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Изискване на стандарта WCAG 2.0

Пояснение

1.

РЕЦЕПТОРНА ДОСТЪПНОСТ

1.1.

ТЕКСТОВИ АЛТЕРНАТИВИ

1.1.1.

Текстово представяне на нетекстовата
информация

1.2.

ВРЕМЕБАЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ
(АУДИО И ВИДЕО ПОТОЦИ)

1.2.1.

Алтернативно представяне на аудио и
видео материалите

Неприложимо. В сайта не се
поддържа аудио и
видеосъдържание.

1.2.2.

Субтитри за аудио и видео записите

Неприложимо. В сайта не се
поддържа аудио и
видеосъдържание.

1.2.3.

Аудио представяне на видео
съдържанието

Неприложимо. В сайта не се
поддържа аудио и
видеосъдържание.

1.2.4.

Субтитри за видео излъчвания на живо

Неприложимо. Няма живо видео
излъчване.

1.2.5.

Синхронизирано аудио представяне на
видео съдържанието

Неприложимо. В сайта не се
поддържа аудио и
видеосъдържание.

1.2.7.

Разширено аудио представяне (добавяне в
аудиото на обяснения на това, което се
вижда) например по време на интервю

Неприложимо. В сайта не се
поддържа аудио и
видеосъдържание.

Частично реализирано. Някои
елементи от потребителсткия
интерфейс, като банери използват
хипервръзки върху цветен фон.

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“

1.2.8.

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

Неприложимо. В сайта не се
поддържа аудио и
видеосъдържание.

1.2.9.

Текстово представяне на аудио предаване
на живо

Неприложимо. Няма живо аудио
излъчване

1.4.

РАЗЛИЧИМОСТ

1.4.3.

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

Частично реализирано. Средното
съотношение е приблизително 3.5:1,
при някои елементи съотношението
е 8.1:1

1.4.5.

Да не се представя текст във вид на
изображение

Нерпиложимо. В сайта няма текст
във вид на изображение.

1.4.6.

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

Частично. Осигурено е с изключение
хипервръзките върху цветен фон.

1.4.8.2.

Максимална широчина на текста не
надхвърля 80 символа на ред

Частично. Ширината на текста се
адаптира към размера на прозореца
на браузъра.

1.4.8.3.

Да не се използва двустранно
подравняване на текста

Частично. Изключение правят само
някои от достъпните за изтегляне
документи.

1.4.9.

Да не се представя текст във вид на
изображение без изключения

Неприложимо. Графичните лога на
много организации и проекти,
включват задължително текст.

2.

ОПЕРАТИВНА ДОСТЪПНОСТ

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.

2.2.5.

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

Неприложимо. Не се поддържат
потребителски сесии.

3.

РАЗБИРАЕМОСТ

3.1.

ЧЕТИМОСТ

3.1.2.

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

Частично реализирано. Всяка
сраница може да бъде преведена на
български или английски език.
Отделните елементи на конкретна
страница може да бъде преведена с
помоща на браузъра.

3.1.3.

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

Не е осигурен.

3.1.4.

Осигурен е механизъм за установяване
значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурен

3.1.5.

Съдържанието не изисква повече от
завършено средно образование, за да
бъде разбрано, а където е необходима
специфична експертиза е осигурено
алтернативно съдържание на разбираем и
достъпен език, което може да бъде
разбрано от потребител със завършено
средно образование

Реализирано.

3.1.6.

В случаите, в които едно изписване може
да бъде прочетено по два различни

Частично реализирано. В случай че
потребителя открие изписване, което

начина, което би изменило смисъла на
информацията е осигурен механизъм за
еднозначно идентифициране на
значението.

може да бъде прочетено по два
различни начина, той може да
изпрати снимка с грешката през
страницата «Контакти».

3.3.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

3.3.3.

Предположения за корекция при допусната
грешка

Не е реализирано.

3.3.4.

Изрично потвърждаване на въведените
данни след допълнителен преглед, за
всяко действие което води до правно или
финансово обвързване на потребителите

Неприложимо. Чрез сайта не са
непосредствено достъпни действия,
водещи до правно или финансово
обвързване на потребителите.

3.3.5.

Осигурена е допълнителна информация с
инструкции за начина на използване на
специфични функционалности на сайта,
които не са вградени в
браузъра/устройството на потребителя

Неприложимо. В сайта няма
реализирани функционалности със
специфичен начин на ползване,
които не са вградени в популярните
браузъри.

3.3.6.

Превенция на допускането на грешки при
попълване на данни (възможност за
преглед, потвърждаване и обратимост на
действията по добавяне, редакция и
изтриване на данни)

Неприложимо. В сайта не са
достъпни потребителски действия с
необратим характер.

