
Декларация за достъпност 
 

Регионална здравна инспекция – Монтана се ангажира да осигури достъпност  

до своята интернет страница с електронен адрес: www.rzi-montana.org/, за 

максимално широка група потребители, независимо от използваните 

технологии и персоналните умения. Ние работим активно за подобряване на 

достъпността и използваемостта на портал си, като се придържаме към 

наличните стандарти и добри практики. Декларация за достъпност  на РЗИ 

Монтана 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).  

 

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, 

поставени от Европейската комисия (ЕК) относно интернет страниците на 

публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на 

актуалните интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на Web 

Content Accessibility Guidelines 2.0. (WCAG 2.0). 

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative) 

Порталът, чрез който се достъпва интернет страницата на РЗИ – Монтана, ще се 

старае да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World 

Wide Web Consortium –WCAG 2.0, като използва най-добрите практики и 

техники. 

WCAG 2.0 представлява серия от насоки как съдържанието на страниците да 

бъде направено по-достъпно за хора със специални потребности. Изпълнението 

http://www.rzi-montana.org/


им ще помогне на повече потребители да се възползват от предимствата на 

интернет. 

Изключения 

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за 

достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за 

разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове, което понякога 

прави някои от стандартните изисквания за достъпност излишни. 

Помощна информация 

Порталът на РЗИ Монтана, чрез който се достъпва интернет страницата 

(www.bg.rzi-montana.org/), е оптимизиран за работа с интернет браузъри като: 

Internet Explorer версия 8 или по-висока, Mozilla Firefox версия 71 или по-

висока, Google Chrome 76 или по-висока версия, Opera 62  или по-висока версия, 

както и с други интернет браузъри. Информацията е достъпна и чрез мобилни 

устройства. 

Списък на форматите, в които е достъпна информация, подлежаща на 

публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Монтана за 2020 г. -  

html, doc, xls, rar, xlsx. 

Част от съдържанието е в pdf формат и за визуализацията му се изисква 

безплатен софтуер като Adobe Reader, който може да изтеглите безплатно 

от www.adobe.com, или аналогичен на него продукт. 

Порталът на РЗИ Монтана е динамичен, съдържанието му се обновява и 

актуализира ежедневно. За бързо откриване на необходимата Ви информация 

може да ползвате вградените възможности за търсене. 

Архивната версия на портала не се актуализира. 

Порталът на РЗИ Монтана е разработен единствено за нуждите на инспекцията. 

Авторското право върху изработения софтуер и дизайн на интернет страницата 

принадлежи изцяло на РЗИ – Монтана. 
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