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За кого е тази книга: 

Тази книга е за всеки който иска да се научи как да достигне върха използвайки 
технологията SEO. Не е нужно да имате познания в тази област. В книгата се 
започва от самото начало и първите стъпки. Но това което определено ще ви е 
нужно е време. Всъщност всеки с повече време и много желание може да се 
научи на тази технология. И вероятно затова в света има толкова много SEO 
консултанти. 
Хубавото е, че всеки може да е SEO консултант защото няма определени 

сертификати.  
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Запознаване със SEO 

Какво всъщност е SEO  

 
Какво всъщност е SEO (search engine optimization) – това е оптимизация за 
търсещи машини. 
SEO е обширно понятие и трудно може да се разбере от един преглед. SEO е жив 
процес който живее заедно с вашата уеб страница. Както и сами знаете, има 
различни търсачки: google, ask.com, msn и други. Те всички работят по 
различаващ се метод.  
 
Работата на SEO консултанта е да подреди кода на страницата за да го 
оптимизира максимално за търсачките. А това не е толкова лесно. Въпреки това 
ако разберете как работят търсещите машини, тази работа няма да е непосилна. 
Един жокер: за да сте добър SEO специалист  трябва да мислите като търсеща 
машина. 
 

Основите на SEO 

 
Какво правим всички като ни потрябва някаква информация? Отваряме някой от 
браузърите и използваме някоя от търсещите машини. После кликаме върху 
някой от резултатите. 
 
Да, но не винаги е имало търсещи машини. Преди за да свалиш някой файл е 
трябвало да търсиш много време из мрежата или да имаш късмета да познаваш 
човек, който знае точният адрес. Това естествено важи само при положение, че 
знаете какво точно търсите. Целия този процес преди е отнемал изключително 
много време естествено и голяма доза търпение. 
 
През 1990 година се намери човек който да направи първия по рода си 
инструмент за търсене. Човека се казва Alan Emtage а името на творението му се 
нарича Арчи (Archi – което идва от Archive / Архиви). 
 
Арчи е била програма която много потребители са били изключително щастливи 
да имат. Макар и да не е работила като днешните машини за търсене. Тази 
програма е сваляла справочници за всички файлове на анонимните FTP сайтове в 
мрежа от компютри. 
 
През 1991 година студента Mark McCahill от университета в Минесота решил, че 
ако могат да се търсят файлове, защо да не може да се търси и текст?! Тогава той 
създава програмата Gophe която търси обикновени текстови документи. По късно 
била създадена и Veronika (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to 
Computerized Archives) както и Jughead (Jonzy’s Universal 
Gopher Hierarchy Excavation and Display). 
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От този момент започнали създаването на търсачките във вид който ние ги знаем 
днес. Първата търсачка беше създадена 1993 година от Matthew Gray, и се 
казваше Wandex. С това започна и създаването на търсачките. 
 

 Excite — 1993 

 Yahoo! — 1994 

 Web Crawler — 1994 

 Lycos — 1994 

 Infoseek — 1995 

 AltaVista — 1995 

 Inktomi — 1996 

 Ask Jeeves — 1997 

 Google — 1997 

 MSN Search — 1998 
 

Какво представлява търсещата машина 

 
Това е малко сложно за обяснение. Търсещата машина всъщност е приложение 
което събира информация за уеб страниците. Информацията която по принцип 
събират търсещите машини е: ключови думи, фрази, URL адреси, кода на 
страницата, линкове към други страници и др. (Ако нещо от горе посочените не ви 
е ясно, не се притеснявайте, по-нататък в книгата са обяснени) 
 
Потребителите естествено виждат само “корицата”, място където поставяш 
ключова дума и се появяват резултати, които са свързани с това което си 
написал. Не виждат алгоритъма който търси из страниците и проверява за 
всевъзможни неща. Нещо интересно:  Например вместо да пишете в Google:  
„компютъра ми прегря какво да правя за да го поправя защото не мога без него“ 
може да напишете само: „прегрят компютър решения“. Това ще ви изкара много 
по-добри резултати, защото както казахме търсещите машини работят с ключови 
думи. 
 
Процеса за събиране на тези данни се извършва от robots (роботи), spiders 
(паяци) и crowlers (гъсеници). Гъсениците на практика обхождат всички URL 
адреси в уеб пространството и събират ключови думи и фрази. Което всъщност и 
доказва силата на търсещите машини. В уеб  пространството имаше 100 милиона 
страници, а сега се разрастват с 1.5 милиона всеки месец. 
 
Сега може би имате бегла представа на това какво прави търсещата машина. 
Всъщност много рядко може да намерите точна информация на това как точно 
работят търсещите машини. За да станете добър SEO консултант трябва да 
разберете точно това. 
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Интерфейс 

 
 Интерфейсът Query  е първото нещо което може да ви дойде на ум. Това е 
интерфейсът който виждат  потребителите когато използват търсеща машина. 
 
Много търсещи машини в момента са персонализирали страниците си. Предлагат 
безплатен имейл на който да съхранявате данни, има възможност за 
персонализиране на профила както и опции каква информация бихте желали да 
получавате. 
 
Всъщност Query интерфейсът е нещото което виждат потребителите. Всичко 
друго остава скрито за “кулисите”. И определено това не значи, че е по малко 
важно или изобщо важно. Напротив това е “нещото” което улеснява толкова много 
вашата работа. 
 
 

База от данни 

 
Всяка машина за търсене събира данните на уеб страниците и ги запазва в 
огромни бази от данни където тази информация се обработва и подрежда. Тези 
данни могат да бъдат подредени в  различен ред в зависимост от сортирането и 
изискванията за класациите, в които се подреждат. 
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Първи стъпки в света на SEO 

Алгоритми за търсене 

 
Нека първо кажа, че алгоритмите са основата на всичко. На тях е изградено 
всичко останало. 
Алгоритмите са начин за решение на проблемите. Могат да изчислят всички 
възможни отговори и накрая връщат решения на проблема. Има няколко 
класификации на търсещите алгоритми. 
 
Дървовидно търсещи (Tree search): Това са алгоритми които изучават страниците. 
Представете си дърво, а сега си представете, че започвате да го разглеждате от 
корените към короната. Тези алгоритми действат на същият принцип/ 
Търсещи из SQL (SQL search): SQL алгоритмите позволяват информацията да 
бъде търсена по не-йерархичен начин. 
Информиращо търсене (Informed search): Тези алгоритми търсят определен 
отговор на специфичен проблем. 
Търсещи из листа (List search): Това са алгоритми които търсят за точно 
определен ключ или фраза. 
Удовлетворено ограничено търсене (Constraint satisfaction search): Когато търсите 
нещо из интернет пространството и искате да го ограничите до една дума или 
фраза тези алгоритми най-вероятно ще удовлетворят желанието ви. 
Състезателно търсене (Adversarial search): Тези алгоритми ще ви покажат всички 
възможни решения на зададеният проблем. /но в мрежата има почти безброй 
решения на проблема/ 
 
Като разберете как работи търсещата машина, ще ви е много по-лесно да 
намерите начин да се класирате из първите позиции. Тук вече трябва да се вземе 
и човешкият елемент под внимание. Какво имам предвид, различните хора търсят 
даденоп нещо по различен начин. Както и различните възрастови групи търсят 
определено нещо по различен начин. А това е много важен фактор. Трябва да 
вземете внимателно решение, кои точно ключови думи да използвате за да се 
класирате по напред. 
 

Класификация на търсачките: 

 
MSN търсачката е разработена от Майкрософт. Тази търсачка не е толкова 
напреднала колкото Yahoo! И Google. Новите сайтове често се игнорират от тази 
търсачка понеже връзката също се взема в предвид при класиране.  
MSN разчита основно на съдържанието на сайта, както и на добрите ключови 
думи които е по вероятно да бъдат избрани. 
 
Google търсачката е една от най-добрите днес (според моето мнение най-
добрата) поради причината, че взима под внимание внимателно всички 
параметри. Много добра е и при изключване на спамерски съобщения и линк 
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кошери (това са сайтове които разчитат на линковете, за да попаднат напред в 
класацията, а в действителност много от линковете нямат общо с темата.) 
 
Също така Google предлага и безплатна поща с 15 гигабайта свободно 
пространство. Всъщност това е и една от причините която направи Google 
търсачката популярна и първият избор на много семейства и потребители. 
 
 
 
Yahoo!  
 
Много хора смятат, че Yahoо! е търсеща машина и са прави, но Yahoo! е и   уеб 
директория което означава, че съдържа списък на уеб страниците които се 
намират в интернет пространството. 
 
Търсачките като Google и Yahoo! използват следните критерии, като ги 
приоритезират и така образуват класифициращите списъци: 
 

 текстове котви / anchor text / 

 съдържанието на уеб страницата 

 таговете за заглавие 

 популярността на сайта 

 линковете 

 ключовите думи, това са някои от критериите 
 
Стигаме до въпроса: “Как да накарам търсачката да ми служи?” 
 
Информацията която е по горе служи като стъпало. Начално стъпало което да ви 
даде пример как работят търсачките. Има критерии на като трябва да се наблегне 
за да е в челната редица вашият сайт.  Трябва да използвате подходящи ключови 
думи, важно е съдържанието на страницата  да се подменя на всеки 3-6 месеца, 
title тага играе голяма роля както и уеб структурата на сайта Ви. 
 
Търсачките може да ви служат ако знаете как да ги използвате, но тук идва 
момента с прекалената за тях информация и опасността да попаднете в спам 
списъка. Така, че трябва внимателно да обмислите това което правите. Ето някои 
съвети: 
 
Можете да направите уеб сайт който да съдържа подходящи ключови думи, мета 
тагове, графика и параграфи които са добре структурирани. 
 
Можете да използвате различни title / заглавия / за всяка една страница. Така 
нараства вероятността сайта ви да попадне по напред в списъка. 
. 
Може да се ползват външни линкове /естествено ако това е легално или 
позволено/ които разбира се да имат връзка със съдържанието на сайта ви. 
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Може да изберете вашия уеб сайт ръчно в търсачката вместо да чакате по 
естествен път той да бъде избран. /но с това трябва да се внимава/ 
 
А сега нека кажем и какво НЕ е желателно да правите за да не попаднете в спам 
списъка: 
 
НЕ внедрявайте скрити ключови думи, търсещите машини ги определят като спам. 
 
НЕ се пробвайте да въвеждате сайта ви в търсачката постоянно. Практиката е 
веднъж на шест седмици. 
 
НЕ превръщайте сайта ви в кошер за линкове. Това автоматично ще ви вкара в 
черният списък. 
 
Това са едни от най-основните правила които трябва да запомните. И запомнете 
SEO процеса е нещо което изисква време. Не очаквайте това да стане от днес за 
утре. За този процес са необходими приблизително 6 месеца. 
 

SEO Стратегии 

 
Оптимизацията за търсещи машини (SEO) е колекция от стратегии, които 
подобряван нивото на което се класира вашият сайт в списъка. Това досега 
трябва да сте го разбрали. Това което вероятно още не знаете е как да постигнете 
тези резултати.  
 
Тази оптимизация трябва да става на етапи за да можете да видите кои от вашите 
действия работят и кои не. Трябва да става на етапи и поради причината ако 
приложите всичко на веднъж можете да се дезориентирате и нещо да тръгне в 
неправилна посока, а вие дори няма да забележите. 
 
Преди да започнете работа разгледайте всичко внимателно. Не винаги можете да 
започнете от 0. Повечето пъти сайтовете вече съществуват и вие трябва да ги 
подобрите. Обмислете в кои търсачки е най-важно вашият сайт да се класира. 
Търсачките са разделени на няколко вида. Различните търсачки определят по 
различен начин как се вписва информацията в индекса или каталога който се 
използва за да върне резултати от търсенето. Трите вида на търсачките са: 
 
Crawler - устроени: Google спада в тази категория. Използват автоматизирани 
софтуерни агенти, наречени роботи. Тези роботи се използват за да обходят 
сайтовете да прочетат информацията и да я индексират. Всичко това се 
съхранява на едно централно хранилище. Crawler-те обхождат периодично уеб 
страниците. Този период се задава от администратора на програмата. 
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Човешки-задвижени търсачки: Очакват на хората да задават информация. Тази 
информация по-късно се индексира и се връща като резултат от търсенето. 
Понякога тези търсачки се наричат директории. Yahoo! E добър пример какво е 
човешки задвижена търсачка, макар, че сега вече имат подобрения и не е 
напълно човешки задвижена. В момента Mahalo е напълно човешки-задвижена 
търсачка. 
  
Хибридни търсачки: Хибридните търсачки са съчетание от двете описани по горе. 
При тях може да се въвежда ръчно информацията, но има и роботи които минават 
по сайтовете. 
  



17 
 

 

 

 

 

Какво трябва да направим 

преди да се захванем с 

оптимизацията  
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Какво трябва да направим преди да се захванем с оптимизацията 

Хостинг и Домейн 

 
Ако сега започвате с изграждането на уеб сайта първо си направете труда да 
проучите всички доставчици на пазара. Трябва да се запознаете и с някои 
термини които ще ви са нужни. По долу са изброени някои от термините: 
 
Типове хостинг сървъри – има споделени хостинг сървъри които са подходящи за 
сайтове с малко посетители, на тях има по няколко сайта. Те са доста евтини. А 
след като се разрасне сайта Ви, може да го преместите на по професионален 
сървър. На специализираните уеб сървъри има само по един уеб сайт. 
 
Тук трябва да отбележим, че ако не искате да влагате пари, а първо искате да 
тествате и да се понаучите преди да започнете нещо по-сериозно, може да се 
регистрирате за някой безплатен web-хостинг. (Например: www.free.bg, 
http://www.dot.tk, http://www.aliasdoma.com, www.joynic.co има и много други) 
 
Конфигурация на сървър – място, RAM и трафик са едни от термините с които 
трябва да е запознаете когато търсите сървър за използване.  
 
Сигурност на сървъра – това е едно от най-важните неща. Ако сървъра е добре 
защитен ще имате по-голям шанс да се предпазите от хакове. 
 
Скорост на сървъра – скоростта на сайта се отнася до способността на сървъра 
да отговори на исканията на потребителите. 
 
Термини свързани с уеб сайта – IP (адрес на интернет протокол), URL 
(съкращение от Uniform Resource Locator) е стандартизиран адрес на даден 
ресурс, например документ или страница, в Интернет или друго пространство. , 
Под-домейн се отнася до под обектите на основния уеб сайт. Например, сайт 
може да бъде http://www.website.com, и под-домейн е http://sub.website.com. 
Можете да намерите много хостинг услуги в интернет. Проучете ги. Вижте коя 
компания се ползва с най-голямо доверие. Прочетете мнения за компаниите. 
Хостинг компания трябва осигури непрекъсната работа на сайта по всяко време, 
който е известен като 99% up time. 
 
Естествено в интернет се намират и безплатно уеб хостинги които може да 
използвате. Но много често там защитата е минимална. Също така има и 
вероятност не всеки път да можете да достъпите уеб сайта си. Или имат малко 
опции, малка поддръжка. Все пак ако желаете може да започнете и на тях.  
 
Домейн – това е URL адреса който хората използват за да достъпват вашата 
страница. Това е и първото нещо което проверяват търсачките. Постарайте се да 
изберете име което ще подхожда на съдържанието в уеб сайта. 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Уеб_страница
http://bg.wikipedia.org/wiki/Интернет
http://sub.website.com/
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Трябва да се запознаете и какво е домейн първо ниво. Домейн от първо ниво 
(TLD) е последната част в адреса, показвайки най-високото ниво в йерархията на 
домейн системите (DNS). Например COM се отнася до търговски сайтове. NET до 
мрежите.ORG на организации, и TEL за комуникация. 
 
 

Създаване и съставяне на SEO план 

 
 SEO плана е документ който ви помага да следите имплантирането на вашите 
цели и ви помага да се ориентирате до къде сте стигнали. 
 
Добре ще е ако започнете нещата едно по едно. Правете нещата с малки крачки. 
Не се нахвърляйте на всичко изведнъж. Ако захванете всичко едновременно има 
голяма вероятност да се заплетете в мрежата и да не знаете къде,  какво сте 
свършили и какво точно сте искали да направите. 
 
