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СЪЗДАВАНЕ НА САЙТ С HTML – 1-ва част 

Скъпи ученици, ще създадем първата от няколко свързани уеб страници на тема „Български 

автори. Биографични бележки“ с помощта на езика HTML. 

Моля, четете внимателно и изпълнявайте точно описаните стъпки! УСПЕХ! 

 

 

1. Създайте си нова папка SiteHtml, която да е подпапка на вашата папка в Документи. 

2. Изтеглете и разархивирайте в нея необходимите ресурси (текст и изображения)  от сайта. 

3. Първо ще създадем страница за Иван Вазов. Отворете Noteрad и въведете следния 

HTML код! 

Този текст ще се вижда в заглавната 

лента на браузера 

Този цвят ще е фон на страницата 
 

 
 
 
 
 
 

HTML (HyperText Markup Language) е език за описание и дизайн на уеб страници. Описанието на 

документа става чрез специални HTML елементи, наречени HTML тагове. Чрез тях се оформят 

отделните части на една уеб страница като заглавия, фон, форматиране на текст, вмъкване на 

изображения, хипервръзки и т.н. Най-често HTML елементите са групирани по двойки (отварящи 

<h1> и затварящи </h1>). 

За създаване на уеб страници се използва обикновен текстов редактор – Noteрad или 

специализиран текстов редактор - Noteрad++ . 

Предназначението на браузърите е да могат да прочетат HTML документите и да ги превърнат в 

уеб страници. Браузърите не показват HTML таговете, а ги използват, за да интерпретират 

съдържанието на страницата. 
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4. Съхранете страницата в папка SiteHtml под името Vasov като задължително зададете 

разширение .html и кодировка UTF-8. 
 

5. Затворете Noteрad и отворете папка SiteHtml. Ще видите файл, който изглежда като 

иконата на браузъра по подразбиране.   

 
 

Отворете файла с браузъра. 

Виждаме празна уеб страница в светлозелен фон и заглавие Vasov в заглавната лента на 

браузера. 

Първата ни страница още не е довършена. Затова се налага да се върнем във файла на Notepad с 

HTML кода и да продалжим да редактираме. 

 

6. Отворете файла с Notepad като от контекстното меню изберете Open with -> Notepad 
 

 
 
 

7. Въведете следните два реда код, които ще покажат заглавие и подзаглавие в тъмнозелен 

цвят, центрирани. 
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8. Съхранете промените само със Save и отворете страницата с браузъра (или просто я обновете 

с Refresh) 

 

9. Ще вмъкнем снимка на автора, центрирана под текста.  

Снимката трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да е в папка SiteHtml. 

Вмъкнете посочения в изображението ред с код във файла на Notepad! 

Името и разширението на снимката, която искаме да поставим трябва да отговарят точно при 

изписването им в кода (ако сте използвали снимка, различна от предоставената в ресурсите). Ако 

не сте сигурни в разширението може да го видите в Properties от контекстното меню! 

 

Съхранете промените във файла на Notepad и обновете страницата в браузъра! 
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10. Под картинката вмъкнете текст с биографията на автора. 

Текстът, който ще вмъкнем след картинката може за намерите в Инернет или да копирате от 

ресурсния файл, който изтеглихте. 

 

Форматирайте текста в тъмнозелен цвят като поставите таг <font> с атрибут за цвят на текста. 

Тагът <br> пренася на нов ред. 
 

Съхранете промените във файла в Notepad и обновете 
страницата в браузъра! 
 
 

Аналогично създайте страници за Йордан Йовков, Елисавета 
Багряна и Никола Вапцаров. 


