
 
 
 

Проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-5 „Мултимедиен 
каталог на туристическите обекти и електронен 

маркетинг за дестинация  България”  

 
“Доразвиване на официалната туристическа 
страница на България www.bulgariatravel.org  

и създаване на мултимедиен каталог на 
туристически обекти / атракции / маршрути” 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия 
продукт и подобряване на информационното обслужване” 
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България” 

 
 
 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 



 
 
 
 
 • Обща цел на проекта: 

      Да се повиши ефективността и влиянието на националните 
маркетингови дейности, маркетинговата информация и 
прозрачността чрез използването на съвременни информационни 
технологии за подпомагане диверсификацията на националните 
туристически продукти и пазари и устойчивото развитие на туризма у 
нас. 

 

• Изпълнител: 

 ДЗЗД „България Травъл 2010“ 
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Основни етапи на проекта 
 

1. Създаване на софтуер за уеб базиран електронен каталог от туристически 
обекти, атракции и маршрути. 
 

2. Доразвиване на официалната туристическа страница на България 
www.bulgariatravel.org в портален сайт. 
 

3. Избор на  утвърдени туристически обекти, които да бъдат първоначално 
включени в електронния каталог. 
 

4. Създаване на електронно съдържание за избраните обекти, атракции и 
маршрути. 
 

5. Въвеждане в експлоатация на създадените продукти. 
 

6. Обучение за работа със създадените продукти. 
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http://www.bulgariatravel.org/


Критерии за доразвиване на официалния туристически портал 

www.bulgariatravel.org 

 
ИДЕАЛНАТА НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА СТРАНИЦА според потребителите, 

трябва да бъде: 

 

• Информационна, със справочни функции (възможност за избор на хотели, 
пътувания, маршрути) 

• С емоционален привкус  

• Интерактивна 

• Съчетание между цвят и звук 

• Баланс между текст и визуални елементи 

• Опростена, изчистена визия, модерен дизайн 

• Лесна за възприемане, адекватна 
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Заглавна страница на портала –  
функционално и визуално лице на портала 
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Вход към цялото съдържание на портала 



Заглавна страница на портала 
 

1. Йерархична структура за навигация; 
 

2. Изчистена визия и лесна ориентация към информацията чрез основни менюта; 
 

3. Излюзия за 3D визия посредством инструментите на модерния  уеб дизайн – акцент на 
основна визия, подчертана с фон; 
 

4. Балансиран цветови код  на дизайна със символни цветове от логото на България; 
 

5. Динамична структура на заглавната страница посредством ротация на снимковите 
изображения; 
 

6. Музикално оформление; 
 

7. Бърз достъп до вътрешни страници с обекти, новини, събития, маршрути, 
снимки, мултимедийни материали, потребителско съдържание и други. 
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Възможности за навигация 
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Активни линкове към изображенията Основни бутони и подменюта 

Интерактивна карта 

Категории 

Търсене по множество критерии 

Календар на предстоящите събития 

Мултимедия 



Съдържание 
 

Мултимедиен каталог  
на туристическите обекти 
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•   Включва над 450 туристически обекта; 
•   Всеки обект е представен чрез статия, полезна информация (адрес, информация 
за наличен ТИЦ, работно време, как да стигнем и др.) и галерия от снимки; 
•   Всеки един от обектите е асоцииран тематично с видеоклипове, мултимедия, 
аудио, рецепта за ястие от традиционна кухня;  
•   Почти всеки видеоклип представя група от туристически обекти –Манастирите на 
България,  Крепостите на България, Море-лято, Зима-ски и т.н.; 
•   Разработени са туристически маршрути; 
•   Създаден е календар на туристическите събития. 



Съдържание 
 
Потребителско съдържание                                               Бизнес съдържание 
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•   Информация за страната 
•   Информация за всички видове туризъм 
•   Информация за обектите 
•   Полезна информация за туристите 
•   Информация за традиции и за национална 
кухня 
•   ЮНЕСКО обекти 
•   Културен календар и маршрути 
•   Видео, аудио, галерия със снимки 
•   Testimonials (препоръки от потребители) 
•   FAQ 

 

•   Национален туристически регистър 
•   Бизнес събития 
•   Актуално за бизнеса 
•   Статистика 
•   Програми и проекти 
•   Документи 
•   Полезни връзки 
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 Модулите на системата 
 



Основни аспекти на функционалността 
 
•  Управление на потребители и номенклатури 

•  Поддържане на йерархична структура за навигация 

•  Настройки и конфигуриране на системата 

•  Контрол на потребителското съдържание 

•  Управление на библиотеки 

•  Поддържане на Новини и Календар на събития 

•  Поддържане на Мултимедиен каталог и Маршрути 

•  Поддържане на Бюлетин 

•  Осигуряване на Форум и Блогерска сеция 

•  Създаване на Потребителски профили 

•  Осигуряване на справочна дейност 
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Капацитет и използван ресурс 
 
