
Разработване на уеб сайт 

Основни етапи 



Уеб сайт (Web site) 

 

 

Уеб страница (Web page) 

или колекция от уеб страници, 

създадени на основата на езика HTML, 

съдържащи  

текст, анимация, звук, мултимедия. 



Съвети за създаване на успешен 

уеб сайт 

• Проектирайте, преди да създадете: 

– обмислете посланието на сайта;  

– оформете основните теми като заглавия; 

– определете съдържанието на сайта и 

подгответе всички материали - текст, 

изображения, мултимедийни обекти;  

– съставете подробна блок-схема на 

структурата на сайта;  

– помислете върху стила и дизайна на сайта 



Съвети за създаване на успешен 

уеб сайт 

• Подберете внимателно текстовото 

съдържание: 
– пишете като за екран, а не като за страница;  

– бъдете кратки; изразявайте се възможно по-живо 

и пестеливо;  

– при дълги описания, представете анонс от 10-12 

реда, а към останалата информация направете 

препратка;  

– подберете подходящи шрифтове, текстови 

блокове, подравнявания и бели полета. 



Съвети за създаване на успешен 

уеб сайт 

• Създайте добър графичен дизайн: 

– използвайте графичния дизайн, за да 

улесните възприемането на информацията 

– дизайнът трябва да бъде изчистен и 

стилен.  

– в него се включва и изборът на основните 

цветове на сайта.  



Съвети за създаване на успешен 

уеб сайт 

• Символично значение на някои от 
цветовете: 

– синьо – цвят на бизнеса; дистанцира; 
хладно  

– червено – агресивен цвят в интернет 
пространството  

– жълто – активно 

– зелено – положително, натурално  

– оранжево – оригиналност, подтиква към 
сътрудничество 



Избор на цветова гама  

• http://kuler.adobe.com/ 

• http:// www.colourlovers.com 



Съвети за създаване на успешен 

уеб сайт 

• Функционалност и лекота на използване 

– тествайте сайта си с няколко браузъра 

– погрижете се всички връзки да работят 

– отделете навигацията от съдържанието 



Съвети за създаване на успешен уеб 

сайт 

• Общото впечатление  

– сайтът представлява повече, отколкото 

сборът от своите части  

– оставили сте приятно впечатление, когато 

посетителят:  

• Запази адреса  

• Разкаже на приятел за сайта  

• Остане на сайта достатъчно дълго 



Номер Насоки Дейности Срок 

1. Цели Формулиране на целите – какво 
искате да постигнете чрез този сайт. 

 

2. Съдържание Уточняване на съдържанието.  

3. Графичен дизайн и 
цветове 

Съобразяване на дизайна с целите.  

4. Изработване на сайта Изработване на сайта, осигуряване 
на външна помощ. 

 

5. Срокове Уточняване на сроковете.  

6. Представяне на сайта Регистриране на сайта в търсещи 
машини и директории, дейности по 
рекламирането му. 

 

7. Поддържане и 
актуализиране 

Актуализиране на информацията в 
сайта, освежаване на дизайна 

 

8. Други   
 

 



Примерна таблица за уточняване 

на структурата и съдържанието 

 
Рубрика Съдържание 

Начална страница - графична заглавна част (колаж), присъстваща на всяка 
страница на сайта 
- хоризонтално разположено меню, което присъства на 
всички страници, като по този начин позволява на 
посетителя да има достъп до всички секции на сайта за 
минимално време, включващо следните елементи: ЗА МЕН, 
ГАЛЕРИЯ, ВРЪЗКИ, КОНТАКТ 
- лична снимка 
- кратко приветствие 

За мен 
Име, Псевдоними, Месторождение, Зодия, Хоби, Музика, 
Спорт, Девиз 

Галерия  - Училище; 
 - Лични; 
 - Неочаквана ваканция 

Връзки  - Хипервръзки към любими сайтове 

 



Примерна структура 

 

Начална 
страница 

 
За мен 

 
Галерия 

 
Връзки 


