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Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността 

на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения 

Приложение №12 

(Образец) 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА 

(МЕТОД: ЗАДЪЛБОЧЕНО НАБЛЮДЕНИЕ) 

URL адрес на уеб сайта: ……………………………. 

URL адрес на страницата, която се проверява: ……………………. 

I. Проверки 

Изискване критерий Кон-

стата- 

ция 

 

Технически пояснения / код за грешка 

Нетекстово съдържание   9.1.1.1 (А)   

Само звук и само картина (предварително записани)  9.1.2.1 (А)   

Надписи (предварително записани)  9.1.2.2 (А)   

Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записани) 9.1.2.3 (А)   

Надписи (на живо) 9.1.2.4 (АА)   

Звуково описание (предварително записано) 9.1.2.5 (АА)   

Информация и взаимовръзки 9.1.3.1 (А)   

Смислова последователност 9.1.3.2 (А)   

Сетивни характеристики  9.1.3.3 (А)   

Ориентация 9.1.3.4 (АА)   

Идентифициране на целта на полетата за въвеждане  9.1.3.5 (АА)   

Използване на цвят  9.1.4.1 (А)   

Управление на звука 9.1.4.2 (А)   

Контраст (минимални изисквания)  9.1.4.3 (AA)   

Преоразмеряване на текст  9.1.4.4 (AA)   

Изображения на текст  9.1.4.5 (АА)   

Оразмеряване и преоформяне  9.1.4.10 (АА)   
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Контраст на нетекстови обекти  9.1.4.11 (АА)   

Разстояние между текст  9.1.4.12 (АА)   

Съдържание при преминаване или фокус  9.1.4.13 (АА)   

Клавиатура  9.2.1.1 (А)   

Без фиксиране на клавиатурния фокус  9.2.1.2 (А)   

Бързи връзки чрез клавиши със символи  9.2.1.4 (А)   

Регулируеми времеви интервали 9.2.2.1 (А)   

Пауза, спиране, скриване 9.2.2.2 (А)   

Три проблясвания или под прага на проблясвания 9.2.3.1 (А)   

Заобикаляне (байпас) на блокове с информация  9.2.4.1 (А)   

Заглавие на страницата 9.2.4.2 (А)   

Ред на назначаване на фокус  9.2.4.3 (А)   

Предназначение на линк (в контекст)  9.2.4.4 (A)   

Алтернативни пътища 9.2.4.5 (АА)   

Заглавия и етикети 9.2.4.6 (AA)   

Видим фокус 9.2.4.7 (AA)   

Жестове с курсор/показалец  9.2.5.1 (А)   

Изключване на жестове с курсор/показалец  9.2.5.2 (А)   

Етикет в наименование  9.2.5.3 (А)   

Активиране посредством движение  9.2.5.4 (А)   

Език на страницата  9.3.1.1. (А)   

Език на отделните части  9.3.1.2 (АА)   

При получаване на фокус  9.3.2.1 (А)   

Автоматична промяна при въвеждане  9.3.2.2 (А)   

Систематична навигация  9.3.2.3 (АА)   

Систематична идентификация  9.3.2.4 (АА)   

Идентифициране на грешки 9.3.3.1(А)   

Етикети или инструкции 9.3.3.2 (А)   

Предложение за отстраняване на грешка  9.3.3.3 (АА)   

Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически)  9.3.3.4 (АА)   

Логически разбор  9.4.1.1 (А)   

Наименование, роля, стойност  9.4.1.2 (А)   

Съобщения за състояние   9.4.1.3 (АА)   

*Забележка: Моля вижте „Приложение 1“ относно пояснения по направените критерии и тестове 
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II. Резултати от тестовете по т. I 

[Описват се резултатите от тестването с информация по точките. 

Прилагат се конкретни резултати/генериран отчет от инструментите за оценка. 