Преди да започнете работа е желателно да приоритезирате задачите. Да им 
сложите тежест. Да видите кое първо искате да подобрите. Нужно е да имате SEO 
цели и да ги следвате, ако искате да постигнете добри резултати. След като вече 
един път сте започнали ще е нужно периодично да добавяте вашите стратегии. 
 
Първо трябва да седнете и да помислите внимателно, решете какво точно искате 
да стане. 
Второ каква е целта. Много е важно и решението какво искате да съдържа. 
Фокусирайте се върху целите си и ги следвайте внимателно. 
Направете си динамична карта която да следвате. Тя ще ви помогне да видите 
къде сте във всеки един момент. 
 

Защо ви трябва SEO? 

 
SEO е науката която ще ви помогне да стигнете до върха и да развиете бизнеса 
ви. Много е трудно да се постигнат добрите резултати. За това се изискват много 
усилия и време, но ако искате да успеете то тогава не се предавайте. 
 
Представете си, че сте ветеринарен лекар. Живеете в град с хиляди жители. 
Всеки един от тях ви  е потенциален клиент. Но как да се издигнете нагоре в 
списъка?! Ами използването на добри ключови думи е добра стратегия. Защото 
повечето хора биха потърсили следните думи: Ветеринар и име на населеното 
място което много ще улесни търсенето им. Тук е вашият шанс да се сдобиете с 
нови клиенти. Затова е важно SEO. 
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 Цели 

 
Поставянето на цели е един много важен момент от плана. Много SEO 
консултанти се провалят поради причината, че нямат точно определена цел, или 
целите са им неясни. Много е важно да имате цели за да знаете до къде точно сте 
стигнали. Колкото по-определена е една цел, толкова по-близко сте до нея. 
 
Започнете, положете сили за постигането на дадена цел, но не се хващайте 
толкова силно за нея, че тя да ви пречи да бъдете добър SEO консултант. 
Примерно в страницата си може да използвате линкове, но прекаленото 
използване на линкове може да ви постави в спам списъка, поради причината, че 
сте използвали такива които нямат връзка с информацията от сайта. 
 

Върху какво да се съсредоточите: 

 
Ключови думи: Ключовите думи са едно от най-важните неща в сайта. За да сте 
сигурни какви ключови думи трябва да използвате можете да проверите 
сайтовете, които са със сходна на вашата информация. Можете да използвате и 
www.keyworddiscovery.com сравнете ключовите думи с http://clues.yahoo.com  
 
Съдържанието на сайта: Желателно е информацията да е винаги актуална и да се 
подменя на всяко тримесечие. Важен е начина по който е подредена 
информацията. Понеже в търсачките е вложена много логика ако съдържанието 
на сайта ви остарее, те биха могли да игнорират сайта ви и така да получавате 
по-малко трафик. 
 
Връзките в сайта (линковете): Линковете които съдържа вашата страница може да 
ви изведат много на пред в класацията. Естествено връзките трябва да имат 
значение и да са свързани със съдържанието на сайта. Проверявайте линковете 
да не би някой да е счупен или на работещ, паяците и роботите които проверяват 
страниците ги отчитат като грешка и има опасност да ви вкарат в спам листата. 
 
Маркиране на страница/сайт: Мета таговете са един от най-важните елементи във 
вашият уеб сайт. Съдържанието описано в мета тага е много важен за търсачките. 
 
Карта на сайта: Добре е да имате карта на сайта, но тук не говорим за карта която 
биха могли да отворят потребителите за да се ориентират (макар, че е добре да 
има и такава). Става дума за XML документ в основата на вашият HTML код, 
който да съдържа информация за: URL адреси, подобни страници, последни 
обновления е други. Такава карта можете да си направите на следният адрес: 
www.xml-sitemaps.com, после само си я изтеглете. 
 
Robots.txt файл: Тези файлове уведомяват паяците кои точно части от вашият 
сайт бихте искали да разгледат и кои не искате. Това може да стане с който и да е 
текстов редактор. После добавете файлът на сървъра на който е сайта ви. 

www.keyworddiscovery.com
http://clues.yahoo/
http://www.xml-sitemaps.com/
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.htaccess файл: Тези файлово могат да ви помогнат да управлявате уеб сървъра. 
Също така помагат и за защита на уеб сайта. За да защитите файлове отворете 
текстов редактор и напишете следният код: 
 
RewriteEngine On - на следващ ред 
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WGET [OR] – за предотвратяване на 
извличане на информация от вашият сървър. На нов ред 
RewriteRule ^.* - [F,L] - за да презапише правата. Запазвате и поставяте към 
папката която искате да защитите.  
За да не използват други вашите изображения може да ги защитите със следният 
код: 
RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_REFERER}!^http(s)?://(www\.)?yourwebsite.com [NC] - на 
мястото на yourwebsite.com напишете името на вашият сайт. 
RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif|flv|swf)$ - [NC,F,L] запазвате и добавяте на сървъра. 
 
Следвайте вашия план. Някои хора си мислят, че може да развиеш един SEO 
план и после просто да го изоставиш. Това не е така. Това е процес който се 
развива и трябва постоянно да се следи.  
 
За да видите първите резултати от вашите действия трябва да изчакате между 3-
6 месеца, но не повече. След това може да направите промени, да обновите 
нещата. Някои хора дори плащат за per-click програми за да им се повиши 
трафика. След като постигнете, желаните от вас резултати трябва да продължите 
да наблюдавате, работите и следите какво става, за да не се озовете отново на 
задните позиции. 
 

Какво искат и какво не желаят потребителите. 

 
Преди да преминем към, стратегиите и плановете по които възнамеряваме да 
работим за да осъществим нашите цели, трябва да кажем следното. 
Потребителите не искът да се занимават с флаш графики и JavaScript. Искат 
всичко да е лесно и да знаят къде се намират.  
За тях добрият сайт е този в който им е “комфортно”. Потребителя може да не 
хареса добре изглеждащият сайт само поради причината, че му е трудно да 
навигира из страниците. Затова каквито да ви са плановете и целите не 
забравяйте на първо място да мислите за удобството но потребителя. Може сайта 
Ви да е идеално оптимизиран, но да няма посещаемост заради лошата 
ориентация на потребителя вътре в него. 
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Какво трябва да знаете за навигацията 

 
Има два вида навигация. Вътрешна и външна. Вътрешните линкове водят от една 
страница на вашият сайт към друга страница във вашият сайт. Външната 
навигация води потребителите от вашия сайт към външен сайт. (Отдалечава ги от 
вашият сайт). За да бъде SEO приятелски вашият сайт, трябва да внимавате и с 
двата вида линкове. 
 
Първоначално може да разгледате някои сайтове които са напред в класациите. 
Разгледайте навигациите им. Това може да ви даде нови идеи и да ви улесни 
работата. В повечето случаи, вие ще откриете, че най-големите сайтове имат 
лявата лента за навигация, която е често текстово-базирана, и някои от тях имат 
бутони за навигационен бар в горната част на страницата. Малцина имат само 
бутони по лявото крило, и всички от тях са текстови линкове някъде в целевата 
страница. 
 
Навигацията в много сайтове изглежда по същия начин, защото този план работи. 
Както текстово-базирана навигационна лента отляво работи за SEO, тъй като ви 
позволява да използвате котва тагове с ключовите думи, които използвате в 
сайта. Той също така позволява на роботите да се движат от една страница към 
друга с лекота. 
 
Придвижването с бутони е по трудно за работите а някой път дори невъзможно.  
 
Другият елемент, който виждате на почти всяка страница е текстово-базирани 
връзки в рамките на съдържанието на страницата.  
Отново, тези връзки обикновено са създадени с котва тагове, който включват 
ключовите думи на сайта, за да се изгради класирането на този сайт. Това е 
ефективен начин да получите класиране за сайта. Роботът идва в сайта, изследва 
системата за свързване, преглежда съдържанието на страницата, сравнява тези 
елементи, и установява, че връзките са от значение за съдържанието, което е от 
значение за ключовите думи. Ето как се определя класирането си. Всички 
елементи работят заедно. 
 
Най-често използваните менюта са следните: 
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Как да си изберем програма за анализиране на уеб сайта?! 

 
Важен елемент при всеки SEO план е Анализиращият - метод, чрез които можете 
да наблюдавате ефективността на вашия уеб сайт. В канализацията са 
показателите, които ви показват как страници, линкове, ключови думи и други 
елементи на вашия уеб сайт се представят. Ако вашият уеб-домакин не ви е 
снабден с програма за анализи, намерете една. Без програма за анализи е като 
ходене в тъмното, надявайки се, че няма да паднете в някоя дупка. 
 
Програмата за анализ ще ви даде силата да се види и да се контролира вашия 
уеб сайт. По долу са описани някои от съображения, които трябва да вземете под 
внимание като си избирате програма за анализ. 
 
- Какви отчети са включени в инструментите, които се проучват, и как ще се 
използват тези  
доклади?  
- Как се събира информацията, използвана за създаването на показателите?  
- Колко често се актуализират отчетите си?  
- Колко обучение е необходимо за да се разберат вашите докладите?  
- Получавате ли инсталиране на софтуер или е продуктът, при условие стриктно 
като уеб-базирана услуга?  
- Каква е общата стойност на собствеността?  
- Какви видове подкрепа са на разположение?  
- Каква е нормалната продължителност на договора? 
 
Много програми за анализ са достъпни за вас. Google Analytics, AW статистика, 
JayFlowers, ClickTracks, и десетки други, всички предлагат нещо по-различно при 
различна цена. Ако отговорът е "свободен" тогава Google Analytics е един от 
безплатните пакети на разположение, той е отлична програма. Други програми 
струват навсякъде от $ 30 до 300 долара месечно, в зависимост от възможностите 
ти покупка. 
 
Малко по нататък ще разгледаме Google Analystics. 
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XML – карта на сайта 

Съображения за използваемостта 

 
Не винаги е възможно да се угоди и на сайта и на потребителите на сайта. 
Възможно е, обаче, да се работи около проблемите. Разбира се, нуждите на 
потребителите са на първо място, защото след като ги привлечете във вашият 
сайт ще искате те да се върнат.  
 
Уловката тук е, че за да се изгради стабилна връзка между потребителите и сайта 
ви трябва рейтинг. И високо класиране в търсачките. Ето за това ви е нужно SEO. 
 
Изглежда, че потребителите са в противоречие с предпочитанията на роботите, 
но има решение. 
 

Създаване на карта на сайта 

 
Това е карта на сайта. Тук също има два вида карти с които трябва да сте наясно. 
Основна карта на сайта е преглед на навигационната структура на вашия уеб 
сайт. Другия вид карта е XML документ който го поставяте на сървъра (В root 
директорията) който ви поддържа сайта. Роботите обичат карти. И Вие също би 
трябвало. От този сайт: https://www.xml-sitemaps.com/  може лесно да си 
направите такава. 
 
 
 

 
 

https://www.xml-sitemaps.com/
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В прозореца който виждате по-долу трябва да попълните данните за вашият сайт. 
(естествено би следвало вече да сте го качили на сървъра)  

 
Записвате най отгоре пълният адрес на вашият сайт. Оставяте настройките както 
са по-подразбиране и давате старт. 
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 Ще ви излезе следният прозорец: 
 

 
 
 
Кликате върху here за да си изтеглите xml файлът и го качвате на сървъра. И за 
да проверите дали всичко е ок, влезнете в профила си в Google Webmaster. (ако 
нямате такъв ще трябва да си направите).Страницата ще изглежда по следният 
начин: 
 

 
 
В добавяне на сайт запишете адреса на вашият сайт. Кликнете върху добавяне и 
ще минете към следващата страница.И потвърдете, че сайта е наистина ваш. 
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За проверката се изисква известно време. Тоест някой робот трябва да мине да 
провери страницата ви и след това излизат резултатите. 
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Органично SEO/ 
Оrganic SEO 
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Органично SEO/ organic SEO 

 

Какво е органичното SEO 

Органичното SEO е малко по-различен начин да се оптимизира сайта. Някои 
експерти смятат, че органичното SEO се състои в подредбата на сайта с която 
можете да привлечете паяците/роботите и това ще ви осигури класация  в 
челните листи. Други смятат, че това може да се постигне с качествени линкове 
които съдържа страница. В общи линии и двата типа хора са прави защото 
органичното SEO се състои от тези две неща.  
 
Може естествено да отнеме малко време за да се класирате на челни позиции. 
Ако имате допълнителен бюджет може да постигнете много повече като 
комбинирате органичното SEO с някоя pay-per-click програма. Уверете се, че 
елементите на вашата страница са добре систематизирани.  
 
Google Analytics е добро начало, това е статистическо приложение което ви дава 
информация за сайта. Макар, че ще изгубите малко време това ще ви даде идея 
над какво да наблегнете, къде можете да подредите по добре сайта ви. Това 
което се иска е, да си направите Google профил да копирате редовете от сайта на 
Google Analytics който можете да достъпите на този адрес: 
http://www.google.com/analytics и да изчакате известно време програмата да 
събере достатъчно информация. (Това е показано в стъпки в раздела за Google 
Analistics) 
 
 

Как да постигнете органично SEO 

 
Постигането на систематизирано SEO може да отнеме доста време. Може да се 
променили наредбата на страницата си няколко пъти и все още да сте след 3 
страница в търсачките.  
Фокусът върху правилните елементи обаче може да ви покаже, че органичното 
SEO е много добър начин за постигане на резултати и с него Вие определено 
може да достигнете до първите позиции в списъците на търсачките. За да 
ускорите процеса за постигането на вашите цели може да се възползвате от 
услугите на някоя платена програма pay-per-click. 
Също така може да го комбинирате с Google AdWords (Него ще разгледаме по-
нататък в книгата) 
 

  

http://www.google.com/analytics
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HTML5 тагове 

Компоненти на SEO - Приятелски страници 

 
Изграждане на SEO - приятелски уеб сайт не се става случайно. Това изисква 
разбиране на какви елементи търсачките проверяват и как тези елементи влияят 
на класирането. То също така изисква познания, за някои елементи, и тяхното 
поставяне във вашия сайт. Трябва да има всички правилни мета таговете на 
място което трябва. 
 
Когато знаете принципите и как SEO работи е лесно да се забравят основните 
неща и най-простите принципи на уеб дизайна които играят голяма роля в 
класацията на сайта. 
 
Един от начините да трупате „точки“ които да Ви помогнат в класацията е като 
използвате правилна подредба на HTML таговете и маркерите. Google е една от 
търсачките в които разположението на елементите и тяхната подредба е от 
съществена важност. 
 

Входни и изходни страници 

 
Входните и изходните страници са първите и последните страници, които 
потребителят вижда на вашия уеб сайт. Важно е да се разбере, че една входна 
страница не е задължително да е началната страница на вашия уеб сайт. Тя може 
да бъде всяка друга страница, от която потребителят може да дойде, като 
кликнете чрез резултатите от търсенето, като кликне на линк от друг сайт или 
маркетингови реклама, чрез маркиране или писане директно в адресната лента на 
браузъра. 
 
Входящи страници са важни за SEO, тъй като те са първите които потребителя 
вижда.  Тъй като те идват към уеб сайт. Типичният уеб сайт е всъщност няколко 
малки свързани странички. Вашата фирма за уеб сайт може да съдържа хъбове, 
или централни точки, за няколко различни теми. Да кажем, че имате един магазин 
за екзотични животни. След това ще имате хъбове в рамките на вашите сайтове 
за тарантули, хамелеони, птици. Всеки център ще има главната страница - която 
вероятно ще бъде за влизане в страница на този раздел - и няколко допълнителни 
страници. 
 
Трябва да сте наясно кои са тези страници за да може по лесно да ги 
оптимизирате за търсачките. Ако ги оптимизирате по правилният начин може да 
се издигнете в челните класации. 
 
Входните страници са важни за структурата на вашия уеб сайт, който искате да 
наблюдавате. Тези страници с помощта на програмата за анализи на уеб-сайта, 
може да гарантира, че те работят по начина, по който очакваме от тях да работят. 
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Една добра програма за анализи, като Google Analytics, ще ви покажа най-добрите 
ви страници за влизане и излизане.  
 
