
IV. СЪЗДАВАНЕ И 
ПУБЛИКУВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ В 

ИНТЕРНЕТ

Уеб сайт



• HTML (Hyper Text Markup Language) – език за хипертекст и 
форматиране. Чрез него се изграждат уеб страници;

1. Основни понятия в уеб дизайна

• Хипертекстът съдържа текст и връзки, записва се в текстови файлови 
с разширение html или htm и се визуализира чрез браузър;



• Уеб страница (Web page) –
отделен файл, съхранен на 
уеб сървър, който съдържа 
осмислена съвкупност от 
данни; 

• Уеб сайт (Web site) – уеб 
страница или съвкупност от 
уеб страници, създадени на 
основата на езика HTML и 
съдържащи текст, графика, 
анимация, звук, мултимедия;

1. Основни понятия в уеб дизайна



1. Основни понятия в уеб дизайна

• Уеб дизайн (Web Design) – основен процес на създаване на уеб сайт.

• Хипервръзка (Hyperlink) –
текст/изображение от документ, който има
връзка към друг документ или към част от 
същия документ. 

Обикновено текстовете с хипервръзка са в 
друг цвят и/или подчертани. При 
посочване с мишката показалецът й се 
превръща в посочваща ръка; 



1. Основни понятия в уеб дизайна

• Навигация – системи от менюта и хипервръзки, които служат за 
намиране и отваряне на нужната страница в даден сайт



• Чрез описание на езика HTML
• елементите на уеб страницата се описват с HTML

• характеристиките им се задават чрез езика за описване на стилове CSS

• динамичност и интерактивност се постига чрез езика JavaScript

• Чрез онлайн платформи
• alle.bg, wix.com, weebly.com и др.

• Чрез специализирани програми
• Adobe Dreamweaver, Web Page Maker, MS Share Point Designer и др.

2. Начини за създаване на уеб страници



3. Видове уеб сайтове

• Статични
• Форматиране – чрез написан код на HTML, XHTML, CSS. В тях не се 

осигурява връзка с бази от данни и няма административен модул за 
редактиране на съдържанието. Използват се обикновено за портфолиа, 
при които по-рядко се добавя на информация

• Динамични
• В тях потребителят има възможността да манипулира съдържанието на 

сайта чрез защитен с парола административен интерфейс. Тук също се 
използва HTML, но динамиката се осъществява чрез програмни езици, 
които използват бази данни са съхранение на информацията
/например PHP/


