връзка към форма за 
заявление за обратна връзка

https://staging.egov.bg/wps/portal/suhindol/
municipality-suhindol/contacts/form.of.contact

Процедура по прилагане
На  основание  чл.  58г.  от  ЗЕУ  посочвам,  че  сигналите  на  граждани  и
организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието
на интернет страницата на администрацията се разглеждат по процедурата
от  Раздел  II  Регистриране  на  подадени  заявленията/исканията  за
предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения от
Вътрешните правила за организация на административното обслужване като
срокът, в който се разглеждат, е регламентираният в Глава осма на АПК.
В случай, че Кметът на Община Сухиндол:
1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или
2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, 
посочени в отговора на сигнала.
гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до 
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).
Данни за контакт с 
длъжностно(-и) лице(-а), 
отговарящо(-и) за 
достъпността и 
обработването на жалбите в 
Държавна агенция 
„Електронно управление“:

Жалбите  могат  да  се  подават  по  следните
начини:
- на  електронен  адрес:  mail@e-gov.bg,  с

посочване  на  тема:  „Жалба  относно
нарушението  на  достъпността  на  интернет
страници“;

- чрез  деловодството  на  ДАЕУ  на  ул.  „Ген.
Йосиф В. Гурко“ № 6, София;

- чрез пощенска услуга на хартиен носител на
адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №
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6, 1000 София
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21.1.2022 г.

X   
инж. Пламен Чернев
Кмет на община Сухиндол
Signed by: Plamen Dimitrov Chernev