Когато е уместно, за доказване на резултатите, се прилагат заснемания на екрани (screen shots), релевантен код.] 
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Приложение №1: РАЗЯСНЕНИЯ ПО КРИТЕРИИ НА ХАРМОНИЗИРАНИЯ СТАНДАРТ EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) 

Изискване/критерий за успех, включен в 

проверката 
критерий Разяснения какво се проверява 

Нетекстово съдържание  9.1.1.1 (А) 
Изображенията, бутоните изображения във формуляри и карти на 

изображения и зоните в тях имат подходящ, еквивалентен алтернативен 

текст. 
Само звук и само картина (предварително записани)  9.1.2.1 (А) 

Предоставен е препис на съответното аудио/видео съдържание на файл 

(предварително записан, не на живо). 
Надписи (предварително записани)  9.1.2.2 (А) 

Синхронизирани надписи се предоставят за видео, което не е 

активно.(предварително записан, не на живо). 
Звуково описание или медийна алтернатива 9.1.2.3 (А) 

Предоставен е препис или аудио описание за видео, което е предварително 

записано (предварително записан, не на живо). 
Надписи (на живо) 9.1.2.4 (АА) 

Предоставени са субтитри за описание на аудио/видео съдържание, което 

се предава на живо. 
Звуково описание (предварително записано) 9.1.2.5 (АА) 

Описателни пояснения под формата на звуково съдържание се предоставят 

за видео съдържание синхронно. 
(предварително записан, не на живо). 

Информация и взаимовръзки 9.1.3.1 (А) 
Информацията, структурата и връзките между тях могат да бъдат 

„програмно“  (чрез софтуерни инструменти) определяни или са достъпни с 

описателен текст. 
Смислова последователност 9.1.3.2 (А) 

Когато последователността на представяне на съдържанието влияе на 

неговото смислово значение, сайта предоставя възможност тази 

последователност да се управлява програмно (чрез софтуерни 

инструменти). 
Сетивни характеристики  9.1.3.3 (А) 

Инструкциите който се предоставят с цел разбиране и работа със 

съдържанието, не разчитат само и единствено на сетивност и материални 

характеристики като форма, цвят, размер, място на визуализация, 

ориентация в пространството и звук. 
Ориентация 9.1.3.4 (АА) 

Предоставеното съдържание в сайта не е ограничено по изглед и 

ориентация само в една посока или само на един дисплей, Позволява смяна 

на ориентацията на портретна и пейзажна и не зависи от размера на дисплея 

на който се визуализира. 
Идентифициране на целта на полетата за въвеждане  9.1.3.5 (АА) 

Смисълът на полето за въвеждане, което събира информация за 

потребителя, предоставя възможност да бъде софтуерно променян когато 

полето служи на цели описани в секция „Input Purposes for User Interface 

Components“ от стандарта. 
Използване на цвят  9.1.4.1 (А) 

Когато се използват цветове, те не трябва да са единственото визуално 

средство като начин за определяне на потребителско действие, индикация 

за очакване на отговор от потребител или маркер за различаване на 

визуален елемент. За гореизброените следва да има алтернативен начин за 

отличаване освен използването на цвят. 

http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-only-and-video-only-prerecorded.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-live.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-color.html
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Управление на звука 9.1.4.2 (А) 
Ако в страница автоматично се зарежда звук с продължителност повече от 

3 секунди, то трябва лесно да може да бъде спрян или да позволява да му се 

намали силата. 
Контраст (минимални изисквания)  9.1.4.3 (AA) 

Контрастно съотношение за нормален текст е най-малко 4,5:1 
Преоразмеряване на текст  9.1.4.4 (AA) 

Размера на текста може да бъде променян до 200% без използването на 

допълнителни технологии и без загуба на съдържание или функционалност. 
Изображения на текст  9.1.4.5 (АА) 

Интерактивните елементи (например контроли на формуляри) са видими и 

използваеми. 
Оразмеряване и преоформяне  9.1.4.10 (АА)  

Съдържанието може да бъде предоставено без загуба на информация или 

функционални характеристики и без задължителна необходимост от 

хоризонтално и вертикално превъртане. 
Контраст на нетекстови обекти  9.1.4.11 (АА)  

Визуално предоставеното съдържание има съотношение на контраст 3:1 

между съседните цветове 
Разстояние между текст  9.1.4.12 (АА)  