 

HTML5 тагове които трябва да знаете 

 
За да се занимавате обаче с SEO определено ще е нужно да знаете малко HTML. 
По долу ще дам описание на таговете който са важни за търсачките: 
 
 
H1-H6 - Представляват позиции и под позиции. Тези елементи се класират по 
значение в зависимост от броя на тяхно име. "h1" елемента се казва, че има най-
висок ранг, елементът "h6" има най-нисък ранг. 
 
HTML - HTML тага представлява основата на всеки един html документ. 
 
IMG - Елемента "img" представлява изображение. Образът, даден от атрибута 
SRC е вграден съдържание, както и стойността на ALT атрибут е аварийната 
съдържание на IMG елемент (ако браузърът не може да зареди изображението 
показва текста в alt).  
 
LINK  - Елемента "link" позволява на авторите да свържат документи към други 
ресурси. 
Дестинацията на връзката се дава от HREF атрибут, който трябва да присъства и 
трябва да съдържа валиден непразен  URL. 
 
META  - Елемент "meta" представлява различни видове мета данни, които не 
могат да бъдат изразени с помощта на "title", "base", "link", "style" и "script" 
елементи. 
 
TITLE - Елемента "title" представлява заглавието на документа или име. Авторите 
трябва да използват наименования, за да идентифицират своите документи, дори 
когато те се използват извън контекста, например в историята на даден 
потребител или маркери, или в резултатите от търсенето. 
 
ANCHOR - <a href=””> Ако "а" елементът има "href" атрибут представлява хипер 
връзка. Ако не, то тогава представлява контейнер който би могъл да бъде линк. 
Aко липсва атрибутът "href" тогава би следвало да се пропуснат и атрибутите 
"target", "rel", "media", "hreflang" и "type" 
 
Rel е атрибутът от който най-често се възползва SEO поради причината, че той 
указва на роботите да следват и индексират даден линк или да не следват и да не 
индексират. (естествено може да се зададе да не се следва линка, но да се 
индексира, че такъв съществува. 
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Създаване на уеб документ 

 
За да създадете документ ви е нужен някой текстов редактор или някоя удобна за 
вас програма. Под Windows текстови редактори: SciTE, UltraEdit, MultiEdit, NoteTab 
и Notepad++. Linux текстови редактори: Emacs, VIM, Bluefish, gEdit. 
 

Заглавията на страниците 

 
Заглавията на страниците са една от най-важните елементи на оптимизация на 
сайт. Когато един робот разглежда вашия сайт, първите елементи които 
разглежда са заглавията на страниците. И когато вашият сайт е класиран в 
резултатите от търсенето, заглавия на страници отново са един от най-добрите 
елементи които се използват. Така че, когато създавате вашия уеб сайт, трябва 
да имате страхотни заглавия на страници. 
Заглавието  <title> е най-важното из таговете. 
 
<!DOCTYPE html> (За да се дефинира като html таг) 
<html>  
(за да отвори html файловете) 
<head> 
(изписва се преди видимата част на документа която е <body> тук се слагат важни 
неща които са скрити зад „кулисите“ и потребителите не ги виждат) 
<title>Заглавието на моята уеб страница</title> 
</head> 
(всеки таг който отваряте трябва да се затвори изключение правят само img и br 
таговете в HTML5) 
</html> 
 

Title тага 

 
Неща с които трябва да се запознаем при използването на title тага: 
 

 Освен ако не сте Microsoft, не използвайте името на вашата фирма в 
заглавието на страницата. А по-добри изберете да използвате описание като 
ключова дума или фраза, която съобщава на потребителите точно това, което е 
на страницата. 

 Опитайте се да запазите заглавието по-малко от 50 знака, включително 
интервалите. Някои търсачки ще индексира само до 50 знак, а други може 
индексират до 150 знака. Въпреки това, избирането на кратки заглавия, гарантира, 
че вашето заглавие никога няма да се отсече в резултатите от търсенето. 

 Да не се повтаря ключови думи в заглавните тагове. Повторение от време на 
време може да се зачете като спам, когато един робот разглежда вашият сайт, 
така че избягвайте повтаряне на ключови думи в заглавието, ако е възможно, и 
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никога не дублирайте думи, само за да спечелят вниманието на робота. Това би 
могло да изключи вашият сайт от резултатите на търсачките. 

 Помислете за добавяне на специални символи в началото и в края на вашето 
заглавие за да се подобри забележимостта. Скоби (()), стрели (<< >>), звездички 
(****) и специални символи като £ £ £ £ . 

 Включете призив за действие в заглавие. Има мъдра поговорка която гласи: 
„Поискай и ще ти бъде дадено“. Помолете потребителите. 
 

Description 

 
Description е друг мета таг, който можете да добавите в горната част на уеб 
страницата, вътре в <head>. Описанието мета тагове дава кратко резюме на 
интернет страницата и нейното съдържание. Има ограничение за броя знаци за 
описанието - 155 знака (заедно със разстоянието между думите). Уверете се, че 
използвате оптимизирани ключови думи, които представляват съдържанието на 
сайта. 
 
 
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head> 
<title>Заглавието на моята уеб страница</title> 
<meta name="description"  content="Page Description"> 
 

Ключовите думи 

 
Използването на правилните ключови думи в съдържанието на уеб-сайта може да 
означава разликата в това дали сте в резултатите, като един от първите 20 уеб 
сайта (което е оптимално) или да сте погребани под други уеб сайтове. 
Проучванията показват, че търсещите рядко минават покрай втората страница с 
резултати от търсенето, когато търсят нещо онлайн. 
 
Ако искате да сте в челните позиции се възползвайте максимално от ключовите 
думи. Да кажем, че сте зъболекар и имате уеб сайт. Когато потребителя потърси 
зъболекар той ще търси в определено място да кажем Пловдив. На дали някой би 
се лишил от удобството да има желаната от него услуга и то близо до него. 
Следователно след Зъболекар той би написал населено място. Така, че ако 
искате да привлечете постоянни клиенти за 1 ключово дума може да използвате 
Зъболекар а след това за 2 ключова дума Пловдив. 
 
Ключовите думи на мета тагове включва отделни думи, разделени със запетаи. 
Подобно на описанието и заглавието. Търсачката използват ключовите думи като 
етикет за да индексира уеб сайта и да го покаже в резултатите от търсенето. 
Ключовите думи трябва да бъдат описателни и оптимизиран за да се гарантира, 



36 
 

че търсачката ще показва Интернет страницата, когато потребителите търсят за 
тези специфични ключови думи. /Не е желателно да има много ключови думи. 
Колкото по-малко толкова по-добре, според повечето SEO експерти между 3-5 
думи са напълно достатъчни/ 
 
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head> 
<title>Заглавието на моята уеб страница</title> 
<meta name="description"  content="Page Description"> 
<meta name="keywords" content="Keyword1, Keyword2, Keyword3"> 
</head> 
</html> 
 

Авторът и авторското право в мета таговете 

 
Авторът и авторското право в мета таговете не са задължителни и не са толкова 
важни, колкото заглавието, описанието и ключовите думи. Въпреки това, те правят 
вашата уеб страница да изглежда професионално. Включва информация за 
създателя на уеб страница, или уебмастъра, както и контакт информация, 
електронна поща и името на фирмата.  
 
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head> 
<title>Заглавието на моята уеб страница</title> 
<meta name="description"  content="Page Description"> 
<meta name="keywords" content="Keyword1, Keyword2, Keyword3"> 
<meta name="author" content="Website authorname"> 
</head> 
</html> 
 
 

Мета тага Copyright 

 
Мета тага Copyright определя авторските права и собствеността. Можете да го 
използвате, за да включва информация, като например името на търговска марка. 
 
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head> 
<title>Заглавието на моята уеб страница</title> 
<meta name="description"  content="Page Description"> 
<meta name="keywords" content="Keyword1, Keyword2, Keyword3"> 
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<meta name="author" content="Website authorname"> 
<meta name="copyright" content="Rado-2012"> 
</head> 
</html> 

 

Изображенията или IMG тага 

 
Изображенията или графиките на вашия уеб сайт, са от съществено значение. Те 
също основно се игнорират от търсачките, така че какъв е смисълът от пускането 
им на вашия сайт? Има добра причина. Без снимки, вашата страница е просто 
скучен текст. Вие няма да бъдете щастливи с помощта на обикновен текст. 
Потребителите искат нещо красиво. Трябва да има нещо с което да им 
привлечете вниманието. Много пъти ако не видят изображения, потребителите 
напускат сайта, дори без да са прочели текста. Те искат да видят снимки. 
 
Ако изображенията са задължителни за един уеб сайт, следователно трябва да 
има  и начин да се използват тези изображения, за да се увеличи трафика на уеб-
сайта или най-малко да се подобри вашето класиране. 
 
Оптимизация на Изображението и alt атрибута. Изображенията трябва да се 
оптимизират така, че роботите на търсачките да ги виждат. Атрибутът ALT е 
стойността на изображението маркер, който описва изображение за търсачките. 
 
Факт: alt тага се използва от специално проектиране приложения които служат на 
незрящи хора. Тези приложения казват на хората какво има на изображението. 
Така, че е хубаво в alt да не се пише „моята 1-2-3 картинка“ а да се направи 
описание на изображението. 
 
Не ви съветвам да си пишете ключовите думи повторно и повторно в 
изображенията. Това ще се отбележи от търсачките и няма да е във ваша полза. 
 
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head> 
<title>Заглавието на моята уеб страница</title> 
<meta name="description"  content="Page Description"> 
<meta name="keywords" content="Keyword1, Keyword2, Keyword3"> 
<meta name="author" content="Website authorname"> 
<meta name="copyright" content="2012"> 
</head> 
<body> 
<img src=”/image_name.jpg” title=”име-на-картинката”  alt=”описание-на-
изображението” > 
</body> 
</html> 
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Съдържание 

 
Друг много важен елемент от уеб сайта ви е неговото съдържание. За щастие има 
няколко начина за създаване на съдържание, в което роботите просто ще се 
„влюбят“. 
 
Чудесното съдържанието започва с правилните ключови думи и фрази. Изберете 
не повече от три ключови думи или фрази, които да се включат в съдържанието 
на всеки един от вашите уеб страници. Но защо само три? Многото ключови думи 
и фрази не гарантират, че търсачките ще забележат по бързо вашия сайт? 
 
При използване на прекалено много ключови думи в съдържанието си, сте 
изправени пред два проблема. Първият е, че ефективността на ключовите си 
думи ще бъдат намалени с броя на различни такива, които използвате. По-добре 
изберете две-три за всяка страница от сайта си и да се придържате към тях. 
Другият проблем с който ще се сблъскате е игнориране, защото търсачката вижда 
вашите ключови думи като спам. Това е сериозен проблем, и роботите на 
търсачката ще изключват вашия сайт или страници от индексите, ако има твърде 
много ключови думи в тези страници. 
 
След като вече имате две или три ключови думи или фрази, съсредоточете се 
върху тях. Много хора смятат, че колкото по-често се използват думите, толкова 
по-високо в класирането на търсачката ще бъдат. Това не винаги е вярно. Някой 
роботи гледат на това като на спам и го игнорират тотално. 
 
Терминът, използван, за да опише колко пъти дадена ключова дума се използва 
на една страница е плътност на ключовата дума. За повечето търсачки, 
плътността е сравнително ниска. Google е много строг за класирането сайтове, 
които имат ключови думи плътност от 5% до 7%. Малко по-нисък или по-висок 
процент и сте „вън от играта“.  
 
След изработването на уеб сайта, трябва да внимавате и за копирано 
съдържание. Поддържането на вашите стратегии за SEO е също от съществено 
значение. SEO стратегиите могат да ви помогнат да намерите крадци на 
съдържание. Една такава стратегия е маркиране на вашия уеб сайт. Някои хора 
(включително black-hat SEO) вземат откъси от съдържание от сайтове. Ако 
маркирате съдържанието си правилно, можете да използвате някои много 
отличителни етикети, които ще ви помогнат бързо да намерите съдържание, което 
е било откраднато. 
 
Уникалното съдържане играе голяма роля в издигането ви на предни позиции в 
търсачките. Препоръчително е вашето съдържание да се обновява на всяко 
тримесечие. Роботите минават регулярно из вашият уеб сайт. Обновяването и 
уникалното съдържание ви дават бонус точки. Роботите „знаят“ кога едно 
съдържание е взето от другаде. Друг начин, по който SEO ви помага да намерите 
откраднат съдържание е чрез проследяване. Предполага се, че ако изпълнявате 
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SEO стратегии, вие сте направите мониторинг на вашия сайт програма като 
Google Analytics.  
 
Гледането на показателите, използвани от една от тези програми Анализ може да 
ви помогне да намерите крадци съдържание. Например, ако се вгледате във 
входящите връзки на една от тези програми, може да откриете, че хора, идват към 
вашия сайт от една напълно неочаквана страница. Ако това е така, можете да 
следвате линк - а към този сайт, за да разберете защо. Има и много услуги на 
разположение, които ще ви помогнат да следите съдържанието на уеб-сайта.  
 

Подредба на HTML таговете 

За Вас е добре да следвате новите стандарти и да ги прилагате. Ако Вие правите 

web-сайта или просто работите над оптимизацията му се постарайте HTML кода 

да отговаря на стандартите. Ако има елементи от HTM4 ги заменете с HTML5 

елементи. За тези ваши усилия ще получите бонус точки от търсачките.  

Ето пример за HTML5 конструкция на сайта: 
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Линкове 

 

Нещо което ще ви е от изключително значение са линковете. С тяхна помощ вие 

може да казвате на роботите какво да следват и да индексират или обратното. 

Например вие си прикачвате pdf файл който желаете да бъде индексиран, но не 

искате роботите да го следват, защото може да не прочетат остатъка от сайта Ви 

което е във ваш ущърб. Може да ползвате следният код за ваша помощ: 

<p>Изтеглите файла от <a href=”/document/myfail.pdf” rel=”nofollow, index”> 

тук!</а></p> 

Тук ще добавя, че този принцип може да се използва и ако не искате робота да 

следва някоя от вашите страници. Например: 

<meta name="robots" content="nofollow" /> 
 

Политиката на Google относно използването на nofollow е: 

- Ненадеждно съдържание: Ако не можете или не искате да гарантирате за 
съдържанието на страниците, сочещи към вашия сайт от - например, 
ненадежден потребителски коментари - трябва да сложите nofoollow на тези 
връзки. Това може да обезкуражи спамерите от насочването към вашия 
сайт, както и ще повиши рейтинга Ви 

- Платени връзки: класирането на сайта в резултатите от търсенето в Google 

е частично въз основа на анализ на тези сайтове, които сочат към него. За 

да се предотврати платени линкове от повлияване резултати от търсенето 

и негативното влияние на потребителите, Google призовават  уебмастъри 

да използват Nofollow на такива връзки. 

- Crawl приоритезиране: търсачките не могат да влезнат  или да се 

регистрират  като член на вашия форум, така че няма причина Googlebot да 

следва "да се регистрирате тук" или "Вход" връзки. Използването Nofollow 

на следните линкове позволява Googlebot да пълзи други страници 

предпочитате да видите в индекса на Google.  
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Програмни езици 
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Програмни езици и SEO 

 
Един аспект от дизайна на уеб-сайта, за който може и да не помислете, когато 
планирате вашата SEO стратегия е езика за програмиране използван при 
създаването на сайта. Всички програмни езици се държат по-различен начин. 
Например, HTML използва един набор от протоколи, за да изпълни графика, които 
виждате, когато отворите уеб страница, докато PHP използва напълно различен 
набор от протоколи. И когато повечето хора мислят за програмиране на уеб-сайт, 
те си мислят, че е по отношение на HTML.  
Но истината е, че много други езици също се използват за кодиране на уеб 
страници. И тези езици могат да изискват различни стратегии за SEO. 
 

JavaScript 

 
JavaScript е език за програмиране, който позволява на уеб дизайнерите да 
създават динамично съдържание. Въпреки това, той не е непременно SEO - 
приятелски. В действителност, JavaScript често напълно спира робота за 
индексиране на уеб сайта, и когато това се случи, резултатите са по-ниски в 
класирането или най-неприятното – изключени сте напълно от класирането. 
 
