
Декларация за достъпност

Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ се ангажира да осигури
достъп до институционалния си уеб сайт, в съответствие с чл. 9, т. 2, буква
„ж“ от Конвенция за правата на хората с увреждания (ратифицирана със
закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г.), чл.
13 от Закона за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и
ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи,
регистрите  и  електронните  административни  услуги,  Директива  (ЕС)
2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г.
относно  достъпността  на  уебсайтовете  и  мобилните  приложения  на
организациите от обществения сектор – по-долу „Директивата“ (ОВ L 327,
2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията
от  11  октомври  2018  г.  за  създаване  на  образец  на  декларация  за
достъпност  в  съответствие с Директивата и стандарта Web Content
Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта
WCAG 2.0, поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

Недостъпно съдържание

Посоченото по-долу съдържание не е достъпно, както следва:

а) несъответствие със стандарта WCAG 2.0 - подробно описано в
Приложение 1;

б) прекомерна тежест – неприложимо;

в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство –
неприложимо.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация е изготвена на 03.09.2021 година.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка (член 3, 
параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1))

Обратна информация и данни за контакт

За  предоставяне  на  обратна  информация  и  предложения  относно
достъпността на този уебсайт, можете да ползвате формата за контакти на
адрес: https://www.di.mod.bg/bg/kontakti 

https://www.di.mod.bg/bg/kontakti


Приложение 1

Несъответствия  в  публичната  част  на  уебстраницата  на  Министерство  на
финансите със стандарта WCAG 2.0

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.

№ на
изискване (по 
WCAG 2.0)

Изискване на стандарта 
WCAG 2.0 Пояснение

1.
РЕЦЕПТОРНА 
ДОСТЪПНОСТ

1.1.
ТЕКСТОВИ 
АЛТЕРНАТИВИ

1.1.1.
Текстово представяне на 
нетекстовата информация

Частично осигурено

В повечето случаи е 
спазено.

1.2.
ВРЕМЕБАЗИРАНО
СЪДЪРЖАНИЕ (АУДИО 
И ВИДЕО ПОТОЦИ)

Не  приложимо  –  не  се
използват  Аудио-видео
потоци.

1.2.1.
Алтернативно представяне 
на аудио и видео
материалите

Не  приложимо  –  не  се
използват  Аудио-видео
потоци.



№ на
изискване (по
WCAG 2.0)

Изискване на стандарта
WCAG 2.0

Пояснение

1.2.2.
Субтитри за аудио и видео
записите

Не приложимо – не се 
използват Аудио-видео
потоци.

1.2.3. Аудио представяне на
видео съдържанието

Неприложимо

1.2.4.
Субтитри за видео 
излъчвания на живо

Неприложимо

Няма живо видео
излъчване

1.2.5.

Синхронизирано аудио
представяне на видео
съдържанието

Неприложимо

1.2.6.

Жестомимичен език
(Предварително записан):
Интерпретацията на езика
на знаците е осигурена за
цялото  предварително
записано аудио
съдържание в
синхронизирани носители

Не  приложимо  –  не  се
използват  Аудио-видео
потоци.
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изискване (по
WCAG 2.0)

Изискване на стандарта
WCAG 2.0

Пояснение

1.2.7.

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 графиката, 
така че е необходимо да се
добави алтернативно
описание на това, което се
„вижда“ но не се „чува“

Не  приложимо  –  не  се
използват аудио потоци.

1.2.8.

Алтернативно текстово 
представяне на всички 
време-базирани материали
(аудио, видео и други)

Частично осигурено

В повечето случаи е
спазено, 
изображенията 
включват alt 
елемент.

1.2.9.
Текстово представяне на
аудио предаване на живо

Неприложимо

Няма живо аудио
излъчване

1.3.

 АДАПТИВНОСТ: 
СЪЗДАВАНЕ НА

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО
МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ПРЕДСТАВЕНО ПО 
РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ 
(НАПРИМЕР ПО-
ПРОСТО 
ОФОРМЛЕНИЕ), БЕЗ
ЗАГУБА НА

Частично осигурено, 
има и мобилна версия



№ на
изискване (по
WCAG 2.0)

Изискване на стандарта
WCAG 2.0

Пояснение

ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ
СТРУКТУРА.

1.4. РАЗЛИЧИМОСТ

1.4.3.

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

Осигурено, с 
изключение на
не-селектираните 
текстове от менюто

1.4.4.

Преоразмеряване  на
текста:  С  изключение  на
надписи и изображения на
текст,  текстът  може  да
бъде  преоразмерен  без
помощни  технологии  до
200 процента без загуба на
съдържание или
функционалност

Не е осигурено.

Промяната на
размера на текста
може да се осъществи
с функционалността 
за преоразмеряване 
на текста, осигурена 
от съответния
браузър

1.4.5.
Да не се представя текст
във вид на изображение

Частично осигурено,
с изключение на
банерите на сайта и 
защитата срещу спам-
роботи

1.4.6.

Контрастът на цвета на 
текста спрямо цвета на 
фона да не е по-малко от
7:1

Частично осигурено,
с изключение на
не-селектираните 
текстове от менюто



№ на
изискване (по
WCAG 2.0)

Изискване на стандарта
WCAG 2.0

Пояснение

1.4.8.2.
Максимална широчина на
текста не надхвърля 80
символа на ред

Не е осигурено

Някои страници 
заемат 2 колони, 
други – 3 колони в 
зависимост от 
контекста.

1.4.8.3.
Да не се използва
двустранно подравняване
на текста

Не е осигурено.

За по-добро визуално 
оформление дизайнът 
разчита на двустранно 
подравняване на 
текста.

1.4.9.
Да не се представя текст
във вид на изображение
без изключения

Не е осигурено

Има банери и 
лога с текстово 
съдържание или
отделни знаци.

2.
ОПЕРАТИВНА
ДОСТЪПНОСТ

2.1.
ДОСТЪПНОСТ ЧРЕЗ
КЛАВИАТУРАТА Не е осигурено

2.2. ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ

2.2.1.

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

Неприложимо 

Не са заложени
времеви ограничения



№ на
изискване (по
WCAG 2.0)

Изискване на стандарта
WCAG 2.0

Пояснение

2.2.2.

Пауза, Стоп, Скриване: За
всяка движеща се, мигаща
или превъртаща
информация има
механизъм за потребителя
пауза, спиране или
скриване

Частично осигурено, 
без функцията 
скриване.

2.2.5.

Повторна автентикация - 
при изтичане на активната
сесия, ако потребителят се
автентикира повторно, 
въведените преди това
данни не се губят

Неприложимо

Няма потребителски
сесии в сайта

3. РАЗБИРАЕМОСТ

3.1. ЧЕТИМОСТ

3.1.2.

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

Неприложимо

Няма страници със 
смесено съдържание
на различни езици

3.1.3.

Осигурен е механизъм за 
откриване и установяване
значението на термини, 
идиоматични изрази,
жаргон и др.

Не е осигурено

№ на
изискване (по
WCAG 2.0)

Изискване на стандарта
WCAG 2.0

Пояснение



3.1.4.

Осигурен е механизъм за
установяване значението
на абревиатури и
съкращения

Не е осигурено

3.1.6.

В случаите, в които едно 
изписване може да бъде 
прочетено по два различни
начина, което би изменило
смисъла на информацията,
е осигурен механизъм за
еднозначно 
идентифициране на
значението.

Неприложимо

Няма такова
съдържание в сайта
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