ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
на
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (НАПОО)
НАПОО се ангажира да осигури достъп до уебсайт на адрес: https://www.navet.government.bg
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.)
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
Хармонизиран стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08), разработен в подкрепа на Директива (EС)
2016/2102.
I.
Статус на съответствие
Частично съответства на изискванията на посочения стандарт
II.

Недостъпно съдържание

Дата на първоначално изготвяне на
декларацията:
Метод, използван за изготвяне на
декларацията:

16.08.2021 г.

Самооценка, направена по инициатива на НАПОО

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

РЕЦЕПТОРНА ДОСТЪПНОСТ
ТЕКСТОВИ АЛТЕРНАТИВИ
Текстово представяне на нетекстовата
информация

Частично

ВРЕМЕБАЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ (АУДИО
И ВИДЕО ПОТОЦИ)
Алтернативно представяне на аудио и видео
материалите

Не е осигурено

Субтитри за аудио и видео записите

Не е осигурено

Аудио представяне на видео съдържанието

Неприложимо

Субтитри за видео излъчвания на живо

Неприложимо
Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео

Неприложимо
стр. 1 от 4

съдържанието
Разширено аудио представяне (добавяне в
аудиото на обяснения на това, което се вижда)
например по време на интервю лицето показва
графика, слушателят няма как да види
Не е приложимо
графиката, така че е необходимо да се добави
алтернативно описание на това, което се
„вижда“ но не се „чува“
Алтернативно текстово представяне на всички
време-базирани материали (аудио, видео и
Неприложимо
други)
Текстово представяне на аудио предаване на
живо

Неприложимо
Няма живо аудио излъчване

РАЗЛИЧИМОСТ
Да не се представя текст във вид на
изображение

Неприложимо

Частично
Максимална широчина на текста не надхвърля
Изключение са таблично представени данни, чиято
80 символа на ред
структура не позволява друго
Да не се използва двустранно подравняване на
Двустранно подравняване на текста не е позволено
текста
ОПЕРАТИВНА ДОСТЪПНОСТ
ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ
Когато има заложени времеви ограничения, те Неприложимо
могат да бъдат настройвани според нуждите на
Не са заложени времеви ограничения
потребителя
Повторна автентикация - при изтичане на
Неприложимо
активната сесия, ако потребителят се
автентикира повторно, въведените преди това
данни не се губят
РАЗБИРАЕМОСТ
ЧЕТИМОСТ
Езикът на всяка отделна част от съдържанието Неприложимо
на страницата може да бъде програмно
Няма страници със смесено съдържание на различни
установен
езици
Осигурен е механизъм за откриване и
установяване значението на термини,
идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурено

Осигурен е механизъм за установяване
значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурено

Съдържанието не изисква повече от завършено Неприложимо
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средно образование, за да бъде разбрано, а
Част от предоставената информация е предназначена
където е необходима специфична експертиза е за конкретни целеви групи, поради което изисква
специфични познания
осигурено алтернативно съдържание на
разбираем и достъпен език, което може да бъде
разбрано от потребител със завършено средно
образование
В случаите, в които едно изписване може да
бъде прочетено по два различни начина, което Неприложимо
би изменило смисъла на информацията е
Няма такова съдържание в сайта
осигурен механизъм за еднозначно
идентифициране на значението.
ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
Изрично потвърждаване на въведените данни Неприложимо
след допълнителен преглед, за всяко действие
Чрез сайта не се извършват действия водещи до
което води до правно или финансово
правно или финансово обвързване на потребителите
обвързване на потребителите
Осигурена е допълнителна информация с
инструкции за начина на използване на
специфични функционалности на сайта, които Неприложимо
не са вградени в браузъра/устройството на
потребителя
Обратна информация и данни за контакт
Aдрес за предоставяне на обратна
информация (сигнали) и предложения
относно достъпността на този уебсайт

1113 гр. София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.5
Телефон: 02 971 20 70; Факс: 02 973 33 58
e-mail:navet.government.bg

Връзка към форма за заявление за обратна
връзка

https://www.navet.government.bg/bg/administrativni
-uslugi/

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

Марияна Павлова, председател на НАПОО
02 9712070
napoo@navet.government.bg

Процедура по прилагане
В случай, че НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:
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 лице,
отговарящо 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
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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“ №6,
София-1000
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ се стреми да увеличи
цифровата достъпност до уебсайта си.
Ако срещате затруднения докато работите с https://www.navet.government.bg или част от
съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни
помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността
му непрекъснато.
Дата на публикуване на уебсайта

2015 г.

Дата на последната актуализация на
уебсайта вследствие на съществено
преработване на тяхното съдържание:

2021 г.
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