• Технологии 

- Операционна система -MS Windows 2008 Server 

- За сървър на приложението - Apache Web Server 

- За СУБД  - 

- За разработка на системата и изграждане на бизнес логиката и генериране на 

динамичното съдържание - AJAX, Java Script, HTML, CSS,  

- За дизайн на графичен интерфейс - Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, 

Macromedia Dreamwever, TopStyle 
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• Екип 
 
 
 
 
 
Специалисти по туризъм 
 
- Експерти по туризъм – 3 души; 
- Експерти по географски информационни системи и планиране в туризма – 2 души; 

- Експерти по география – 3 души; 

- Експерти по история – 3 души; 
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Капацитет и използван ресурс 



 
• Екип 

 

 

 

 

 

Специалисти по уеб съдържание и дизайн 

 
- Бизнес аналитици, програмисти, администратори, експерти по качество – общо над 12 души; 
- Специалисти по графичен и уеб дизайн – над 6 души; 
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Капацитет и използван ресурс 



 
• Екип 

 
 
 
 
 

 
Специалисти по аудио-визуални продукти 
 
- Езикови редактори, сертифицирани преводачи и 
native speakers – над 30 души; 
- Специалисти по аудио-визуални продукти – над 9 души; 
- Фотографи – над 7 души; 
- Композитори, аранжьори, саунд дизайнери – 6 души; 
- Сценаристи, редактори– общо 9 души; 
- Координатори, асистенти,    
и т.н.  
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Капацитет и използван ресурс 



Езикови версии на портала 
 
- Руски език; 
 
- Английски език; 

 
- Немски език; 

 
- Френски език; 

 
- Испански език; 

 
- Японски език; 

 
- Арабски език; 

 
- Иврит. 
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Версия за хора с увреждания 
 
  
 

Порталът предвижда възможност за преглед на съдържанието от хора със 
зрителни проблеми.  

Видеоклиповете също са създадени и със субтитри, и с дублаж, така че, да 
бъдат достъпни за хората с увреждания. 
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Оптимизация на търсенето по множество критерии 
 
 

 
 

 
- Ключова дума; 

 
- По вид туризъм; 

 
- По вид информация; 

 
- По тип обект; 

 
- По дата. 
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Обратна връзка и интерактивност 
 
• Форма за контакт; 

• Зона за споделяне – блог или форум; 

• Връзки към социалните мрежи; 

• Версия за мобилен телефон; 

• Карта, интегрирана с Google; 

• Глобална търсачка с пълнотекстово търсене; 

• Версия за мобилен телефон; 

• Връзки с туристически водачи (гидове). 
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Комуникация и връзки със социални мрежи 
 

Създадени са функционални профили/ фен страници/ обекти на официалната 
турситическа страница на България – www.bulgariatravel.org ,в следните 
социални мрежи: 

 

• Facebook 

• Twitter 

• My Space 

• Flickr 

• Youtube 

• Svejo.net 

• Foursquare 
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http://www.bulgariatravel.org/


Резултати от изпълнението на проекта 
 

Визия и съдържание 

 
• Модерен и функционален туристически портал на България; 

 
• Богато и разнообразно съдържание със статии и мултимедия за над 450 

туристически обекта; 
 

• Езикови версии на портала на 9 езика; 
 

• Специално разработена версия за хора с увреждания; 
 

• Интеграция на туристическия портал със сайтове на МИЕТ; 
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Резултати от изпълнението на проекта 
 

Комуникативност и софтуерно подсигуряване 
 

• Социалнокомуникативен портал с възможности за обратна връзка и 
интеракция със социалните мрежи; 
 

• Мобилна версия; 
 

• Платформа за бизнес туристическа информация; 
 

• Разработен софтуер за СУС и уеб базиран електронен каталог; 
 

• Динамичен интерфейс, който позволява доразвиване на функционалността и 
съдържанието в бъдеще. 
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Възможности за доразвиване на портала в бъдещето 
 
• Системата за управление на съдържанието (СУС) е централизирана  и уеб-

базирана; 
 

• Съдържанието е динамично и гъвкаво за обновяване; 
 

• Платформата предвижда добавяне на ново съдържание, под формата на 
статии, снимки и мултимедия; 
 

• СУС е модулна, интегрируема и отворена за надграждане. 
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Благодарим за вниманието! 

 
Thank you! Danke! Merci! Gracias! شكرا ! 

 !感謝 ! Спасибо!תודה

 

 

 
 
 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия 
продукт и подобряване на информационното обслужване” 

Договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-5 за  проект „Мултимедиен каталог на туристическите обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България” 


