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Секция „Уеб дизайн“ (Време за работа: 180 минути) 

Необходимо е да се създаде уеб сайт на туристическа агенция. Участниците 

могат да използват готов шаблон, платформа (Wix, Google Sites, Weebly и др.) или да 

разработят HTML страници, стилизирани със CSS.  

 

Менюто на първо ниво трябва да съдържа опции: Екскурзии, Почивки, Круизи, 

Самолетни билети, За участника. Страница „Екскурзии“ да съдържа подстраници: 

Автобусни екскурзии и Самолетни екскурзии. Във footer на сайта да се добави 

навигационно меню, съдържащо страници: За агенцията, Условия за записване и 

Контакти. 

 

Трябва да се предвиди място за: 

• лого и наименование на туристическата агенция; 

• бутони за смяна на езика; 

• поле за търсене; 

• линкове към социални мрежи; 

• картинна галерия с предлагани дестинации; 

• контакти (имейл адрес, телефонен номер, работно време, адрес) и 

контактна форма; 

• карта с местоположението на фирмата. 

 

Началната страница да съдържа слайдер с поне три снимки, секция с топ оферти, 

секция с промоции и секция с услуги, предлагани от фирмата. 

Страниците с екскурзии, почивки и круизи да съдържат поне 3 оферти, за които 

се указват наименование, цена, снимка и кратко описание.  

В страница „Самолетни билети“ да се добави форма за търсене на самолетни 

билети, разработена по следния образец: 

 

 
 

Страница „За агенцията“ да включва кратко описание на дейността на фирмата 

(един параграф) и информация за екипа – мениджър, туристически агент и лице за 

контакти. 

На страница „Условия за записване“ да се добави информация в рамките на не 

повече от три параграфа за застраховки, сключване на договори и документи за 

пътуване. 

Задължително се разработва страница „За участника“, която да съдържа данни за 

участника: имена, снимка и училище. 
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Изображенията са по Ваш избор. Трябва да имат размер, съответстващ на 

предназначението и местоположението им. Уеб сайтът трябва да има завършен вид, без 

използване на примерни текстове от типа “Lorem Ipsum”. 

 

 

Критерии за оценяване на сайтовете 
 

Критерий Макс. точки 

Елементите на потребителския интерфейс са 

разположени според указанията 
20 

Цветова схема, съответстваща на темата 10 

Подходящи изображения според темата на сайта 10 

Подходящо лого 10 

Релевантно подбрани шрифтове 10 

Разширяване на функционалността на сайта (чрез 

плъгини, например) 
10 

Творчески подход за реализация 30 

ОБЩО: 100 

 


