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ОБРЪЩЕНИЕ 

 

От членовете на Национална мрежа за уеб достъпност 

Координираща организация: фондация „Хоризонти”, 

Адрес: гр. София 1700, Студентски град, бл. 55Г, ет. 6, 

Тел. за контакти: 0898 43 07 99 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Ние, като представители на лицата със зрителни увреждания в 

България, които срещат затруднения при работа с публични интернет сайтове, 

поради създадената недостъпна уеб среда, и отчитайки голямото значение на 

електронните услуги и информация за всички граждани, учредихме 

неформално обединение – Национална мрежа за уеб достъпност.  

Целта на мрежата е да допринесе за повишаване уеб достъпността на 

публичните институции – основен приоритет на проект „Гражданска 

инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“, финансиран от 

програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 

ЕИП (2009 – 2014).  

По проекта се тестваха над 100 сайта на публични институции, в това 

число – органи на централната власт, министерства, агенции, комисии, 

областни администрации, общини и други. Тестването се извърши от незрящи 

доброволци по критерии, които усвоиха по време на предварително обучение 

с експерти по уеб достъпност.    

При направеното проучване се констатира, че повече от 50% от 

уебсайтовете на институциите са недостъпни или трудно достъпни за хора със 

зрителни увреждания.  

Информация и Доклад за резултатите от тестването можете да намерите 

на уебсайта на мрежата – http://webaccess.horizonti.bg/. 
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Ние, членовете на мрежата за уеб достъпност се обръщаме  към 

всички публични институции в България със следните препоръки и 

предложения: 

1. Достъпната среда е условие за равнопоставеност в информационното 

общество. Това предполага институциите да прилагат и внедряват  световните 

стандарти за уеб достъпност, които са всеобщо признати, и  които ще доведат 

до преодоляване на дигиталното разделение, до приобщаване на широк кръг 

от граждани към съвременното информационно общество. Наръчник за уеб 

достъпност можете да намерите отново на уеб сайта на мрежата;  

2. В процеса на прилагане на стандартите и правилата за уеб 

достъпност, институциите следва да търсят представителите на хората с 

увреждания, вкл. граждански организации. Именно тези лица и структури 

могат да тестват новите платформи, както и да дадат компетентна 

консултация. Ако сайтовете са съобразени със стандартите за уеб достъпност, 

те ще съответстват и на изискването за универсален дизайн, така че да се 

ползват от възможно най-широк кръг потребители. Организираната мрежа за 

уеб достъпност разполага с експерти и доброволци със зрителни увреждания 

за тестване на сайтове – вж. http://webaccess.horizonti.bg/uchastnici ; 

3. При изграждане на бъдещото електронно правителство следва да 

бъдат спазвани стандартите за уеб достъпност; 

4. Въвеждане на процедури и практики при обществените поръчки, 

включващи от самото начало стандарти и изисквания за уеб достъпност за 

хората с увреждания. 
 

Мрежата за уеб достъпност изразява своята готовност за включване във 

всякакви инициативи и действия на институциите по повишаване на 

достъпността на уеб средата за хората с увреждания. 
 

Писмото е изготвено съгласно решение на учредителното  събрание на 

Националната мрежа за уеб достъпност  от  30.01.2016 г. и е обсъдено и 

допълнено с помощта на експертите, взели участие в проект „Гражданска 

инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“, изпълняван в рамките на 

Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (2009-2014).  
 

 

София, 30.04.2016 г.       С уважение:  

                     

/Десислав Димов, Председател на мрежата/ 


