ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
на съдържанието на интернет страницата на Община Севлиево

РАЗДЕЛ 1
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Севлиево се ангажира да осигури достъп до интернет страницата 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:
Интернет страница на адрес http://www.sevlievo.bg/
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
I. Статус на съответствие
Настоящата интернет страница съответства частично на изискванията на посочения стандарт поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.
II. Недостъпно съдържание
Ниво А
Изискване
9.1.1.1 Нетекстово съдържание
9.1.2.1 Само звук и само картина (предварително
записани)
9.1.2.2 Надписи (предварително записани)
9.1.2.3 Звуково описание или медийна алтернатива
(предварително записано)

Пояснение
частично осигурено
неприложимо
неприложимо
не е осигурено

частично осигурено
не са предвидени маркери за хора със специални
потребности
неприложимо
9.1.4.2 Управление на звука
няма автоматично възпроизвеждащо се аудио
съдържание в сайта
9.2.1.1 Клавиатура
не е осигурено
9.2.1.2 Без фиксиране на клавиатурния фокус
не е осигурено
9.2.1.4 Бързи връзки чрез клавиши със символи
не е осигурено
9.2.2.1 Регулируеми времеви интервали
неприложимо
неприложимо
9.2.2.2 Пауза, спиране, скриване
няма подвижна информация в сайта
9.2.3.1 Три проблясвания или под прага
неприложимо
е осигурено
9.2.4.1 Заобикаляне (байпас) на блокове с информа- не
липсват
големи непрекъсваеми блокове от
ция
текст (информация)
9.1.3.1 Информация и взаимовръзки
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9.2.4.3 Ред на назначаване на фокуса
9.2.5.1 Жестове с курсор/показалец
9.2.5.2 Отмяна на курсор/показалец
9.2.5.3 Етикет в наименование
9.2.5.4 Активиране посредством движение
9.3.2.1 При получаване на фокус
9.3.2.2 При въвеждане
9.3.3.1 Идентифициране на грешки
9.4.1.2 Наименование, роля, стойност

неприложимо
липсва функционалност, която зависи от навигационни последователности
неприложимо
неприложимо
не е осигурено
не е осигурено
неприложимо
няма такива компоненти в сайта
неприложимо
няма такива компоненти в сайта
не е осигурено
неприложимо

Ниво АА
Изискване на EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)

неприложимо
липсва аудио съдържание в сайта
неприложимо
9.1.2.5 Звуково описание (предварително записано) липсва предварително записано видео съдържание в сайта
9.1.3.4 Ориентация
неприложимо
9.1.4.4 Преоразмеряване на текст
не е осигурено
9.1.4.13 Съдържание при преминаване или фокус
неприложимо
частично осигурено
9.3.3.3 Предложение за отстраняване на грешка
присъства във формите за обратна връзка
неприложимо
9.3.3.4 Предотвратяване на грешки (юридически,
в сайта липсват страници, които причиняват
финансови, фактически)
правни ангажименти или финансови транзакции за потребителя
9.4.1.3 Съобщения за състояние
не е осигурено
9.1.2.4 Надписи (на живо)

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 04.05.2022 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, изготвена от собственика на интернет страницата.
Обратна информация и данни за контакт:
Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на интернет страницата:
5400 Севлиево, пл. „Свобода“ № 1
sevlievo@sevlievo.bg
Връзка към форма за заявление за обратна връзка
http://www.sevlievo.bg/bg/article/81/mnenia.html
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Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: мл.експерт АО/
техн. сътрудник на кмета; тел. 0675/396 114; ел. поща sevlievo@sevlievo.bg
Процедура по прилагане
На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление, в Община Севлиево е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
1. Граждани и организации могат да подават сигнали за нарушение на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Община Севлиево лично или чрез упълномощен представител на хартиен или електронен носител.
2. Сигналите могат да се подават:
- по електронен път на адрес sevlievo@sevlievo.bg;
- чрез формата на обратна връзка на адрес http://www.sevlievo.bg/bg/article/81/mnenia.html;
- чрез Системата за сигурно електронно връчване в профила на Община Севлиево;
- на телефон 0675/396 114 на цената на градски разговор от цялата страна или по тарифите
на съответния мобилен оператор всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.;
- в Центъра за административно обслужване в административната сграда на Община Севлиево на адрес гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, стая 110 всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.;
- по пощата на адрес 5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1.
3. Сигналите се регистрират в Автоматизираната информационна система на Община Севлиево в деня на постъпването им и се разглеждат в едномесечен срок от датата на регистрацията.
4. В същия срок се подготвя и изпраща и отговорът, който съдържа: описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ в случаите, когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
Когато подателят на сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с
удостоверение за КЕП.
Когато сигналът е подаден през Системата за сигурно електронно връчване, отговорът се
изпраща през същата нея.
В останалите случаи отговорът се изпраща на хартиен носител на посочения в сигнала адрес.
Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от
датата на изпращането ѝ.
Подателят на сигнала може да подаде жалба до министъра на електронното управление, ако
Община Севлиево не отговори на сигнала в срока, посочен в декларацията за достъпност или не
предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на
сигнала.
РАЗДЕЛ 2
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
Община Севлиево се ангажира да увеличи цифровата достъпност до портала и сайтовете си
като работи активно за подобряване на тяхната използваемост. В тази си дейност общината се придържа към наличните стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.
В своята работа Община Севлиево се ръководи от основната цел на интернет страницата си
- чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:
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- предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;
- предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Севлиево;
- осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;
- дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнали и запитвания в удобен за него вид.
Ако срещате затруднения, докато работите с www.sevlievo.bg или част от съдържанието не
е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема. Това ще ни помогне да поддържаме портала във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.
Дата на публикуване на интернет страницата: 04.05.2022 г.
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