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Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността 

на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения 

Приложение №8 

(Образец) 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

Докладът за извършена проверка представя формат за съобщаване на резултатите 

от проверката на достъпността на уебсайтове/ мобилни приложения съгласно 

хармонизирания стандарт. Проверяващото лице попълва думите в скоби [......] , като 

тяхното предназначение е да бъдат запълнени с информация от извършената 

проверка. Неразделна част от доклада е изготвеният контролен лист (контролни 

листове) за извършена проверка. 

1. Данни за лицето/-ата, извършило/-и проверката (екип проверяващи) 

Име и фамилия:  

Дирекция:  

Отдел:  

Длъжност:  

Телефон:  

Имейл адрес:  

Заповед №  

Когато проверката е извършена от повече лица, последователно се въвеждат 

данните за всяко лице.  

2. Период на извършената проверка 

[посочва се датата/-ите или периодът от време, в който е извършена проверката] 

Проверяваният уебсайт може да се е променил от датата на проверка. 

3. Обхват на извършената проверка 

Основен URL адрес на уебсайта/ Основен адрес на софтуера:  

Заглавие на уебсайта/ Заглавие на софтуера:  

Предназначение на сайта/ Предназначение на мобилното 

приложение: 
 

Език/(и) на уебсайта/ Език на мобилното приложение:  

Версия на софтуера  

4. Метод на наблюдение, по който се извършва проверката 

[Опростено наблюдение/ Задълбочено наблюдение] 

5. Обща информация за оценката 

5.1. Изисквания/критерии за успех, които са включени в проверката 

[прави се резюме на изискванията] 

5.2. Инструменти, използвани при проверката 

[Описват се използваните инструменти] 
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5.3. Използвани ръчни прегледи от експерта/-ите 

[Oписание] 

6. Процес на преглед 

[Описва се процесът на извършената проверка] 

7. Резултати  

7.1. Обобщeни резултати от извършената проверка 

Адресират се недостъпни функции на сайта/ мобилното приложение: към съответната 

организация с цел осигуряване на достъпност на уебсайта/ мобилното приложение] 

8. Препоръки и предписания 

[Издадени добри практики, препоръки и предписания (описват се добрите практики; 

при констатирано нарушение на нормативен акт се издава предписание и се определя 

срок за изпълнението му и ако е необходимо, препоръки за изпълнение)] 

Приложение: Контролен лист (контролни листове) за извършената проверка 


