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Община Троян представи своя нов електронен портал
На 21 януари бе представен новият сайт на Община Троян. Старият сайт, разработен със собствени сили
от общинската администрация, съществува от 2009 г., отговарящ на всички изисквания към момента на
създаването му. От 2020 г. Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) разписа правила за
институционална идентичност на интернет страниците и порталите на държавната администрация и по
тази причина още през 2020 г. Общинската администрация предприе изграждането на нов сайт – с
модерна визия, обогатена и добре визуализирана информация, както и адаптивен дизайн за
разглеждане на всякакви устройства. Това е особено важно, тъй като изследвания на потребителските
навици установяват, че през последните години около 70% от интернет трафика минава през мобилни
устройства. Новият уебсайт притежава всички основни функционалности, съобразно изискванията на
ДАЕУ. Информационната му функционалност се изразява в предоставянето на услуги, разясняване на
политики и програми и други. Административната му функция пък се изразява в предоставянето на
административни услуги по електронен път, подпомага предоставянето на административни услуги
чрез пряко взаимодействие на потребителя с организацията. Неговата представителна функция се
изразява във формирането и отразяването организационната идентичност, структурата, екипа и
организационната логика на администрацията. Отразява и единството в прилаганите в публичните
организации политики на откритост, прозрачност и достъпност. Уебстраницата е изработена така, че да
отговаря на всички нормативни изисквания на Държавната агенция, спазени са основните правила и
препоръки по отношение на дизайн и стил. При избора на цветова схема, Община Троян е избрала
цветовете от вече утвърдения брандбук, който устойчиво се налага при създаването на различни
печатни, дигитални и рекламни материали през последните години. Избегнато е самоцелното
използване на текстурирани фонове, активни графични елементи, които не носят допълнителна
полезна информация за потребителите и ги разсейват от основното информационно съдържание.
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Стремежът ни в поднасянето на информацията е тя да бъде богата, достъпна, но и добре
визуализирана. Спазени са изискванията за минимален обхват на съдържанието, както и тези от гледна
точка на сигурност. Особено важно е да подчертаем, че не е използвана никоя от масово
разпространените безплатни системи за управление на съдържанието, които са с отворен код,
административната част на системата е изградена изцяло по проект на разработчика, без използване
на чужд или отворен код. Сайтът е достъпен и за хора със зрителни нарушения.
Сайтът е достъпен на www.troyan.bg.
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