При съдържание създадено чрез използване на HTML-подобни езици 

(markup languages), който поддържат промяна на стиловите характеристики 

(CSS), не се допуска загуба на съдържание и функционалност. 
Съдържание при преминаване или фокус  9.1.4.13 (АА)  

Когато движението на мишката върху обект или фокусирането на 

съдържание чрез клавиатура визуализира допълнителни обекти в 

съдържанието който иначе остават скрити 
Клавиатура  9.2.1.1 (А) 

Цялата функционалност на страницата е достъпна с помощта на 

клавиатурата без да има ограничение във времето за натискането на 

съкратения клавиш. 
Без фиксиране на клавиатурния фокус  9.2.1.2 (А) 

Клавишите за бърз достъп и клавишите за достъп не противоречат на 

известните клавиши за бърз достъп на браузъра и екранния четец. 
Бързи връзки чрез клавиши със символи  9.2.1.4 (А) 

Ако клавишната комбинация е реализирана в съдържанието, чрез 

използването само на букви, пунктуация, цифри или символни знаци, 

тогава трябва да е наличен е механизъм за изключване или промяна на 

клавишната комбинация. Другия вариант е тя да бъде активна само когато 

обекта е на фокус. 
Регулируеми времеви интервали 9.2.2.1 (А) 

За всяко съдържание което се предоставя за ограничено време, потребителя 

трябва да има възможност да изключва лимита, да определя лимита за 

показване, да увеличава лимита за показване. 
Пауза, спиране, скриване 9.2.2.2 (А) 

Автоматичното актуализиране на съдържанието може да бъде поставенo на 

пауза, спряно или скрито от потребителя или потребителят може ръчно да 

управлява времето на актуализациите 
Три проблясвания или под прага на проблясвания 9.2.3.1 (А) 

Страницата няма съдържание, което проблясва повече от 3 пъти в секунда, 

освен ако това проблясващо съдържание не е достатъчно малко и 

проблясванията са с нисък контраст и не съдържат много червено. Трябва 

да се проверят общи прагове за проблясвания и червено проблясване. 
Заобикаляне (байпас) на блокове с информация  9.2.4.1 (А) 

Наличен е механизъм за управление на съдържанието който позволява 

прескачане на блокове със съдържание който се повтарят многократно. 
Заглавие на страницата 9.2.4.2 (А) 

Уеб страницата има заглавие, което я описва кратко, адекватно и 

информативно и позволява разграничаването й от другите страници. 

http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-control.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/character-key-shortcuts.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/timing-adjustable.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pause-stop-hide.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled.html


стр. 6 от 7 

Ред на назначаване на фокус  9.2.4.3 (А) 
Фокусът на клавиатурата не се фиксира на определен елемент на 

страницата. Може да се навигира към и от всеки елемент на страницата като 

се използва само клавиатурата. 
Предназначение на линк (в контекст)  9.2.4.4 (A) 

Целта на всяка връзка в страницата може да бъде определена от само името 

на самата връзка или от името на връзката в комбинация с допълнителен 

елемент който може да бъде определян програмно. 
Алтернативни пътища 9.2.4.5 (АА) 

Повече от един начина са възможни за достъпване на уеб страница или 

група от уеб страници. 
Заглавия и етикети 9.2.4.6 (AA) 

Заглавията в страницата и етикетите за контроли във формуляри са 

информативни и смислени. 
Видим фокус 9.2.4.7 (AA) 

Визуално се вижда кой елемент на страницата има текущия фокус на 

клавиатурата (т.е. докато преглеждате страницата само с клавиатура, 

можете да видите къде се намирате). 
Жестове с курсор/показалец  9.2.5.1 (А) 

Всички жестове за управление който изискват „изписването“ на крива с 

курсора имат и алтернатива (жест, клавиш) за изпълнение която не изисква 

изписването на крива. 
Изключване на жестове с курсор/показалец  9.2.5.2 (А) 

Всички жестове за управление който се изпълняват с курсор / показалец, 

трябва да могат да се настройват адекватно. 
Етикет в наименование  9.2.5.3 (А) 

