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1. Стил

• Задава визуален стил на HTML елемент (цвят, размер, шрифт и др.)

• Общ вид:

<име_на_таг style=“свойство: стойност;”>

• Този стил се нарича вграден (inline) и се отнася само за елемента, за който е 
зададен

• Примери:

<h1 style=“color: blue;”> Заглавие в синьо</h1>

<p style=“background-color: #ffff00;”> Това е параграф в жълт фон </p>



2. Cascading Style Sheets (CSS)

• CSS (каскадни таблици със стилове) – език за описание на стилове, който се 
използва заедно с HTML

• Създаден за лесно управление на визуалното представяне на съдържанието, 
без да се налага промяна на самите HTML елементи

• Прилага се по 3 начина

• Вграден (inline) – чрез атрибута style на даден елемент и важи само за него

• Вътрешен (internal) – чрез блок със стилове, затворени в тага <style> и важи за елементите 
в текущата страница

• Външен – (external) – стиловете са описани в отделен текстов файл с разширение css, като 
връзката към него се задава с тага <link>, поставен в <head>-частта на HTML документа и 
важи за произволно количество страници в даден сайт 



Пример



3. Работа с езика CSS

• Последователност от правила, всяка от които започва със селектори, 
последвани от блок от дефиниции със свойства и стойности, които им се 
присвояват.

• Правилата са каскадни – приложени към даден елемент, те се разпростират 
върху всичките му подчинени елементи

• Свойството и стойността се разделят с “:”, а след всяка двойка се поставя “;”

• Списъкът с всички свойства се загражда в големи скоби {…}



3. Работа с езика CSS

• Селекторът е шаблон, описващ по определени правила елементите, върху 
които се прилага правилото

• Пример: селекторът “div” ще съвпадне с всички <div>-елементи, а селекторът 
“div h1” – с елементите <h1>, които са вложени в <div>-елемент

• Селекторите могат да бъдат няколко, разделени със запетаи и свойствата се 
отнасят за всеки от тях



4. Задаване на стойности в CSS

• Не се поставя интервал между числото и мерната единица (напр. 30px, 80%)

• Някои стойности са абсолютни (px, mm, cm,…), а други – относителни (em –
част от размера)

• На някои свойства може да се дават по няколко стойности наведнъж, 
разделени с интервал (напр. “border: solid 1px red;”)

• Може да се зададе списък от стойности, разделени със запетайка
(напр. “font-family: Tahoma, San-serif, ‘Open Sans’;”)


