


различните по 
предназначение сайтове 

биват: 
 

• портални; 
• информационни; 
• новинарски; 
• развлекателни; 
• търговски; 
• фирмени; 
• лични и т.н. 

 

основните принципи при 
създаването на всеки уеб сайт са: 

 
•Атрактивност – това, което ще привлече и 
най-забързания или попаднал по грешка 
посетител; 
•Приложимост – определяне на целевата 
група; 
•Навигация – интуитивен интерфейс – да 
улесним потребителя максимално ; 

 



Съдържание на сайт 

 

Съдържанието на сайта е в пряка зависимост от вида и предназначението му.  
В интернет съществува понятието „хигиена на четенето” – лесно четимо 

оформление на текстовото съдържание.  
Правила, които трябва да се вземат предвид при планирането на сайта: 

 
 Фонът на страниците (bаckground color) - подходящо е да бял или светъл. 
 Текстът да е черен или  с тъмен (лесно четим) цвят; 
 Широчината на текстовата колона да не надвишава 350–450 пиксела (толкова 

погледът проследява спокойно, без да „губи” реда). 
 Да се поставят основните акценти в текста, за което е добре да се използва 

удебелен (bold) шрифт. Подчертания текст(underline) се свързва с 
хипервръзките. 

 Графичните елементи да са малко, с изчистени цветове, а анимираните 
елементи – сведени до минимум - от една страна заради скоростта на 
зареждането, а от друга – от възприемането на останалата информация на 
страницата. 
 



Популяризиране 
 

 След като бъде създаден, сайтът трябва да бъде „публикуван” в мрежата, т.е. 
да стане достъпен за своите бъдещи потребители.  Необходимо е да се 
организира неговото „хостване” (hosting) – мястото на „сървъра”, на който ще 
се намира.  Необходимо е да се регистрира „домейн” и да се избере 
запомнящ се URL адрес на сайт в интернет.  

 

 Последната необходима стъпка е „популяризирането” на сайта, защото 
неговото физическо присъствие в интернет все още не означава, че той ще 
има посетители. Необходимо е той да бъде включен във възможно повече 
„търсачки”, като същевременно бъде организирана неговата реклама.Трябва 
да се използват всички възможни начини, чрез които информацията за 
съществуването на новия сайт да достигне да повече потенциални 
ползватели.  

 

 



Структура на сайта 

Основни елементи на всеки сайт са: 
 
    Начална страница; 
   Вътрешни страници; 
   Навигация (меню). 

 
Допълнителните елементи са съобразени с целта, типа и 
предназначението на всеки сайт. Допълнителни елементи за 
образователен сайт „Познай себе си” са: 
 
 Регистрация; 
 Помощ; 
 Форма за търсене; 
 Речник; 
 Галерия; 

 



Дизайн на сайта 
 

 Дизайнът на всеки уеб сайт е пряко свързан с типа сайт, който 
се създава. Всяка страница съдържа основното лого на сайта. 
Логото е изключително важен елемент за всеки сайт.  

 Във всеки уеб сайт има един или няколко основни 
(преобладаващи) цвята.  

 Изборът на основни цветове е част от графичния дизайн на 
сайта като цяло  и не бива да се забравя, че и цветът, както 
всичко останало в уеб страницата, носи определена 
информация и е от значение за крайния успех на сайта. 

 