За обекти от съдържанието със етикети, който съдържат текст или 

изображения на текст, името на самия етикет трябва да съдържа текста 

който е представен визуално в изображението. 
Активиране посредством движение  9.2.5.4 (А) 

Функционалност която се управлява чрез движение на устройство или 

движение на потребителя, да има алтернативно управление налично в 

потребителския интерфейс. Управлението на същата функционалност 

следва да предоставя опцията да бъде изключвано с цел предотвратяване на 

инцидентни потребителски действия. 
Език на страницата  9.3.1.1. (А) 

Езикът по подразбиране на всяка страница може да бъде програмно 

(софтуерно) определен. 
Език на отделните части  9.3.1.2 (АА) 

Езикът на всяка фраза или част от текст трябва да позволява да бъде 

софтуерно променян (преведен за различен език и т.н), като изключение 

правят наименования на обекти, технически термини, думи от неопределим 

език, и думи и фрази който имат специфично контекстно значение. 
При получаване на фокус 9.3.2.1 (А) 

Когато който и да е елемент се фокусира, то събитието на фокусиране не 

трябва да предизвиква промяна на контекста на съдържанието.  
Автоматична промяна при въвеждане  9.3.2.2 (А) 

Промяна на настройката на който и да е компонент от интерфейса да не 

предизвиква автоматична промяна на контекстното съдържание освен ако 

потребителя не е предварително предупреден за тези автоматични промени. 
Систематична навигация  9.3.2.3 (АА) 

Механизми за навигация който се повтарят на множество страници от една 

група следва да се структурират по един и същ начин за всички страници в 

групата, освен ако потребителя не поиска друго. 
Систематична идентификация  9.3.2.4 (АА) 

Компоненти който имат идентична функционалност в дадена група 

страници, трябва да могат да се разпознават еднакво (да бъдат идентични 

идентично) за всяка отделна страница. 

http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page.html
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Идентифициране на грешки 9.3.3.1(А) 
Ако се поддържа автоматична проверка на попълването на формуляр и 

такава грешка бъде засечена то тя трябва да бъде показана на потребителя 

в текстов вид и той да може да е прочете. 
Етикети или инструкции 9.3.3.2 (А) 

Предоставят се етикети, указания и инструкции на потребителя в достъпен 

за него вид за попълването на елементи от страницата или при попълването 

на формуляри. 
Предложение за отстраняване на грешка  9.3.3.3 (АА) 

Ако е открита грешка при въвеждане и има възможност тя да бъде 

автоматично коригирана, то потребителя трябва да бъде запознат с 

възможните корекции, освен ако това не предизвиква риск за сигурността. 
Предотвратяване на грешки (юридически, 

финансови, фактически)  
9.3.3.4 (АА) 

За уеб страници който обвързват потребителя с правни последствия или 

финансови операции, както и такива който управляват данни на самия 

потребител (съхраняват, изриват, променят), трябва да отговарят на 

следните условия: 
* Всяка операция да бъде обратима 
* Всеки отговор да може да се коригира 
* На потребителя да се предоставя възможност за корекция на въведените 

данни преди изпращане 
* На потребителя да се предоставя възможност за потвърждение на данните 

преди изпращане  
Логически разбор  9.4.1.1 (А) 

При съдържание създадено чрез използване на HTML-подобни езици 

(markup languages), елементите се разполагат съответно нивото и се избягва 

използването на повтарящи се ID-та. 
Наименование, роля, стойност  9.4.1.2 (А) 

За всички компоненти на потребителския интерфейс, включително и тези 

който се генерират автоматично името и ролята на компонента да могат да 

бъдат определяни програмно. Да бъдат налични уведомления за 

потребителя когато тези компоненти се изменят автоматично. 
Съобщения за състояние   9.4.1.3 (АА) 

При съдържание създадено чрез използване на HTML-подобни езици 

(markup languages), съобщенията за статус и състояние следва да могат да 

бъдат софтуерно определяни спрямо ролята на потребителя и неговите 

характеристики, включително дали използва технологии за подпомагане, 

които не ползват фокус (assistive technologies without receiving focus) 
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