За да се преодолее това, много уеб дизайнери екстернализират всеки JavaScript, 
който е включен в уеб сайта. Екстернизираният JavaScript създава ситуация, в 
която той в действителност тече от външно местоположение, например файл на 
вашия уеб сървър. За да екстернализирате вашия JavaScript:  
 
1. Копирайте кода, започващ в изходните таговете, и да го поставите във файл на 
Notepad.  
2. Запазете файла като Notepad filename.js.  
3. Качете файла на вашия уеб сървър.  
4. Обръщане към кода на  JavaScript. Викате го вътре в  
<head> 
<script language = type "JavaScript" = "text / JavaScript" src =  
"Filename.js"> </ script> 
</head>  
Понякога хората използват JavaScript, като начин да се скрият съдържание или 
връзки. 
  



43 
 

Flash 

 
Flash е още една от тези технологии, които някои потребители мразят. Това е 
така, защото Flash, макар и много готин, хаби много ресурси. Той е причината 
страниците да зареждат много по-бавно,  а потребителите не харесват това, 
защото докато не зареди флаш приложението те са „заседнали“.  
Flash също е кошмар, когато става дума за SEO. Flash страница може да спре 
един уеб робот в своите песни, и след като е спрял, роботът няма да възобнови 
индексирането на сайта. Вместо това, той просто ще се премине към следващата 
уеб сайт в своя списък. 
 
 

Dynamic ASP  

 
Повечето от сайтовете с които ще се сблъскате в мрежата са статични уеб 
страници. Тези сайтове не се променят,  освен ако уеб администратора не ги 
актуализира. От друга страна, динамични уеб страници са уеб страници, които са 
създадени в движение в съответствие с предпочитанията на потребителите. 
Обектите могат да бъдат създадени с помощта на различни програмни 
технологии, включително динамично ASP Проблемът с тези сайтове е, че те не 
съществуват технически докато потребителят не ги създаде. Тъй като уеб робота 
не може да направи избор. И те често не се индексират в уеб търсачките. 
 

PHP  

 
Търсачката роботи са  - предварително програмирани приложения - има 
ограничение за това, което те може да индексират. PHP е един от тези езици за 
програмиране, които попада извън границите на нормалното кодиране на уеб-
сайт. Търсачката роботи виждат PHP като друга пречка, ако не е правилно 
написан кода. Например PHP естествено спира или забавя роботите на 
търсачката. Но с малко внимание и задълбочено разбиране на PHP и SEO 
естествено, че е възможно да се напише код, които роботите ще прочетат. 
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Евристика 

Запознаване с евристиката 

 
Ако започвате да поддържате уеб сайт с възможно най-добрата оптимизация на 
уеб сайтовете, ще трябва да се запознаете с евристиката. Това е просто термин 
за признаване на модел и е в състояние да разреши даден проблем или се стигне 
до заключение бързо и ефективно чрез консултации на това, което вече знаем за 
този конкретен модел. 
 
С други думи, с помощта на евристичните методи може да се намери начин за 
решаване на проблема въпреки, че това не винаги е най-практичният начин. 
Евристиката е важна за оптимизация на уеб сайтове, защото те позволяват 
вариации в начина, по който потребителите търсят по дадена ключова дума или 
ключови думи. Тъй като комбинация от фактори трябва да идва заедно, за да 
класирате  вашият уеб сайт, евристичните методи дават възможност за някои, но 
не всички, от тези фактори, да присъстват. 
 
Един пример: Да речем, че имате уеб сайт за планиране на пътувания. Ако един 
уеб потребител търси "пролетните ваканции", роботът търсачка ще посети много 
места, с различни ключови думи, разположение на думата и плътност на 
ключовата дума. Ще покаже всички резултати, изчислени въз основа на 
релевантността. Роботът може да намери един сайт с фразата "някои автори да 
получат най-добрите си идеи през пролетта или по време на ваканция."  
Но такъв сайт няма да го отбележи с висок рейтинг, защото не отговаря на 
базовите критерии. Ключовите думи са разделени и не са на един ред. Също така, 
линкове от този сайт е малко вероятно да подкрепят идеята за планиране на 
пролетта ваканция. Търсачката ще класира по нагоре вашият уеб сайт планиране 
на пътувания, защото има общо с "пролетните ваканции." 
 
Но роботът няма да класира само вас. Той търси по всички критерии, така, че 
всичко има значение. Уникалност на текста, плътност на думите, ключови думи 
линкове и др. 
 
Евристика за използваемост в уеб-сайтовете е установена за първи път от Jacob 
Nielsen през 1990 година. По това време той развива списък с десет позиции, 
които, когато са включени в дизайна на уеб-сайт, ще направи сайта по-използваем 
за физически лица. През 1994 година, Nielsen актуализира този списък на 
евристични методи, така че сега тя включва следните елементи: 
 

 Видимост на състоянието на системата: Този принцип гласи, че 
потребителят трябва винаги да знаете какво става чрез обратната връзка 
от системата, която е предоставена своевременно. 

 Съвпадение между системата и реалния свят: Според това правило, 
системата трябва да 
говори езика на потребителя. Това означава, че ключовите думи, фрази и 
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концепции трябва да бъдат използвани по начин, който е познат на 
потребителя и да не е само технически или маркетингови модерни думи. 

 Потребителски контрол и свобода: Този принцип гласи, че потребителите 
често погрешно правят избор които всъщност не желаят. Поради тази 
причина, е от съществено значение, да имате възможността да отмените 
или върнете действие. Един добър пример за това е бутоните за напред и 
назад в уеб браузъра. 

 Съответствие и стандарти: Всеки път потребителите кликват на бутон или 
за да видят една дума, те не трябва да се чудят какво означава тази дума. 
Съвместимостта и стандартите се прилагат както за езици, така и действия 
и следва да бъдат предвидим през Интернет. 

 Предотвратяване на грешки: Потребителите са разочаровани от грешки. 
Следователно, вие трябва да проектирате своя уеб сайт с 
предотвратяването на грешки. Въпреки това, ако има място, където 
потребителите може да се натъкнат на грешка  се препоръчва да се 
използва система за потвърждение. 

 Разпознаване вместо повторно извикване: Не карайте потребителите да 
запомнят неща от един екран или  диалогов прозорец. Вместо това 
създайте страниците си с ясно видими инструкции, действия и предмети.  

 Гъвкавост и ефективност на използване: Този принцип важи както за 
начинаещите потребители така и за опитни потребители на вашия сайт. 
Според това правило, вашият сайт трябва да се прилага и за двете групи на 
потребителите чрез предоставяне на персонализирани действия. 

 Естетичен и минималистичен дизайн: Помнете поговорка KISS (Keep It 
Simple, Stupid)? Е, вашите потребители може да не са глупави, но те все 
още искат да запазите вашия сайт толкова прост, колкото е възможно. Ако 
вашите продукти, услуги или информация, са сложни, за намиране, вие ще 
загубите посетителите на сайта си много бързо. Те ще отидат на място, 
където е лесно да намери това, което се търсите. 

 Помогнете на потребителите разпознаят, диагностицират, и да 
превъзмогнат грешките: Потребителите искат съобщения за грешки  които 
да им помогнат да коригират грешката възможно най-бързо. Уверете се, че 
съобщенията за грешки не са криптирани, и са предоставени ясно. Също 
трябва да са и лесни за следване инструкции. 

 Помощ и документация: Не трябва потребителите да помогнат и за 
документиране на файловете. Но има някои случаи, когато това е нужно. 
Ако случаят е такъв за вашия сайт, не забравяйте инструкциите да са лесни 
за следване и да има навигация която да е написани на ясен, разбираем 
език. 
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Ключови думи 

 

Избор на правилна ключова дума 

 
Ключовите думи са наистина крайъгълен камък на всяка SEO програма. Вашите 
ключови думи играят голяма роля в определянето на това къде в ранг листа ще се 
озовете, и те също играят и голяма роля дали потребителя ще намери вашата 
страница или не. Така че, когато стигне до ключови думи, вие искате да бъдете 
сигурни, че сте избрали правилните. Единственият проблем е, как да знаеш кое е 
правилно и кое не е? 
 
Избирането на правилните ключови думи за вашия сайт означават разликата 
между това да бъдеш никой в мрежата и да си с първият сайт, който 
потребителите ще щракват, когато те потърсят нещо в търсачката. Ще се търсят в 
два вида ключови думи. Първата е чисто ключова дума. Това са ключови думи, 
свързани с вашата марка. Изглежда доста очевидно, че тези ключови думи са 
важни, но много хора не мислят така, което е грешно. Марката като ключова дума 
е също толкова важна, колкото втория тип думи, генерични ключови. 
 
Генеричните ключови думи са всички други ключови думи, които не са пряко 
свързани с марката на вашата компания. Така че, ако вашия уеб сайт, IT-
Store.com, продава книги свързани с информационните технологии, после логично 
е втората дума да е свързана с някоя ит сфера: PHP, HTTP, CSS, HTML, JAVA и 
др. 
 
Ако обаче вашият бизнес се свързва с определени думи и тези думи вече 
принадлежат на друг. То тогава как ще се използвате това за да насочите трафика 
от неговият към вашия сайт? 
 
Трябва да знаете, че ключовите думи попадат в две различни категории: тези 
ключови думи, които плащат такса за ползване (наречени pay-per-click) и тези, 
които са по естествен път срещащи се като ключови думи, които просто работят 
за вас без да се налага да плащате на някого. 
 
За да видите кои думи са подходящи за вашият сайт може да се възползвате от 
програмата Google Analytics. 
 

Каква плътност има правилната дума 

 
Плътността на ключовата дума е трудно да се определи количествено. Това е 
измерване на броя пъти, където вашите ключови думи се появяват на страницата, 
в сравнение с броя на думите на една страница - съотношение, с други думи. Така 
че, ако имате една уеб страница, която има 1000 думи и вашата ключова дума се 
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появява на тази страница 10 пъти (ако приемем, че една ключова дума, не е 
ключова фраза),следователно е 1 на сто. 
 
Каква плътност да има ключовата дума? Това е въпрос, на който никой не е в 
състояние да отговори окончателно. Някои експерти казват, че плътността на 
думата трябва да бъде около 5-7 процента, а други смятат, че тя трябва да бъде 
по-висок или по-нисък процент. Но няма още споразумение колко да е. 
 

Как да се възползваме от органичните ключови думи 

 
Ние вече сме обхванати кратка информация за органичните ключови думи. Както 
може би си спомняте, органични ключови думи са тези, които се появяват по 
естествен път на вашия уеб сайт и допринася за класирането на страницата ви в 
търсачката. Като се възползват от тези органични ключови думи, можете да 
подобрите вашия сайт ранглиста, без да се излагате на допълнителни бюджетни 
разходи. Проблемът, обаче, е, че получаването на органично класиране  може да 
отнеме от 4 до 6 месеца или по-дълго. За да допринесете за ускоряване на 
времето, необходимо за да се постигне добро класиране, много организации (или 
лица),  използват органични ключови думи и в допълнение някакъв вид на 
PPC(плащане на клик) или плащат за да бъдат включени. 
 
За да се възползвате от органичните ключови думи, първо трябва да знаете какви 
са тези ключови думи. Един от начините да разберете е с уеб-сайт метрични 
заявление, като това, което Google предлага. Някои от тези услуги, проследяване 
на ключови думи, които тласкат потребителите към вашия сайт. Когато преглежда 
докладите, свързани с ключови думи, можете бързо да видите как вашите PPC 
ключови думи привличат трафик, а също и какви са ключовите думи, в които не 
сте инвестирали все още. 
 
Думата не е задължително да събере голям трафик за вас, но когато тази дума се 
комбинира с по-специфични ключови думи, може би ключови думи, които сте 
придобили чрез PPC услуги, органичните думите могат да помогнат да прокарате 
трафика към вашия сайт.  
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Плащане за клик /PPC (pey-per-click) 
 

Плащане за клик (pay per click [PPC]) и SEO 

 
Стотици PPC услуги са на разположение, но те не са задължително равностойни. 
Някои PPC услуги работят с действителното търсене и ранг листа, докато други са 
повече за текстови реклами.  
 
Основната цел на PPC програма е да кара трафика към вашият сайт. В най-
добрият случай това ви носи повече посещения от ключовите ви думи. Но някой 
път за да се постигне това се налага да се сменят няколко PPC фирми. 
 
PPC програмите имат множество предимства пред традиционната оптимизация на 
уеб сайтове: 
 

 Не са необходими никакви промени в сегашния дизайн на сайта. Вие не 
трябва да променяте кода, или да добавят други елементи към вашия сайт.  

 Изпълнение PPC е бързо и лесно. След като се регистрирате за PPC 
програма, тя може да отнеме само няколко минути, докато започнете да 
получавате насочен трафик към вашия уеб сайт. С SEO кампании, които не 
включват PPC, той може да отнеме месеци. 

 Изпълнението на PPC е също бързо и лесно, и тя не изисква 
специализирани познания. Вашите PPC кампании ще бъдат много по-добре 
насочени, обаче, ако сте разбрали ключови думи и как те работят. 

 
Един от проблемите с PPC програми е, че много търсачки ги разпознават и ги 
отчитат като - платени реклами. Ето защо, въпреки че класирането в дадена 
търсачката може да е високо - с която работи PPC кампанията която сте наели, не 
винаги означава, че ще сте добре класирани и в другите търсачки. Понякога е 
необходимо да стартирате няколко PPC кампании, ако искате да се класирате 
високо в множество търсачки. 
 
Преди да инвестирате в PPC услуга, може да искате да прегледате няколко 
различни услуги, за да се определи коя е най-добра за вас. Когато правите 
предварително проучване, отделете малко време за следните въпроси: 
 

 Колко търсения се провеждат всеки месец чрез търсачката, за които  
вие обмисляте PPC програмата? 

 Търсачката има ли основни партньори или свързани предприятия, които 
биха могли да допринесат за обема на трафика? 

 Колко търсения са генерирани всеки месец от тези съдружници и 
партньори? 

 Как търсачката или PPC програмата предотвратява измама? 

 Колко трудно е да се подаде доклад за измамна дейност и колко бързо 
въпросът  се решава (и от кого)? 
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Как работи PPC? 
 

Заплащане-за-клик маркетинга е метод за реклама, която ви позволява да 
купувате разположение в търсачка. Има два различни типа PPC маркетинг. 
 
В първия е, плащате такса за действително SERP класиране, а в някои случаи, 
също трябва да платите такса за клик което означава, че колкото повече плащате, 
по-високи ще са върнатите резултати в ранг листа. 
 
Вторият тип е по позиции за рекламни линии. Този вид PPC маркетинг включва 
наддаване за ключови думи или фрази, които се появяват в, или са свързани с 
текстовите реклами. Google е може би най-забележителният доставчик на тази 
услуга. Услуга на Google AdWords е отличен пример за това. 
Тук важното е да сложете тежест на всяка страница. Да знаете колко посетители 
искате да има от PPC услугата. Защото ако плащате за тази услуга за страница по 
25лв. а приходите от потребителите ви са 15лв. То тогава вие сте на загуба и 
хвърляте парите си на вятъра. 
 
Програмите за заплащане-на-клик, не винаги са еднакви. Когато мислите за PPC 
програми, най-вероятно мислите за ключови думи.  Маркетинг - наддаване за 
ключови думи, за да се определи къде вашия сайт ще бъде поставен в 
резултатите от търсенето. И това е точно описание на маркетингови програми 
PPC. Въпреки това, има и два вида PPC програми.  
 
Google и Yahoo! Имат $ 100 капсули на техните оферти за ключови думи. 
Представете си, плащайки $ 100 за клик за дадена ключова дума. Това са видове 
от ключови думи, които най-вероятно ще ви струват много повече пари, отколкото 
те ще генерира за вас.  
 
Затова е най-добре, ако се придържате с ключови думи и фрази, които са по-
целенасочени и по-малко скъпи. Въпреки че PPC програмите са популярни за 
контролирането и поставянето на вашите продуктови обяви, има някои услуги, 
като Google Base, които ви позволяват това безплатно.  
 
