
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ 

 
Областна администрация Шумен 

се ангажира да осигури достъп до уебсайта 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 уебсайт със следния адрес: 

https://oblastshumen.government.bg/  

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: 

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 

Статус на съответствие: 

напълно съответства на посочения стандарт 

Дата на първоначално изготвяне на 

декларацията:  

23.09.2020 г. 

Дата на ежегодна актуализация на 

декларацията: 

до 23.09.2020 г. 

Дата на актуализация на 

декларацията след извършена 

оценка и съществено преработване 

на уебсайта: 

- 

Метод, използван за изготвяне на 

декларацията: 

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от 

ЗЕУ, собственик на уебсайта. 

Обратна информация и данни за контакт: 

Aдрес за предоставяне на обратна 

информация и предложения относно 

достъпността на този уебсайт 

https://oblastshumen.government.bg/new/kontakti/obratna-

vrzka/  

Връзка към форма за заявление за 

обратна връзка 

https://oblastshumen.government.bg/new/kontakti/obratna-

vrzka/  

Данни за контакт с длъжностно 

лице, отговарящо за достъпността и 

обработването на заявките, 

изпращани чрез механизма за 

предоставяне на обратна 

информация 

Жалби могат да се подават на електронен адрес: 

oashumen@oblastshumen.government.bg, с посочване на тема: 

„Жалба относно нарушение на достъпността на интернет 

страницата“. 

Процедура по прилагане: Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в 

същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия. 

В случай, че Областна администрация Шумен не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  

или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора 

на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до 

председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). 

Данни за контакт с длъжностно 

лице, отговарящо за достъпността и 

обработването на жалбите в 

Държавна агенция „Електронно 

управление“:  

Жалбите могат да се подават по следните начини: 

- на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: 

„Жалба относно нарушението на достъпността на 

интернет страници“;  

- чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. 

Гурко“ №6, София; 

- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на 

ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София -1000 
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