
Декларация за достъпност на съдържанието 

 

Медицински университет – Пловдив (МУ – Пловдив) се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в 
съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите 
изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. 

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалния уебсайт на МУ – Пловдив – mu-plovdiv.bg. 

Съдържанието на интернет страницата включва текстова и нетекстова информация, документи и 
формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие чрез контактна форма и/или препратки до 
портал за предоставяне на електронни услуги, водещи до обработка на цифрови формуляри и 
осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация. 

Стремим се да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница да покрие ниво на достъпност според 
последните стандарти, като използва добрите практики и техники така, че тя да обхваща всички 
потенциални потребители, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, 
личностни и колективни интереси. 

Стандартът, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание e EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). 

I. Статус на съответствие – съответства частично на изискванията на посочения стандарт поради 
изключениятa, посочени в Приложение 1. 

II. Недостъпно съдържание - несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на МУ 
– Пловдив са описани по-долу в таблица Приложение 1. 

Приложение 1  

Изискване на EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)/ 
Критерий за успех WCAG 2.1 

Установено е 
несъответствие 

 

Пригодност за възприемане (perceivable)   

9.1.1.1 (А) Текстово представяне на 
нетекстовата информация 

Да Частично осигурено, в процес 
на коригиране където е 

необходимо 

9.1.2.1 (А) Алтернативно представяне на аудио 
и видео материалите 

Не Неприложимо 

9.1.2.2 (А) Субтитри за аудио и видео записите Не Неприложимо 

9.1.2.3 (А) Аудио представяне на видео 
съдържанието 

Не Неприложимо 

9.1.3.1 (А) Информация и взаимовръзки Да Частично осигурено, заглавие от 
първо ниво присъства на почти 

всички страници. 

9.1.4.2 (А) Управление на звука  Не Неприложимо 
Няма аудио, което се 

възпроизвежда като фон или се 
стартира автоматично 

9.1.4.3 (AA) Контраст (минимални изисквания)  Не  

9.1.4.4 (AA) Преоразмеряване на текст  Не  

9.1.4.5 (АА) Изображения на текст  Не Не е осигурено 

Пригодност за използване (operable)   

9.2.1.1 (А) Клавиатура  Не Неприложимо 
Не са заложени времеви 

ограничения. 

9.2.1.2 (А) Без фиксиране на клавиатурния 
фокус  

Не  

9.2.2.2 (А) Пауза, спиране, скриване  Не Частично 

https://mu-plovdiv.bg/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/#non-text-content
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#audio-only-and-video-only-prerecorded
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#captions-prerecorded
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#audio-description-or-media-alternative-prerecorded
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#info-and-relationships
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#audio-control
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#contrast-minimum
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#resize-text
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#images-of-text
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#keyboard
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#no-keyboard-trap
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#pause-stop-hide


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

Критерий за успех WCAG 2.1 

Установено е 

несъответствие 

 

пауза при посочване 

9.2.3.1 (А) Три проблясвания или под прага на 
проблясвания  

Не  

9.2.4.2 (А) Заглавие на страницата  Не  

9.2.4.3 (А) Ред на назначаване на фокуса  Не  

9.2.4.4 (A) Предназначение на линк (в 
контекст)  

Да Частично осигурено, в процес 
на коригиране където е 

необходимо 

9.2.4.6 (AA) Заглавия и етикети  Да Частично осигурено, в процес 
на коригиране където е 

необходимо 

9.2.4.7 (AA) Видим фокус  Не  

Разбираемост (understandable)   

9.3.1.1 (А) Език на страницата  Не  

9.3.3.1(А) Идентифициране на грешки  Не  

9.3.3.2 (А) Етикети или инструкции  Не  

Устойчивост (robust)   

9.4.1.2 (А) Наименование, роля, стойност  Не  

 

 

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

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 

25.11.2022 г. 

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

25.11.2022 г. 

Метод, използван за изготвяне на декларацията: 

Самооценка, направена от лице по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение 
и след направена проверка от ДАЕУ - Държавна агенция електронно управление. 

Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на  уебсайта 

Пловдив 4000, бул. „Васил Априлов“ 15а 
Медицински университет – Пловдив 
 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка 

https://mu-plovdiv.bg/za-nas/kontakti/  

Данни за контакт със служителите отговарящи за сайта – имейл: web@mu-plovdiv.bg 

Данни за контакт с длъжностното лице, отговарящо за сайта експерт защита на лични данни, отдел 
Информационно и компютърно осигуряване – имейл: dpo@mu-plovdiv.bg. 

 

Процедура по прилагане 

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 
58г, ал. 1 от ЗЕУ е определена следната процедура за разглеждане на сигнали: 

https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#three-flashes-or-below-threshold
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#page-titled
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#focus-order
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#link-purpose-in-context
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#headings-and-labels
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#focus-visible
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#language-of-page
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#error-identification
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#labels-or-instructions
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/#name-role-value
https://mu-plovdiv.bg/za-nas/kontakti/
mailto:dpo@mu-plovdiv.bg
mailto:dpo@mu-plovdiv.bg
mailto:dpo@mu-plovdiv.bg


Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност 

на съдържанието на интернет страницата на МУ – Пловдив, се подават в сградата на ректорат на МУ – Пловдив, 

Деловодство на адрес: Пловдив 4000, бул. „Васил Априлов“ 15а, Деловодство всеки работен ден от 7.30 ч. до 

16.30 ч. или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор на адрес Пловдив 4000, бул. „Васил Априлов“ 15а, 
Деловодство; по електронен път на адрес: web@mu-plovdiv.bg или dpo@mu-plovdiv.bg. 

При подадените сигнали ще отговорим писмено в 7-дневен срок от получаването, а в случаите, когато е необходима 
проверка – до 30 дни. 

Подалият сигнал се изпраща на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес или посочена електронна поща. 

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на 
процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно 
управление” чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” №6, София, 1000; по електронен път 
на адрес mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”) 
или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” №6, София, 1000. 

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните 
приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция 
„Електронно управление”. 

 

Раздел 2 

Препоръчително съдържание 

 

Медицински Университет – Пловдив се ангажира да осигури достъпност на своя сайт за широка група потребители 
независимо от опита, уменията, знанията или възможностите им. Ако срещате затруднения докато работите с 
https://mu-plovdiv.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 да подобряваме достъпността му 
непрекъснато. 

Ангажираме се да продължим да развиваме технологично този сайт според насоките за достъпност и препоръките на 
потребителите с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него. 

 

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение: 

10.01.2023 г. 

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено 
преработване на тяхното съдържание: 

21.11.2022 г. 