Прилагането на вашите продукти не е трудно, въпреки че, в зависимост от броя на 
продуктите, които имате, може да отнеме време. Повечето от различните 
продукти PPC програми имат различни изисквания за качествата на продукта, 
които трябва да бъдат включени в храната на продукта. Например, основната 
информация, включена за всички продукти са по заглавие, пряката връзка на 
елемента, както и кратко описание на елемента. 
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Някои от допълнителните атрибути, които може да се наложи да включите във 
вашия продукт в PPC обявите: 
 

 заглавие  

 описание  

 връзка 

 линк към изображение 

 тип на продукта  

 UPC  

 цена  

 фабричен номер 

 ISBN  

 ИД 
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Многоезични уеб сайтове 
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Многоезични уеб сайтове 
 

Какво са многоезичните уеб сайтове 

Сайтовете които поддържат тяхното съдържание на много езици са ново 
предизвикателство за SEO. Това ще рече, че имате клиенти от повече страни. От 
друга страна това ще увеличи работата на SEO консултанта 2-3 пъти.  
 
Оптимизирането на сайта на вашия език и на чужд не е толкова сложно. Процеса 
е един и същ. Трябва да преведете най-подходящо ключовите думи, да 
приложите същите правила, да преведете по подходящ начин съдържанието 
(дословния превод не винаги е добра идея). По сложното е заменянето на 
линковете с подходящи други които да са свързани към сайтове с езика на който 
вие правите превода. Едно от най-важните неща е да направите смяната на 
езиците видима, тоест ще трябва да поставите опцията на видно място. 
 
Превод на сайт който съдържа хиляди страници на друг език е просто кошмар. За 
това е хубаво, че съществуват CMS (content management system) – система за 
управление на съдържанието. Използват се за обновяване, създаване, намиране 
и дистрибуция на съдържание за даден уеб сайт. 
 

Кога трябва да се използват CMS-ите? 
CMS-ите са много подходящи както казахме за уебсайт със хиляди страници. 
Когато сайтът е малък и си задаваме въпроса дали да използваме такава 
система... отговора е според нуждите тоест: 
 
- Дали страниците които имаме трябва да се обновяват постоянно? 
С колко бюджет разполагаме за това? (Естествено има и безплатни системи за 
управление на съдържанието. Една от най известните е Drupal. Нея може да 
намерите на адреса: www.drupal.org) 
 
Ако разполагате и искате да вложите средства в такава програма може би е най 
добре първо да погледнете следните неща: 
 
Потърсете из интернет и други източници за миналото на компанията от която 
искате да закупите CMS-a. 
Тествайте продукта за да видите как ще се съчетае той с вашата фирма. Дали 
има полза, пречи ли на работата и до колко е полезен. Тоест ако спестява 1 час 
на седмица на ваш работник, а системата излиза 7000 лева... 
Дали системата която искате да закупите отговаря нуждите ви. Дали може да се 
пренастройва така, че да отговаря на вашите нужди. 
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Как CMS-а се отразява на SEO оптимизацията 

 
Преди CMS-ите не са били подходящи за SEO страници. Причината е била в това, 
че са били със сложно съдържание и с комплексни URL адреси. Роботите не са 
могли да ги прочетат. Сега вече това не е така. 
Както само ще се обедите Wordpress, Drupal, Joomla са широко разпространени. 
Ползват се от много известно компании.  
 
Те са лесни за приложение и спестяват много писане на код на Freelancer-ите. Да 
не говорим, че имат много разработени темлейти. Самите платформи са 
безплатни за сваляне и инсталиране. Което им дава голямо преимущество и ги 
прави още по търсени. Затова и техните създатели са се погрижели и техния код 
да може да се оптимизира за търсачките. 
 
За пример известни уебсайтове които са разработени с Wordpress са: 

- TIME.com 
- UniversaSports 
- Metro UK 
- National post 
- Fortune.com 
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Линкове 

 

Линковете са много важна част от всяка SEO. Те изискват и най-много време 
според повечето оптимизатори. Причината е, че трябва постоянно да се 
наблюдават. Не работещи линкове могат да ви изиграят много лоша шега. Много 
бързо не работещите линкове могат да ви бутнат от позицията в която се 
намирате. Краулерите и роботите не могат да продължат с изследването на 
вашия сайт и вие губите рейтинг. Друг основен проблем с линковете е, че трябва 
да внимавате да не сложите линк към сайт който се считат за „ферма“ (така се 
казват сайтове които не съдържат нищо друго освен линкове в съдържанието си). 
 
Линковете имат същата тежест за роботите каквато имат и ключовите думи, дори 
може би по голяма. Уеб сайт без линкове е като остров в океана, нямащ 
комуникация към света. Може да имате уникална информация която да е 
универсална по рода си, но ако нямате линкове то тогава информацията ви ще 
остане невидяна. 
 
От една страна линковете служат за показване на сайтове с подобна 
информация, от друга линковете са най-добрият начин да си привлечете клиенти 
и потребители в сайта ви.  
 
Линковете биват външни и вътрешни. Колкото повече линкове водят към вашият 
сайт толкова по-добре за вас. Роботите отчитат колко често се посещава сайта ви 
от други сайтове. Така вие получавате рейтинг. Google си има алгоритъм за 
изчисление на тежестта на линковете. 
 

Входящи линкове 

 
Може би сте забелязвали как на някои сайтове от долу има място за партньори и 
са изброени имена или лого-та на фирми. Колкото по-голяма е фирмата и има 
предна класация в търсачката толкова повече и вие получавате рейтинг. 
 
Да кажем имате магазин и продавате оборудване за видео наблюдение. Работили 
сте с големи и известни вериги. Много хора знаят за тях. Това прави фирмата ви 
по „доверена“ за тях. Те ще предпочитат фирма която се е доказала и има име. 
 
Има много начини да получите линкове: 
- Един от тях е вие сами да потърсите определени сайтове и да им предложите да 
включат линк към вашата страница. Естествено те могат да поискат същото от 
вас.  
 
- Друг вариант е да намерите най-посещаваните блогове да намерите раздел 
свързан с вашата дейност и сами да си направите реклама като поставите линк в 
блога. 
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Важно е темата да е свързана с това което правите. Роботите не 
„харесват“ съдържания които нямат общо. Дори могат да ви отнемат „точки“. 
 
- Трети вариант е да напишете уникално съдържание. Което е полезно на хората 
и да го публикувате на различни места с линк който води към вашата страница. 
 
- Съобщения в медиите. Много фирми наемат специални организации да вършат 
това. Повечето големи магазини си имат собствен вестник или списание което 
съдържа какво ново имат или каква промоция пускат и го разпространяват. 
 
- Линк сам към себе си. Ако сте притежател на няколко сайта можете да 
направите линк към друг ваш сайт. Това е често срещана практика. Само трябва 
да се погрижите съдържанието да отговаря. Така се създава илюзия за 
популярност. 
 
- Pay-per-click услугите също са едни от най-разпространените. С в зависимост от 
това как ги ползвате можете да привлечете голямо количество клиенти. 
 
За някои организации е много важно да знаят от къде идва трафика към тях. За 
това следят линковете. Има места от които можете да си помогнете за 
проследяването на линковете които идват към вас. Потърсете в Google → 
link:yourwebsite.com  
 

Изходящи линкове 

 
Има големи дебати свързани с изходящите линкове. Два от аспектите които са 
най-дискутирани по темата са следните. 
 
Първо ако имаш прекалено много линкове които водят извън твоят сайт има 
голямо вероятност да загубиш потребител който може никога повече да не се 
върне. 
 
Втората тема е, че с изходящите линкове се намалява „вота“ колкото повече 
изходящи линкове имате на толкова се дели и стойността на вота. 
 
Никой не може да ви каже точната рецепта за блестящата SEO. Знае се обаче, че 
ако имате линкове към вашият сайт, а нямате изходящи това определено не 
изглежда добре за роботите. Най-доброто нещо което можете да направите е да 
имате балансирано количество изходящи и входящи линкове. 
 
Важно е чрез линковете да изградите стабилна връзка с посетителите на вашия 
сайт. Какво имам предвид. Не е достатъчно само да има линкове които сочат към 
вас. Трябва да имате източници на които вярвате. Споделяйте това което мислите 
за полезно. Хората ще ви са благодарни и ще се върнат при вас. 
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След като вече си имате представа за линковете и тяхното значение трябва да 
знаете и следното. Краулерите и роботите могат да вдигнат или бутнат рейтинга 
ви в зависимост от линковете които имате. За да е всичко наред внимавайте за 
следните неща:  
 
- Линковете ви трябва да са свързани със съдържанието. Не може да се говори в 
статията за селското стопанство и вие да слагате линк към агенция за сватби... 
всичко трябва да е свързано и да си подхожда. 
 
- Не слагайте прекалено много линкове 
 
- Използвайте текст котва. „Кликни тук“ не помага особено на робота. Използвайте 
текст като „офис артикули“ за да насочите посетителя към сайт където може да 
закупи такива неща. 
 
- Бъдете много внимателни с това към кого слагате линк. Ако сайта е с нисък 
рейтинг или е отбелязан от роботите като спамърски това ще бутне рейтинга ви. 
 
- Не правете страници които съдържат само линкове. Ако ви се наложи все пак да 
ползвате или да направите това сложете „nofollow“. 
 
<a href=”web adress” rel=”nofollow” > 
 
Така робота няма да продължи по линковете а ще остане в сайтът ви. 
 
- Следете линковете и заменяйте „счупените“ - тези които вече не работят. 
 

Cross-linking (ОМРЕЖАВАНЕ) 

 
Какво е това чудо cross linking ами това е когато имаш няколко сайта и ги 
навързваш помежду им. Освен, че така се създава илюзия за известност така 
можете да си набавите и трафик. Само, че гледайте съдържанието да е 
релевантно, иначе рискувате да ви намалят рейтинга. При изграждането на такава 
система всяка страница трябва да има толкова изходящи колкото и входящи 
линкове. 
 
Нещо което трябва да вземете под внимание обаче е, че по този начин можете да 
загубите рейтинг ако роботите ви надушат. Как може да стане това? Ами лесно 
един начин е IP адреса. Друг начин ако от всяка страница имате линкове към 
всичките ви сайтове. Няма да има проблем ако сайтовете са релевантни, но ако 
не са... 
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Основи за строенето на сайтове 
В началото е разбираемо, че ще имате само изходящи линкове. Постарайте се та 
да бъдат с високо качество. Трябва да бъдат към сайтове които са вече 
популярни, а после трябва да успеете да се сдобиете с обратен линк от тези 
сайтове. Не е задължително да имате много линкове за да имате по голям 
рейтинг. По-добре е да имате 2-3 линка с високо качество от колкото 10 с ниско. 
(от неизвестни никому сайтове) 
 

Вътрешни линкове 

 
Това са линковете като водят потребителите из вашите страници. Много хора не 
дооценят тези линкове, но те са от голяма полза. Ако нямате качествени 
вътрешни линкове рискувате да не се прегледат всички ваши страници от 
роботите. Не е достатъчно да имате просто карта на сайта. Трябва да имате 
елементи които сочат други елементи. (Примерно съобщение в блог което сочи 
към обясняващ го текст или подобен)  
 
Най-добрите вътрешни линкове са текстовите. Линкове които са в долната част на 
уеб страницата ви във „footer“. Това вече е доказана стратегия която работи. Не 
може да не сте забелязали как в долната част на текста има още едно „меню“ с 
всичко което се предлага. 
 
Забележка! 
Не забравяйте след построяването на линковете да ги наблюдавате. Подходящ 
софтуер за това е: www.netmap.com 
 
  

http://www.netmap.com/


62 
 

 
 
 
 
 
 
 

Стратегии за оптимизация 
  



63 
 

Стратегии за оптимизация 
 

Добавяне на вашият сайт в директориите 

Търсещите директории предлагат начин на събиране и категоризиране на връзки 
към други уеб сайтове. Те не са търсачки и не се държат като тях. Например, 
когато търсачката събира записи с помощта на верижно търсене или робот, който 
търси кои директории са населени с хора. След като въведете сайта ви в 
директория той се преглежда от робот. След това той се преглежда и от истински 
човек. 
 
Начина по който се въвежда сайта в търсеща машина и директория е еднакъв. 
Някои от основните неща по които се различават директориите от търсещите 
машини са следните: 
 
Начина по който се категоризират сайтовете: При директориите целия уеб сайт се 
категоризира като едно цяло, докато при търсещите машини всяка страница се 
категоризира по отделно в зависимост от ключовите думи които са използвани. 
 
Начина по който са сортират резултатите: при директориите се сортират на 
категории и под категории. При търсещите машини по ключови думи и някой път 
по популярност на уеб сайта. 
 
Има ли лимити при вписваното?: При Директориите в някои случаи да. В 
зависимост от категорията някои сайтове могат да попаднат само в една или две 
категории. Докато при търсещите машини няма ограничение. 
 
Забележка! 
Съществуват директории хибриди. Това е когато се обединят директория и 
търсеща машина. Yahoo!! е директория хибрид. (Yahoo! + AOL) 
 
И така стигнахме и до представянето на уеб сайта в директория. Тук трябва да 
знаете още една от разликите межди търсещите машини и директориите. При 
директориите ключовите думи не оказват изобщо голямо влияние. Важно е 
съдържанието на вашият сайт. Постарайте се да го обновявате поне на три 
месеца. 
 
Неща които трябва да вземете под внимание са следните: 
 

- Трябва да се уверите, че поставяте вашият сайт в правилната категория. 
Препоръчително е преди това да разгледате директорията в която смятате 
да представите сайта си. Да видите как се държи самата директория и 
какво работи най-добре при нея. 

- Избирайте внимателно заглавията и обясненията. 
- Домейнът трябва да е като заглавието на сайта. 
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- Трябва да поставите в сайтовете ви правила за ползване на сайта, 
гаранции за продукта  

- Уверете се, че JavaScript кода няма грешки 
 
Къде можете да представите сайта си?! Ето някой от известните 
директории: 
Yahoo! Макар и да е една от най-старите директории ако отидете на главната 
страница няма да намерите това което търсите. Отидете на: www.dir.yahoo.com 
 
GoGuides – Тази директория е нацяло свободна от спам. ->  
Open Directory Project (ODP) – това е директория с отворен код и много други 
директории са взели нейният код като стъпало. -> www.dmoz.org 
 
Google – Построена е на ODP платформата. Google е най-добре известна със 
своите възможности за търсене, възползва се от добавянето на директории за да 
може да задоволи най-добре нуждата на потребителите които я ползват -> 
www.directory.google.com 
 
Има компании които се занимават само с предлагане на сайтове в директориите. 
Трябва да сте внимателни с такива компании. Повечето от тях дават лъжливи 
обещания за предлагане на сайта ви в над 100 директории. Това е... прекалено. 
По добре директориите да са по малко но да са качествени като: MSN, Yahoo!, 
Google. 
 

Географско положение 

 
Географското положение е много важен фактор за SEO. Ако имате малко 
магазинче за бързо хранене в краен квартал на голям град и искате да го 
разработите SEO ще Ви помогне. Как?!  
 
Повечето хора нямат време да отделят много време за хранене и готвене. Искат 
нещо бързо което да им е удобно и да се намира близко до тях. Трябва да се 
съсредоточите върху ключовите думи. Ако магазина ви се намира в град Пловдив, 
квартал Тракия и продавате дюнери използвайте следните ключови думи: 
„Пловдив“, „Тракия“, „Дюнери“. Това са най-вероятните ключови думи които би 
използвал потребител за намери Дюнери в квартал Тракия. 
 
С какъвто и бизнес да се занимавате е добре да привлечете повече клиенти от 
вашата местност. Да интернет може да ви помогне за реклама, но помнете, че 
хората вярват най-вече на хора. Ако някой им препоръча вашите услуги е много 
вероятно да му се доверят и да ви посетят.  
 
