
ИЗГРАЖДАНЕ НА УЕБ САЙТ 
ИНТЕРНЕТ САЙТ СЪС СТАТИЧНО И 

ДИНАМИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ.  
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 



1. УЕБ ДИЗАЙН 

Уеб дизайн- Планиране, структуриране, 
организиране, проектиране и графично 
художествено оформяне на информацията, 
представяна в Интернет чрез уеб сайтовете. 

Авторите на уеб дизайна се наричат уеб дизайнери. 

 



2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

а) Web page (интернет страница) – отделен файл, съхранен на уеб 
сървъра, който съдржа осмислена съвкупност от данни. 

б) HTML (Hyper Text Markup Language) – език за създаване на хипертекст и 
уеб страници. 

в) Web site – логически структуриран набор от повече от една уеб 
страници, които са свързани помежду си  с хипертекстови връзки. 

г) Hyperlink (хипервръзка) -  текст (или изображение), специално 
форматиран (обикновено със син цвят и подчертан), който има видима 
връзка с друг документ. 

д) Web browser – софтуер, който се използва за разглеждане на уеб 
сайтове и за придвижване в уеб простарнството. (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Opera, Safari). 

 



3. СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ УЕБ 
САЙТОВЕ 

а) Статичен - съдържа една или съвкупност от уеб страници, но не 
осигурява връзка с база данни и няма административен модул за 
редакция на съдържанието. (Такива са обикновено „електронните 
брошури”, които се използват за изработка на порт фолиа) 

б) Динамичен - в него администраторът чрез потребителско име и 
парола манипулира и непрекъснато обновява съдържанието на сайта. 
(Такива са сайтовете на всички медии, институции, училища, бизнес 
сайтове, онлайн каталози). 

 



4. УЕБ СЪРВЪР 
Уеб сървър е компютър, който съхранява колекциите от уеб страници 
(изграждащи сайтовете), и ги предоставя на други компютърни системи 
(които се наричат „клиенти”). 

В зависимост от това в какви услуги е специализиран уеб сървъра: 

а) Е-mail server –съхранява и предава съобщенията между клиентите на 
електронна поща. 

б) DNS server- съдържа база данни с информация за IP адрсите и 
съответните домейн имена. 

в) FTP server- съхранява и предоставя за копиране на „клиентите” си 
файлове и програми. 

г) Database server- за управление на бази от данни. 

Всички тези сървъри работят денонощно 365 дни в годината. 

 



5. УЕБ ХОСТИНГ 
Уеб хостинг е услугата „срочен абонамент” за ресурси на даден компютър 
(сървър), който има директен достъп към Интернет. 

Host – от англ. език – домакин;     Hosting – подслоняване. 

Съществуват много интернет хостинг доставчици, които предлагат 
различен хостинг: 

а) безплатен хостинг- разполагате сайта си на техен сървър, без да 
заплащате услугата „хостинг”. Но това обикновено е свързано с 
ограничено дисково пространство. Например в hit.bg  и free.bg  
разполагате само с 10MB пространство за сайта си, което е малко. Такива 
доставчици са: 

www.free.bg, www.hit.bg, www.dir.bg 

Името на Вашия сайт ще е от типа: 

www.името на сайта ви.free.bg    

 



5. УЕБ ХОСТИНГ 

б) Shared (споделен) хостинг- услуга, чрез която се отдава  под наем 
(срещу заплащане) на клиентите право да разполагат своя сайт върху 
техен сървър. Най-разпространения хостинг. На всеки потребител се 
създава отделен акаунт с определен лимит параметри, с които да 
разполага. Хостингът започва от 2-3 лв на месец и нагоре. (т.е. за да си 
хостнете сайта на нечий сървър си заплащате всеки месец това 
определено пространство (често доста голямо- почти 1 GB)). 

Известни компании, предлагащи платен хостинг са :  

http://bulgariahost.com/    http://www.hostbulgaria.com/    
http://www.icn.bg/  http://www.superhosting.bg/  

 

http://bulgariahost.com/
http://www.hostbulgaria.com/
http://www.icn.bg/
http://www.superhosting.bg/


5. УЕБ ХОСТИНГ 

Как да изберем компания за уебхостинг? 

Преди да изберете коя компания да използвате, за да хостнете сайта 
си в Интернет се съобразете с: 

* размера на дисковото пространството; 

* рамера на месечния трафик; 

* технологиите и езиците за програмиране, с които работи (PHP, Perl, 
Python,  Java Script); 

* поддръжка и обратна връзка с компанията; 

* възможност за създаване на пощенски кутии; 

* колко FTP потребителя разрешават. 

 



5. УЕБ ХОСТИНГ 

Упражнение: 

1. Разгледай сайтовете на различни хостинг компании. Коя 
предлага минимална цена на месец? Коя предлага най-
голямо дисково пространство? Какви други услуги 
предлагат освен хостинг? 

2. Проучете училищният сайт на какъв и чий  сървър е 
хостнат? Заплаща ли се и колко на месец? С колко дисково 
пространство разполага вашият училищен сайт? 

 



6. ДОМЕЙН 

 Домейн. Това на първо място е име, уникално име, с което бива 
идентифициран уеб сайт или сървър, към който може да бъде 
насочено това име. Името на един сайт е точно толкова важно, 
колкото е логото или рекламата на фирмата (училището). Голям 
имидж за всяка една организация е да има собствен домейн, а не 
да е поддомейн към някоя друга. 

 Името на домейна, който сме си избрали (www.sou-saedinenie.com) 
трябва да е свободно, а самият домейн трябва да се заплати. 
Аналогично съществуват много компании, които предлагат 
регистрация на домейн (която обикновено е за 1 година и всяка 
следваща се заплаща пак) и на различни цени.  

 



6. ДОМЕЙН 

Какво да бъде името на вашия домейн? 

Уникално, оригинално, атрактивно, достатъчно 
говорещо за себе си и какво ще намери 
потребителят в този сайт, сериозно и успешно, 
лесно запомнящо се, изписано с възможно най-
близки до потребителя букви и  символи. 

 



Как да изберете разширение за вашия домейн? 

В зависимост от това каква организация сте: 

.com = commercial (търговски);  .edu = education (образователен); 

.gov = government (правителствен);   .mil = military (военен); 

.int = international (международен);  .net = network (мрежи); 

.org = organization (организации).  .biz = business (бизнес); 

.info = information (информационен);   

.aero = air-transport industry (за въздушен транспорт); 

.museum = museum (музеи);    

.name = name (имена, например за лични страници); 

.coop = cooperatives (кооперации);   

.pro = professions (професии). 

Ако името, което сте си избрали е вече заето, използвайте някой допълнителен символ  
- _ , или използвайте число вместо буква, или множествено число, или пробвайте с 
друго разширение (там може цялото име да е свободно).  

 

6. ДОМЕЙН 





Упражнение: 

1. Проучете домейна на училищния сайт къде е регистриран и 
каква цена се заплаща за него? 

2. Изберете оригинално име за вашия сайт. Влезте в сайта на 
някоя компания и се опитайте да проверите свободно или 
заето е то. Какви варианти ви предложи компанията за друго 
име? 

 

6. ДОМЕЙН 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Използвани източници: Интернет 