Старайте се винаги да описвате нещата точно такива каквито са. Не 
разочаровайте клиентите и те ще се върнат. Когато в дадена област си спечелите 
постоянни клиенти е най-добре. Хората от далеч не винаги ще се „навият“ да ви 

http://www.dir.yahoo.com/
http://www.dmoz.org/
http://www.directory.google.com/
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посетят. Затова е толкова важно и географското положение (е освен ако не 
предлагате пратки по куриер). Ако сте Ebay няма да се притеснявате за 
географско положение понеже продажбите ви са онлайн. 
 
Правила които е добре да спазвате: 
 

- Обновявайте постоянно информацията в сайта ви за да не се подвеждат 
клиентите. Ако ги разочаровате много вероятно е да не се върнат. 

- Поставете карта в сайта къде се намира магазина и как да се стигне до там. 
- Поставете снимки на стоката която продавате. 
- Сложете протоколи за начина по който извършвате услугите си. Добре е 

потребителя да знае точно какво предлагате и какво не за да не остане 
разочарован. За да ви уважават трябва да има правила на които се държи и 
се спазват. 

 
С излизането на все по-нова и нова техника хората могат да ви намерят бързо и 
лесно. Интернета е достъпен навсякъде и може да ви го предложи всеки мобилен 
оператор и то на много изгодна цена. Повечето млади хора, а и не само ползват 
мобилния интернет. Би било добра идея да оптимизирате сайта си така, че да е 
пригоден и за мобилни устройства. 
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Роботи 

Роботите, паяците и как функционират те всъщност 

Вече трябва да си имате обща представа за това какво са роботите, паяците и 
гъсениците. Това е софтуер който претърсва страници водейки се от линкове. 
Събират съдържанието от страниците и го запаметяват в база от данни. Тези 
данни се обработват и подреждат в ранг листа.  
 
Изходящите линкове могат да променят насоката на роботите и те да започнат да 
претърсват друг сайт. Роботите работят на следният принцип: Когато за пръв път 
са освободени в мрежата им е предварително зададено от кои сайтове да 
започнат претърсването. Щом стигнат до крайната дестинация те започват 
търсенето наново.  
 
Това което се прави след като паяка (робота) е пуснат е малко по сложно. Те не 
виждат сайта по който той изглежда в графична среда, така като го виждат 
посетителите. Те „виждат“ сайта като текст който „четат“, HTML текст. След като 
попаднат в сайт те изпращат заявки към сървъра към който се намира самият уеб 
сайт. Той може да изпрати заявки колкото му е било зададено. 
 
Възможно е за кратко време сайта ви да забави зареждането на страницата в 
процес на чакане на заявката. А може и да отнеме много време и роботът просто 
да подмине уеб сайта който се опитва да „прочете“. Затова ако от първия път 
роботът не е обхванал цялата информация която имате в сайта ви в някой от 
следващите пъти това ще се случи. Тук има и едно „но“. Паякът ще опита няколко 
пъти да прегледа сайта ви, ако всеки следващ път процесът се проваля най-
вероятно вашият сайт няма да се класира и дори може да ви отнемат рейтинг. 
 
Има няколко причини поради които можете да не искате дадена страница от сайта 
ви да не бъде прочетена. 
 

- Ако имате страници които още подлежат на дизайн и са с празно 
съдържание. Тогава е добре наистина да избегнете индексирането им от 
роботите. 

- Ако дадена страница е пълна с линкове. Това също не е добре защото 
може да бъдат „разчетени“ като спам и това да навреди на рейтинга ви. 

- На страниците има старо съдържани 
- Страницата е с поверителна информация. Ако е възможно избягвайте 

поставянето на поверителна информация за да не се стига до такива 
случаи. 
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Файловете Robot.txt 

Тук има много какво да се каже. Това са едни от най-полезните файлове за SEO. 
Има много причини които могат да се изброят защо не искате роботите да 
претърсват определена част от сайта ви. Винаги трябва да има граници. Както 
има закони за хората така има и за роботите. Не може човек който не познавате 
да се разхожда свободно из вашия апартамент или къща.  
 
Такива фалове можете да създавате с обикновен текстов редактор. (Текстови 
редактори който са с отворен код /безплатни/ Notepad /той е инсталиран по 
подразбиране с Windows/, Notepad++ (може да о свалите от официалният му сайт: 
http://notepad-plus-plus.org/) и др.) 
 
Изключващите роботи стандарти, също така са известни като Протоколи за 
изключване на роботи или robots.txt протоколи, това е конвенция, която да 
съветва сътрудничещи уеб роботи и други уеб роботи за достъпа до всички или 
част от уебсайт, който иначе е публично достъпен. Роботите са често използвани 
от търсачките да категоризират и архивни уеб сайтове, или от уеб 
администраторите да проверят изходен код. Стандартът е различно от това, но 
може да се използва във връзка с, Sitemaps, стандарт за включване на робот за 
уебсайтове.  
 
За да пишете протоколи за изключване на роботите и паяците трябва да сте 
наясно с техните имена. Едни от най известните са: 
 

- Google: Googlebot 
- MSN: MSNbot 
- Yahoo!: SLURP 
- ASK: Teoma 
- AutaVista: Scooter 
- LookSmart: MantraAgent 
- WebCrawler: WebCrauler 

 
Може лесно да проверите какви протоколи за изключване използват големите уеб 
сайтове като след сайта напишете robot.txt. Пример: http://facebook.com/robots.txt  
Има и уеб сайтове които може да ви помогнат с „разбирането“ на тези файлове. 
Един от тях е: http://www.frobee.com/robots-txt-check 
 

http://notepad-plus-plus.org/
http://facebook.com/robots.txt
http://www.frobee.com/robots-txt-check
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Файлът robots.txt се поставя винаги в основната директория и името му трябва да 
е изписано с малки букви, адреса му трябва да бъде http://your-
domain.com/robots.txt. 
Начина по който изглежда кода в файлът е следният: 
 
User-agent: * 
Disallow: /tmp/ 
Disallow: /private/ 
Disallow: /links/listing.html 
 
User-agent се отнася към паяка (робота) който търси из вашият сайт. Трябва да 
знаете неговото име. Можете на различни роботи да зададете различни 
рестрикции. След User-agent: се изписва името на робота примерно Goolebot. В 
нашия случай (и въобще винаги като се използва * се отнася до абсолютно всички 
роботи.) 
 
С Disallow: забранявате. Не давате достъп на роботите до определени 
директории, видео, снимки или определен файл. 
 
В даденият пример по горе е забранен достъпа до папки: tmp, private и в папка 
links е забранен достъпа до listing.html файлът. 
 
Нещо което трябва да вземете под внимание когато пишете robots.txt файлове е, 
че роботите четат файловете от горе на долу. Това ще рече, че ако искате да не 
давате достъп на Googlebot до папка work, на SLURP до videos, а на всички до 
private тогава кода трябва да ви изглежда така: 

http://your-domain.com/robots.txt
http://your-domain.com/robots.txt
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User-agent: Googlebot 
Disallow: /work/ 
 
User-agent: SLURP 
Disallow: /videos/ 
 
User-agent: * 
Disallow: /private/ 

 

Robots Meta таговете 

Понеже не всички имат достъп до сървъра на който е качен сайта им може да се 
възползват от HTML meta таговете. Този код се поставя между таговете 
<head></head> и изглежда по следният начин: 
 
<html> 
<head> 
<meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”> 
<title> 
Web Site Title 
</title> 
</head> 
 
 
noindex “казва” на робота да не индексира съдържанието на страницата, а nofollow 
да не следва линковете. Естествено има и други мета тагове които може да ги 
използвате. Може да използвате комбинации от: following, not following, indexing, 
and not indexing 
 
<meta name=”robots” content=”index, nofollow”> 
<meta name=”robots” content=”noindex, follow”> 
 
Кода по горе казва на роботите следното: 
В първият случай да индексират съдържанието на сайта, но да не следват 
линковете. Във вторият случай, да не индексират страницата, но да следват 
линковете. 
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SEO Спам 
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SEO Спам 

Какво е SEO спам 

SEO спама са рекламите които изскачат от „незнайно“ къде и са ви напълно 
безполезни, пише едно, а когато кликнеш за да се отвори рекламата се появява 
нещо съвсем различно. Има три вида SEO “Black hat SEO”, „Gray hat SEO“ и „White 
hat SEO“. SEO спама спада към Black hat SEO (черно SEO). На въпроса защо 
съществува SEO спама... ами от него се печелят пари. Има хора които се 
занимават само е единствено с спам. SEO спама се нарича също и spamdexing – 
защото спами индексите. 
 
Спама може да е различен по размери има реклами които от далече крещят 
„Спааам“, но има и такива които не изглеждат точно като спам, но всъщност са. 
Някои от тях са изброени по-долу. 

 Линкове – линкове които са със същият цвят като фона на сайта и са 
незабележими от потребителя. 

 Скрити линкове – това са линкове които са скрити зад елемент от 
страницата примерно изображение. Потребителя не ги вижда, но робота 
може да ги проследи. Не ползвайте тази техника може да ви навреди много 
повече от колкото да ви помогне. След време ще се забележи, че никой от 
потребителите не посещава този линк и може да ви се понижи ранга. 

 Линкове в пунктуациите- Някои SEO крият линкове в пунктуациите. Пример 
свършва едно изречение и има удивителна или точка. Линка е скрит в 
знака. 

 Входящи страници – Това са страници които са безполезни за потребителя 
принципно и единственото нещо което вижда потребителя е „кликни за да 
продължиш“ или „кликни за да се върнеш към началната страница“. Тези 
страници са направени за да привличат роботите и да печелят „точки“. 

 Поставяне на мета тагове – Мета тагове с едни и същи ключови думи се 
повтарят многократно. 

 Незабележими линкове – това са линкове които са с миниатюрен размер и 
не могат да се видят от потребителите. Принципно се поставят в 
изображение което е с големина от 1 пиксел на 1 пиксел. 

 Линкове които водят до друго място – Да кажем, че четете статия за 
екологията и има линк на който пише „още за екологията“ и когато кликнете 
на линка се оказва, че статията не е за екологията а за някакъв вид продукт 
който е нов на пазара и се предлага на „промоционална“ цена само за 
няколко дни... 

 Скрит текст – Това е текст който има същият цвят като фона на самата 
страница и потребителите които посещават сайта не могат да о видят. В 
него се включват ключови думи или фрази. 

 Прикриване – това е техника за високо оптимизиране на уебсайт. Роботите 
и паяците „четат“ едно съдържание (код), а за потребителите се зарежда 
съвсем различна страница която е много по „приятелски“ устроена. 
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 Страници само с линкове – това са страници на които има само линкове и 
определено трябва да се избягват. Единственото изключение е картата на 
сайта. 

 Линкови ферми – това е подобно на страниците които са пълни само с 
линкове. Страници които имат само линкове, преди тази стратегия е 
работила много добре ако желаеш да имаш висока ранг позиция. Сега 
единственото което може да се спечели с нея понижаване на ранг... 

 Сибил атака – прави се от спамерите когато притежават много сайтове за 
изграждане на вътрешна връзка. Основната цел е изграждането на 
фалшива линкова система 

 

Защо да не ползваме SEO спам 
 
Ако сайта е ваш или ви плащат за да го оптимизирате трябва да сте на ясно, че 
спама може само да ви навреди. Рано или късно роботите ще го забележат, а 
когато това стане ще ви намалят рейтинга или ще ви блокират напълно. За да се 
върнете обратно на мястото което вече имате ще ви трябва много повече време 
(най-малко шест месеца). 
 
Друга много основателна причина е, че никой не обича спама. Ако искате вашите 
клиенти или посетителите на сайта ви да ви уважават и да изградите стабилна 
връзка с тях отбягвайте спама. Много е досадно дори когато го получаваме по 
пощата, дразни когато постоянно се появяват някакви не свързани картинки с 
реклами на нещо което не е това което изглежда. 
 
Друг много важен момент е когато сте „изиграли“ посетителя да дойде на вашата 
страница. Единственото което ще постигнете така е да ви запомнят с 
отрицателно. Някой път когато стане така посетителя запомня името на сайта и 
дори да предлагате нещо което му е нужно потребителя няма да кликне на 
вашият сайт.  
 
Когато имате бизнес и си мислете „дали да не използвам спам за да се класирам 
по-бързо“ запомнете следното: Не може да се гледа на фирма като 
„професионалист“ ако се чуди как да изиграе посетителите. По-добрият вариант е 
да се изкачите бавно до върха, но трупайки стабилни взаимоотношения с 
клиентите и посетителите отколкото бързо и да ви се носи лошо име.  
 
Успеете ли да обедите клиентите, че вашият сайт е сигурен или вашата фирма е 
стабилна клиентите и посетителите ще продължат да се връщат. Връзката с 
клиентите е едно от най-важните неща за стабилният бизнес. И ако искате да 
успеете и да останете на върха спечелете доверието на вашите клиенти. 
 
За да не се окажете в „черната“ листа с табелка спамер не прибягвайте до 
методите на спама. Да няма да свърши света ако ви изключат от листата в крайна 
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сметка пак ще ви индексират като направите промените в сайта си. Ще отнеме 
естествено известно време, но... За да не попаднете по-погрешка в спам листата 
следвайте най-простото правило: „Направете сайта за посетителите, а не за 
роботите“. Да хубаво е да има оптимизация, но ако посещаемостта на сайта е 
голяма дори с малка оптимизация можете да се издигнете в челните позиции. 
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Google AdWords 

Запознаване с AdWods 
 

Платените услуги познати като PPC (Pay per click – плащане за клик) са много 
често използване за постигане на бързи резултати. Хубавата новина е, че дори 
след като спрете да ползвате тази услуга, натрупания брой потребители които са 
посетили сайта се отразяват от роботите. Тоест PPC услугата може да ви помогне 
за натрупването на рейтинг на вашият сайт.  
 
Колкото повече посетители идват в сайта ви, толкова по добре. Ще се класирате 
на по предни позиции в търсачките. Защото както знаете колкото и да е 
оптимизиран даден сайт без посетители той няма да се класира. 
 
Google AdWords дава голяма възможност за някои бизнеси и организации да 
подобрят резултатите си в Google търсачката. Това ще направи тяхната страница 
по „приятелска“ за потребителя, могат да се изпробват някои нови идеи и ще 
повиши продажбите (на онлайн продукти ).  
 
Също така може да се окаже и начин за харчене на пари които нямат 
възвращаемост. Това зависи от начина по който вие създавате вашите реклами. 
 
Google AdWords Може да ви помогне да ви намерят клиенти, които по друг начин 
не биха могли. Може да си изберете „реклама“ само в определено географско 
положение или да си изберете фраза за която да наддавате. Вие можете да 
спрете и да стартирате AdWords компания когато си пожелаете. 
 
AdWords е програма която се плаща на клик. Това означава, че вие плащате само 
ако някой кликне върху вашата обява. Този клик може да ви помогне да 
превърнете посетителя в купувач. Трудната част е как да накараш това да се 
случи. Има много хора, които са добри в работата си и могат с лекота да 
превръщат клика в пари. Вие трябва да сте им конкурентно способни още от 
самото начало.  
 

Как да направите това?! Съсредоточете се върху следните неща: 

 Ключови думи 

 Добавяне на текст 

 Целеви страници 

 Географско положение 
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Как AdWords работи 

Най-общо казано, дава възможност за избор на потребителя. Органичното SEO 
също е добро, но и то има своите недостатъци. 

 

Понеже някои уеб страници са в Интернет пространството от доста време те се 
вписват като „по-надеждни“ и застават на по-предни позиции. Трудно е за нови 
уеб сайтове да се издигнат. В най-добрият случай поне 6 месеца. 

 

Това което прави AdWords е да дава допълнителна информация. За него не е 
важно дали тя е свързана или не. А за хората които просто искат да купят нещо е 
много удобно. 

 

Това което трябва да направите е добро обяснение на това което продавате за да 
може потребителят да избере вас. Трябва да знаете, че точното описание е най-
важно. 

Ако пишете нещо което не е свързано с това което правите само за да привлечете 
внимание, ще си навредите 

 

Някои неща които трябва да направите преди да започнете работа с AdWords са 
следните: 

 Доклади – за конкуренцията. Направете проучване как си продава 
продуктите как им изглеждат рекламите, кои реклами се предпочитат и кое 
се продава повече. 

 Управляване на разходите. Трябва да знаете началната сума която сте 
готов да похарчите за платени услуги. Трябва да обмислите колко искате да 
вложите в тази услуга. 

 Уеб сайтове и социална медия. Намерете сайтовете които се посещават 
най-често и поставете обявите си там. Фейсбук е едно от най-
предпочитаните места за поставянето на реклами. Естествено ако 
предлагате екскурзии може да закупите реклама в сайт за екскурзии за да 
сте по сигурни, че ще има по-голяма вероятност за печалба. 

 
 

Как AdWords работи за продавачите: 

Да кажем, че продавате сандвичи в София. Това е заведение за бързо хранене. 
Много от хората бързат и нямат много време да отделят за яденето си, а искат и 
да им излезе евтино.  
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Какво можете да направите? Ами най-добре е да се съсредоточите първо върху 
това което продавате, после върху локацията. В София да кажем има 3 милиона 
души от тях към 100 хиляди живеят близко до вашето заведение за бързо 
хранене. Тези хора проверяват в Интернет къде има нещо бързо и евтино за 
ядене. Ако наблегнете на правилните думи... Взимате думи за по 10 стотинки, 
обявата е виждат 20 хиляди от които 50 ще кликнат на нея това е 5 лева и от тези 
50, 30 дойдат в заведението ви а сандвичите са по 3 лева то тогава печалбата ви 
достатъчна за да си позволите услугата и тя ви носи печалба. 

 

Сега вече разбирате, че AdWords се състои в наддаването за специфични думи. 
Ако наддавате достатъчно вашите обяви ще се появяват в страницата с 
резултатите. Има няколко начина с които можете да си помогнете. 

 

Първото важно нещо е, че Google е първият най-голям продавач на Интернет 
реклама. Той е и най-предпочитаният защото (за разлика от други търсачки, които 
само ви взимат пари без обезателно някой да е кликнал върху обявата ви) те ви 
таксуват само ако някой е кликнал върху вашата обява. 

 

Най-известната услуга плати за клик (pay-per-click) е много изгодна за 
рекламодателите. Отстранява се една голяма доза риск за вас с тази услуга. 
Помага ви да изградите връзка с клиентите понеже поставя логото и фирмата ви в 
рекламите. А вие плащате само ако някой кликне върху рекламата. 

 

Това води до второто основно нещо, а то е поставянето на вашата реклама. Може 
да сте забелязали резултатите подчертани в жълто които излизат най-отгоре. 
Това са платените услуги. А Google слага само 2 или 3 обяви от тях. За да се 
вмести вашата обява там трябва да наддадете достатъчно за ключова дума и да 
имате голяма посещаемост.  

 

SEO и AdWords 

За да продължите с AdWords е добре първо да сте запознати със SEO. 
Органичното SEO работи най-добре като се съчетаят AdWords, SEO и SEM 
(search engine marketing – маркетинг за търсещите машини). Също така AdWords 
може да ви помогне много за решаване на SEO проблеми. Това е и пряк път за 
получаване на линк към вашият уеб сайт. Също така и нещата които ще научите 
от създаването на рекламите, ще ви помогне за SEO за вашият сайт. 
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Как да си направите AdWords профил 

Ако започнете работа в голяма фирма по принцип ви дават и профил. С този 
профил вие имате достъп до имейл, различни фирмени програми и може би 
сървърни папки. Но ако работите по ваш собствен сайт ще ви се наложи сами да 
си създадете профил. 

Google профила ви дава много по-голям набор от инструменти. Освен, че може да 
ползвате Google пощата вие имате достъп до: blogs, image, mobile и други. (вижте 
снимката). 

Ако вече имате Google профил можете да се впишете в AdWords от тук: 
https://adwords.google.com/ Ще ви зареди следната страница: 

 

 

 

Може да оставите и Google да ви помогне в избора като посетите следната 
страница: https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&hl=en-
US&ltmpl=signup&passive=false&ifr=false&alwf=true&continue=https://adwords.google.
com/um/SignupToken&app=Signup&sacu=1 Ще ви зареди следната страница: 

 

 

 

https://adwords.google.com/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&hl=en-US&ltmpl=signup&passive=false&ifr=false&alwf=true&continue=https://adwords.google.com/um/SignupToken&app=Signup&sacu=1
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&hl=en-US&ltmpl=signup&passive=false&ifr=false&alwf=true&continue=https://adwords.google.com/um/SignupToken&app=Signup&sacu=1
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&hl=en-US&ltmpl=signup&passive=false&ifr=false&alwf=true&continue=https://adwords.google.com/um/SignupToken&app=Signup&sacu=1
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Ще се зареди страница за настройки. Вписвате местоположението си и език който 
предпочитате. После кликате върху продължи.  

След това отидете на: Take me to my account. Ще ви зареди следната страница: 

 

Предимствата които имате с AdWords: 

 Достигате до хората в момента когато търсят това което вие предлагате 

 Контролирате бюджета който влагате 

 Има проследимост на точно какво действа в рекламите ви и какво не 

 Можете да се откажете когато пожелаете 

Настройки за Кампания - част 1 

Настройките за Кампанията са глобалните настройки. Преди да ги направите 
трябва да изберете с какъв бюджет разполагате на ден или колко сте готови да 
похарчите. Най-малкото включва една реклама и една ключова дума. 
 
Първо трябва да кликнете на линка: Campaigns и там ще трябва да отговорите на 
някои рутинни въпроси. Има и опция за допълнителна помощ ако искате да се 
запознаете по добре с това което правите. След това отидете на бутона: Create 
Your First Campaign. Там ще се появят няколко въпроса. Ако ви е първа реклама 
по-добре изберете опцията: Search Network Only. Това означава, че рекламата ви 
ще се появи само когато потребителя използва Гоогъл търсачката. Тази опция е 
по-лесна за разбиране и ви натрупва по-бавно сметка за разлика от другите 
опции.  
 
След това изберете име за вашата кампания. Може на по късен етап ако имате 
няколко кампании да го смените, така, че да могат да се различават или да им 
измислите общо име. 
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После следва избирането на локализация. Препоръчително е ако е малък бизнес 
да се съсредоточите само в окръга около вашата фирма или къща. Google 
предлага разширение в около 6 мили от локализацията която сте посочили. 
 
Има бутон за избиране на устройства на които да се показва рекламата. Може да 
изберете само лаптопи и компютри като кликнете на радио бутона: Let me choose. 
Препоръчително е да се зададе: All available devices. 
 
Следва въпрос за място. Google предлага да изберете всички мрежи. Но за 
начало е добре да се избере само Google търсачката защото е по-лесна за 
разбиране и навлизане в материята. 
 
Има избор на език на сайтовете в които искате да поставите вашите реклами. Ако 
сайта ви е на Български само сложете отметка на Bulgarian. Google не превежда 
ключови думи или съдържанието на вашите реклами. 
След това следва въпрос за каква система за наддаване желаете. Има две опции. 
Сам да си изберете система за наддаване или да оставите AdWords да реши 
вместо вас. Ако не сте се занимавали до сега с AdWords препоръчително е да 
сложите отметка на втората опция. 
 
Следващият въпрос е Бюджетът с който разполагате за деня. Впишете сумата в 
празното поле. 
 
Когато приключите с настройките кликнете върху: Save and continue. 
 

Как да създадем реклама и ключова дума. 

Създаването на реклама може да отнеме много време. Също така може и никога 
една реклама да не е перфектна. Има няколко прости правила които трябва да се 
следват. Другото зависи от провеждане на експерименти, кое ще проработи и кое 
не. 
 
Отидете на началната страница след като сте се вписали в профила си в AdWords 
и кликнете на линка: Create Ad and Keywords.  
 
Трябва да изберете коя от следните видове реклама искате да направите:  
 

- Text Ad (текстова реклама), 
- Image Ad (картинка),  
- Display Ad Builder, или  
- WAP Mobile Ad (реклама за мобилни устройства). Ако ви е за пръв път по-

добре да изберете текстова реклама. 
 
Заглавието трябва да е дълго най-много 25 символа. Заглавието трябва да е 
просто и описателно. Трябва да съдържа една или повече думи които да 
отговарят на нуждите на потребителя. 
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В полето: Description Line 1 можете да ползвате най-много 35 символа. За тук 
можете да намерите най-различни съвети из нета какво да направите. Най-
препоръчителното обаче е да се напишат качествата на продукта и за какво 
помага. 
 
Description Line 2 тук също се пишат максимум 35 символа и е ней-подходящо да 
използвате думи като: намаление, промоция, отстъпка, ограничено количество (е 
това вече не е една дума :) ) 
 
В полето: Display URL трябва да напишете страницата на която се намира 
продукта или началната страница на уеб сайта в който се намира продукта (също 
35 символа) 
 
В полето: Destination URL се поставя адреса на тъй наречената landing страница. 
Може да поставите адреса и на страница, която ще помогне на потребителите да 
се ориентират как да закупят продукта. 
 
В полето което е под: Enter keywords per line се пише/ат ключовата/ите дума/и до 
които искате да се покаже вашата обява. Примерно ако продавате вино е добре 
да сложите ключови думи като: винарна, вино или известни фрази (но тях 
задължително ги поставяйте в кавички „“ ) 
 
След това кликнете върху: Estimate Search Traffic и после върху: Save and 
Continue to Billing за да запазите това което сте създали и да продължите 
изграждането. (Тук ще ви бъде поискано начина по който ще плащате и 
информация за вашите данни). 
 
Къде ще се появят вашите реклами?! 
Вашите реклами ще се появят точно там където сте им казали. За да имате 
повече опции обаче трябва да изберете кампания с разширени настройки която 
ще разгледаме по нататък. 
 
За да се ориентирате по добре се поставете на мястото на потребителя. Какво би 
ви направило впечатление? Какво би ви допаднало? Над коя възрастова група 
искате да се концентрирате. 
 
Когато избирате ключови думи изберете такива които описват продукта ви и са 
сродни с него. Едно от предимствата на AdWords е, че можете да решите кой ден 
и кой час да пуснете рекламите си.  
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Установяване на целевите пазари за AdWords 

Разрастване 

Нека започнем с факта, че Google AdWords се разраства всяка година с 18%. Това 
е показател, че бизнесът е успешен. Естествено на пазара се появиха и 
имитиращи компании които рекламират вашите продукти, но не ви съветвам да ги 
пробвате по простата причина, че не са толкова надеждни и резултатни като 
Google. Но справянето с тях не е ваш проблем а на Google. 
 
За да се възползвате максимално от качествата на AdWords трябва да разберете 
кои са вашите най-печеливши продукти, които и в същото време са лесни за 
намиране с ключови думи. 
 

Такива са продуктите които имат: 

 висока брутна печалба 

 Имат висока обща печалба 

 Които са лесни за продан 

 на които им растат бързо печалбите 

 продукти които са нови на пазара или са сезонни 

 на които може да се направи по ниска оферта 

 

Как те намират купувачите 
Като погледнеш как купувачите купуват от теб можеш най-лесно да кажеш кои ще 
бъдат привлечени от AdWords. Основните начини по които хората могат да 
купуват от вас: 

 Интернет продажби 

 Продажби по телефон (силно не дооценени) 

 Продажби на мястото на клиента. Отивате при клиента и се разбирате какво 
точно иска, срещата се уговаря по телефона или чрез Интернет заявка. 

 Продажби на вашето място. Много е по лесно да привлечете клиент да купи 
нещо от вас по Интернет или по телефона, отколкото да дойде във вашият 
магазин. 

Идентифициране на типа на вашият бизнес 

Начинът на използване на AdWords ще варира в зависимост от много фактори, 
като например вида на бизнеса в който сте. Ето някои неща, на които се гледа в 
зависимост от типа на вашия бизнес: 

- Локален магазин с общи продукти 

- Локален магазин със специални продукти 

- Общи продукти които може да се изпращат 

- Специални продукти които може да се изпращат 
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- Локални консултации, обучения или други лични услуги 

- Консултация и обучения в широка област. 

 

Настройки за кампания - част 2 
 

Цялата същност на онлайн реклама и AdWords е предложението сами да си 
направите реклама в Интернет пространството, по начина по който го правят и 
специалистите. Това означава, че с избора на ключови думи, които отговарят на 
вашият бизнес, като проследявате от кликването на AdWords за онлайн 
продажбата,може да модифицирате продажбите си. 
 
Има два избора за стартиране на кампания.  

- Единият е кампания която е тясно свързана с ключова дума. Колкото по 
често се клика на обявата толкова по напред излиза тя.  

- Вторият избор е кампания която е тясно свързана с мястото. Тъй 
наречената Landing страница или страницата на която са отведени 
потребителите когато са кликнали на вашата обява. 
 

След като сте избрали каква кампания искате да стартирате AdWords „ви 
отвежда“ на страница на която вие трябва да направите настройките на вашата 
кампания. (В началото е трудно да получите добри резултати понеже 
конкуренцията при AdWords е голяма). 
 
AdWords предлага широка гама от видове кампании но само някои от тях са 
истински полезни: 
Default: оставяте Google да реши. Това означава, че поставя рекламите ви в: 
Search Network и Display Network. 
 
Search Network Only: това е оригиналната, най-лесната и най-използваната опция 
за реклами. Тя поставя вашите реклами отстрани на резултатите 
 
Display Network Only (Text Ads): това са текстови реклами и се поставят в сайтове 
които разрешават AdWorks да поставя обявите си. 
 
Display Network Only (Display Ad Builder): Може да използвате графика за да 
построявате вашата реклама. 
 
Mobile Devices Only. - Това са реклами специално направени за мобилни 
устройства, но се поставят най-много 1-2 реклами и то разположени на малко 
място. 
 
Online Video (In-Stream) and Online Audio- Мултимедиен избор. Ако сте начинаещ 
не го използвайте. Или поне докато конкуренцията ви не открадне вашите клиенти 
по този начин :) 
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След като изберете някоя от горе посочените опции поставете име на вашата 
кампания. То естествено може да е повлияно от ключови думи или да се промени 
в процеса в който вие експериментирате с AdWords. 
 

Избор на мрежи и устройства 
 

Google улеснява избора ви като ви дава възможност за реклама във всички мрежи 
и мобилни устройства. В известен смисъл това е добре. Има много начини да се 
изкарат пари с AdWords. Проучете следните възможности добре преди да 
изберете някоя от тях. 
Опцията Networks дава изключително важни решения, някои от които не са 
видими, освен ако не промените настройката по подразбиране. 
 
Search – Google Search - ако поставите отметка тук това ще означава, че 
рекламата ви може да се появи в Google резултатите като се търси по ключова 
дума. 
 
Search – Search Partners - тази отметка ще се появи само ако отбележете че 
искате Google Search. Препоръчително е тази отметка да се маха понеже тя вече 
попада в графата „потребителя не е сигурен дали иска точно това“ или когато 
потребителите не могат да намерят точната фраза която търсят и гледат за общи 
резултати. 
 
Display - Display Network. - Същия избор е описан в предишния раздел; поставя 
рекламата Ви на сайтове, които използват AdSense, в YouTube, Gmail и други 
свойства на Google. 
 
Relevant Pages – Across the Entire Network(Подходящи страници - в цялата 
мрежа)- Тази опция показва рекламите ви във всички подходящи места в 
дисплейната мрежа. Можете да получите потенциално широк обхват, но няма 
контрол. 
 
Relevant Pages Only on the Placements and Audiences I Manage (Подходящи 
страници само в разположения и аудитории които аз управлявам) – тук имате 
голям контрол но изисква време. 
Вариантите за устройства също са разнообразни, но те се появяват само ако сте 
сложили отметка на „позволете ми да избера“. 
 

- Desktop and Laptop Computers - настолни компютри и лаптопи. Устройства с 
голям дисплей (монитор). 

- iPhones and Other Devices with full Internet Browsers.- iPhones и устройства 
които имат пълен достъп до мрежата. 

- Advanced Device and Carrier Options.- опция която ви позволява да изберете 
определени (специфични) устройства. 
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Изберете къде да поставите вашите реклами 

 
Защо Географското Насочване е така важно?! 
 
За това вече говорихме в Раздела за SEO, но е важно и затова с риск да се 
повторя ще кажа пак някои неща. 
 
Причината е проста. Много по-добре е ако имаш малък бизнес да започнеш 
неговото разширяване от „района“. Когато си поставяте за цел да привлечете 
вниманието на „съседите“ и те останат доволни ще се похвалят на приятел който 
живее до тях и ако той е чувал за вас много вероятно да си поръча от вас. Хора 
които са далече от вас е по-малко вероятно да поръчат от вас. За това е добре да 
се почва с малки райони и географско положени. Когато бизнеса ви се разрасне 
може да се опитате да привлечете купувачи от околностите. По трудно ще е да 
накарате някой от големи градове които са далече да купи нещо от вас защото ако 
не е чувал за вас няма да ви има и доверие. А след като харчите пари за реклама 
е по-добре да си осигурете сигурни приходи от колкото да пилеете пари на 
„вятъра“.  
 
На Гео-локация има опции да си изберете към кое географско местоположение се 
стремите. 
 

 Bundles - е отметка за държави 

 Browse- дава ви възможност да изберете страна и след това да изберете 
област от държавата. 

 Search- позволява ви търсене в специфична област 

 Custom- ви позволява да кажете къде точно искате да се появява вашата 
реклама.  

(можете да използвате всичките отметки при избирането (посочването) на регион) 

 

Използване на AdWords за насочване към потребители които използват 
определен език. 

Добре е да помислите точно върху коя аудиторията се целите. Много хора няма 
да погледнат обявата ви ако не е на техния предпочитан език или ще кликнат за 
да разгледат картинките и ще си тръгнат. Така вие губите пари. За това е добре 
да изберете предпочитан език. Под линка за Locations има опция за предпочитан 
език. От там може да посочите езика който е предпочитан. (от потребителите 
които искате да привлечете) 
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Добавяне на разширения 
 
Разширение на рекламата в Google AdWords е допълнителна релевантна 
информация, която е показана заедно с рекламата ви. 
 
Текстови реклами на Google са ограничени в рамките на на бюджета Ви - тоест на 
знаците-всеки ред е кратък, а общият брой на знаците в рекламата е сравнима с 
текстово съобщение или с Twitter пост. и все пак тези реклами са успешни. Все 
пак за да разберете дали на вас ви помагат разширенията можете да направите 
следното: 
 
Започнете една кампания без разширения вижте резултатите, а после със същите 
настройки използвайте и разширенията. Сравнете резултата на двете и ще 
видите сами за себе си. Някои видове разширения: 
 

 Location. (Местоположение) - поставя линк към карта на вашия реклама 
(тоест къде се намира фирмата ви). 

 Product – това е снимка или графика на ваш продукт който ви излиза до 
обявата. 

 Sitelinks – това е специфичен страница на вашият уеб сайт 

 Phone- (е това май е ясно какво прави без обяснения )  

Хубавата новина е, че тези разширения са безплатни както и мноо други 
екстри които предлага AdWords 
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Настройка за наддаване, Бюджет и Опции за доставка 

 

Разбирането на печеливши реклами и наддаването за ключови думи. AdWords 
използва интересен икономически, но малко труден начин за разбиране колко ще 
платите и на кое място ще излезе рекламата ви. Прост пример: 
 
Вие наддавате за ключова дума 1лев. Следващия след вас дава 80 стотинки. Вие 
плащате 81 стотинки ако някой кликне на рекламата ви. Третият човек залага 60 
стотинки за ключова дума. Тоест ако някой кликне рекламата на втория човек той 
ще плати 61 стотинки. Четвърти наддава 40 стотинки ако някой кликне на обявата 
на 3тия той ще плати 41 стотинки. 
 
Следователно ако вашето наддаване от 1 лев е най-голямата сума за клик, тогава 
вашата реклама ще излезе на 1 място за тази страница – от страни на 
резултатите. Този който е наддал 80 на 2, 60 на 3 и така на татък. 
 
Всъщност това е и малко объркващо защото ако сте наддали 1 лев за клик а този 
след 80 стотинки виеще платите 81. Заложили сте бюджет от 10 лева и след 10 
клик гоогъл ще махне обявата ви. Един вид ви спестява по 19 стотинки за клик.  
 
Другото което е Гоогъл следи и записва резултатите колко пъти е кликнато върху 
някоя обява. Ако някой наддава 50 стотинки за обява и неговата обява е видяна 
10 пъти, това значи, че този човек носи печалба на гоогъл от 5 лева на ден. 
Вашето наддаване е 1 лев, но обявата ви е разгледана само 3 пъти. Това ще 
постави обявата ви на 2 място защото носите по-малко пари на Google. За това е 
добре и рекламите да са добре написани така, че да привличат хора. Да ги 
предизвиквате да изберат вас. 
 
Тук има и още нещо. След като една реклама носи добри пари на Google и 
обявата има голяма посещаемост е много трудно нова реклама да я измести. За 
да стане това по принцип има един начин. Това е да наддадете повече от първия 
за да излезете в класацията. Но с това трябва а се внимава за да не похарчите 
повече от колкото ви се иска да платите. Използване на общи настройки за 
наддаване. 
 
Наддаване за вашето рекламно разположения в AdWords е сложено и 
потенциално скъпо. Офертите ви може да помогнат на рекламите Ви да се видят 
и кликнат от правилните хора, или можете да плащате твърде много за кликвания, 
които не носят в достатъчно приходи.  
 
Вие трябва да се концентрира върху три основни части на фунията онлайн за 
продажби, като смятате офертите (наддаванията) си: 

 цена за клик 

 печалба за продажба 
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 съотношение на реализациите 

Трябва да сте внимателни. Не трябва услугите на AdWords да взимат вашата 
печалба от продажбите. Тоест да не печелите нищо в крайна сметка. AdWords 
предлага два набора от опции за офериране: основни и напреднали. Основните 
опции са, както следва: 

1. ръчно офериране – това ви дава възможност да наддадете най-много за 
ключова дума 

2. Автоматично офериране: Google наддава вместо вас за ключови думи така, 
че да получите най-много кликания. 

Кое от двете ще изберете зависи от вас. Ако сте начинаещ е добре гоогъл да го 
прави в началото вместо вас, но ако искате да експериментирате или имате опит 
може да го правите и сами. 

Опциите за напреднали са следните: 

 Фокусиране върху клик 

 използване на проследяването за реализации на данните 

 Съсредоточете се върху впечатления. 

 

! ВАЖНО: при първата ви кампания тези опции няма да са активни! 

 

Създаване на магнетични реклами 
 

Всичко казано до тук няма да ви е полезно ако не се научите как да правите 
реклами които да „грабват“ клиента и да го карат да избере точно вас. 
 
Съдържанието на една реклама трябва да е 130 символа в които са включени и 
разстоянията. Това са четири реда – 25, 35, 35 и 35 симвула. Може да ви изглежда 
малко но толкова позволява Google. Много хора твърдят, че писането на реклами 
е много по трудно от всяка друга редакторска работа. Може би са прави. Не се 
отказвайте. Правете опити, опити и пак опите докато стигнете върха. Човек се учи 
от това което прави. Няма пряк път за да си добър в нещо. Трябва да се 
постараеш. 
 
За да са сполучливи вашите реклами трябва да се фокусирате върху три главни 
цели. Трябва да намерите и начин да ги балансирате за да не се окаже някоя от 
тях в ощърб. Те са следните: 

✓ Генериране кликвания от квалифицирани посетители (с голям процент 

вероятност да купят нещо от вас) 

✓ обезсърчаване на хората, които е малко вероятно да станат ваши клиенти от 

щракнете върху вашата реклама  

✓ Създаване на ваши очаквания и перспективи за уебсайта ви 
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Каква трябва да е една реклама за да изпълни целите по-горе? Винаги описвайте 
с точност какво предлагате и не заблуждавайте потребителите. Трябва да 
използвате думата „безплатно“ много внимателно, защото тя има ограмна тежест. 
Използвайте я само ако това което предлагате наистина е безплатно, инъче 
рискувате да оставите посетителите на сайта ви с отрицателно мнение за вас и 
може да не се върнат. 

Ако сте написали обява като следната: 

 

Хиляди БЕЗПЛАТНИ Снимки 

на Майкал Джордан и NBA + видео 

само при НАС напълно БЕЗПЛАТНО! 

www.vashiyatsait.com 

 

и предлагате наистина снимки но само една от тях е безплатна, а за останалите 
изисквате регистрация и месечен абонамент... Тогава потребителя ще влезне в 
сайта ви, ще види и веднага ще излезне.  

Друго което не трябва да правите е да подвеждате посетителите. Ако предлаате 
на рекламата парфюм, а в същото време се занимавате с електротехника тогава 
посетителя на тази реклама ще се върне мигновенно обратно в там от където е 
дошъл, защото това което му предлагате не го интересува. Не правете такива 
реклами само за да съберете брой кликвания. Това са похарчени пари без 
възвръщаемост. 

Много по добра реклема би била следната: 

 

БЯЛА ТЕХНИКА ЗА ДОМА 

Върнете стар уред и вземете 30% 

НАМАЛЕНИЕ на всички уреди при нас! 

www.vashiyatsite.com 

 

Така бихте привлекли повече хора които искат да купят нещо от вас. В същото 
време след като останат доволни биха ви препоръчали и на приятели, а това е 
най-добрата реклама. Старайте се рекламата да съдържа точно това което 
предлагате нито повече нито по-малко. 

 

http://www.vashiyatsait.com/
http://www.vashiyatsite.com/
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Мислете по следният начин за нещата. Да, защо да не включим негативно, та 
нали негативното е позитивно за някои. Ще дам пример. Вие сте мъж и си търсите 
жена която да отговаря на вашите изисквания. Искате обаче и срещите да са 
сполучливи за да можете да им се насладите. Пускате обява онлайн.  

„Мъж на 35 години търси запознанство с жена над 28 годишна възраст. Да няма 
алергия към котки. Да обича животните. Да не пуши и да има чувство за хумор. 
Също така да и харесват спокойните места.“ 

Така отбъсквате жените които са пушачи (това е пример и не цели засягането на 
който и било) и не обичат животните. Тоест имате мноо по голям шанс да 
намерите това което търсите. Същото се отнася и за противоположната страна. 

„Мъж който обича животни и спокойни места. Звучи интересно, защо пък да не се 
обадя...“ 

 

Старайте се да се отправяте към правилните хора. Има два вида грешки които се 
допускат по принцип. Първата е когато хора които не се интересуват кликат на 
вашата обява. Втората е когато губите потенциални клиенти. Двете решки са в 
ушърб защото не знаете колко ще ви костват. Ако обявата ви за клик е 0,05 ст. ,а 
правите на всеки 5 кликвания оборот за 50 лв. тогава няма проблем, но ако за 
клик обявата ви е 30 лв. и вие за 3 кликвания правите оборот 100 лева тогава сте 
на загуба. За това трябва бюджета да се разпредели внимателно . 

 

Превърнете вашите реклами в ключови думи! 

 

Да кажем, че предлагате мултифонкционалки принтери. Искате да ги продадете 
на голями фирма във вашият град или област. Фирмата с която искате да 
сключите сделката се казва примерно ЕкоТранс. Ето няколко примера на обяви 
които бихте могли да сложите, но кой е най-добрият избор: 

 

А: Разпродажба на мултифункционални принтери! 

Б: Писнало ви е от смачкани листове и купчина уреди? Ние сме тук за Вас! 

В: Хей ЕкоТранс, писнало ви е от смачкани листове и купчина уреди? Ние сме тук 
за Вас! 

 

Кое бихте избрали? Защо? Аз бих избрала вариант В. Причината е следната: При 
първият вариант просто съобщавате с какво се занимавате. При вториат вариант 
съобщавате какво правите и, че е изгодно, но не и към кого се обръщате. При 
третият вариан съобщавате за бизнеса си и се обръщате към фирмата с когото 
искате да сключите зделка. Дори собственика или директора на фирмата да не 
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забележат обявате Ви в списанието, весника или някой плакат се някой от 
служителите ще го види и ще информира директора /собственика/ на фирмата. 

 

За това е толкова важно да използвате правилните ключови думи в текста. Така, 
ще си осигурите достъп до точно онази аудитория която искате да копува от вас 
или търси вашите услуги. Третият пример по-горе показва, че обявата е „Точно за 
теб“ - аудиторията на която вие искате да привлечете вниманието. 

Изучете ключовите думи 

Вземете лист хартия и напишете 5-10 думи които се свързват най-много с това 
което предлагате. Проучете ги преди да ги тествате. Дова може да ви спести 
време и пари. Отговарят ли на следните изисквания:  

 Какво е обещанието? 

 Какъв е тонът? 

 Какви функции са подчертани? 

 Какво предлафа ? 

 Какъв е пизива за действие? 

 Какво обещава? 

 С какво се различава? 

В този бранш да си различен не е достатъчно, трябва да сте по-добър! 

 

Как да позиционирате вашата реклама? 

Първия начин е като накарате вашите продукти да се отличават. Да кажем, че 
продавате стари келтски реликви и книги за келтите. Всеки един човек от дете до 
възрастен можже да е ваш потенциален клиент. Обърнете се индивидуално към 
всички от тях. Тях и свързва нещо общо, проучете как те биха търси вас и 
използвайте точно тези ключови думи. 

 

Вторият начин.Въпреки, че целта на рекламата е да се направи първата 
продажба, можете да предложите и други неща, които вашите потенциални 
клиенти биха желали или се нуждаят преди да направят покупка. Коментари по 
цената, безплатна проба, съвети, видео и така нататък. Така може да станете 
техен първи избор понеже предлагате нещо което ако не им хареса няма да купят, 
но могат да погледнат. След време ще съберете правелните клиенти които ще ви 
търсят точно заради междинната оферта която вие предлагате. 
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Мотивиране за действие 

Вие имате по малко от секунда за да привлечете вниманието на клиента. Вашата 
реклама трябва да предизвиква многоброини емоции радост, любов, учудване, и 
др. Целта ви е да привличете „правилните“ кликвания. 

 

В голямата си част кликванията и решенията за покупка на дадена стока са 
моментални. Базирано на филосовията може да кажем, че човека е воден от 
своята грандомания и желания да притежава.  

Вашите четири реда за реклама на първо място трябва да са фокусирани върху 
емоциите, а на второ върху логиката. За да мотивирате потребителите да кликнат 
на вашата реклама тя трябва да е едновременно: 

 интересна 

 да приканва към действие 

 да предизвиква желание и 

 да може да вземе моментално вниманието на потребителя който да се 
превърне в потенциален клиент 

 

Заглавие 

Целта на заглавието е да привлече всички потенциални клиенти. Това означава, 
че трябва да остави останалите интернет учасници недоволни или 
незаинтерисовани което има за цел да ви спести пари. 

Какво трябва да е заглавието за да ви донесе успехи?  

 Предоставете им безпристрастна информация – информация от трето 
лице. Някой който няма връзка с вашата фирма, хората са слонни да 
повярват на някой който е тествал сам продукта. Ще искат да видят какво 
мислят и другите за това. Ред който да съдържа нещи като: „тествани 
панели – телевизионни отзиви“ ще ги заинтерисова. 

 Направете им голямо обещание – Не може да не сте забелязали с големо 
букви по обявите “отслабнете за една седмица“ или „направете сам вашият 
сайт“. Когато има обещание за постигнати резултати и какво ще могат да 
правят след закупуването на вашият продукт, това ще ги мотивира да го 
закупят – дори в действителност да нямат „нужда“ от него.  

 Направете предопреждение – Грабнете интереса им. Хората искат да знаят 
какво се случва около тях. Ако вашата реклама има заглавие като 
„Биоскандал в България“ или „Бяхме измамени в .....“. Любопитството на 
хората ще ги подтикне да разберат продълбението. 

 Любознателност – Използвайте интересите на хората в дадена област. 
Накарайте ги да искат да проверят дали това което знаят е наистина така. 
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„Коя част от моъка си използвате повече?“, „Коя е най-развитата ви чакра“. 
Примери като тези ще „грабнат“ тяхното внимание. 

 Използвайте провокацията - Хората по природа са концентрирани околко 
егото си. Накарайте ги да ви се доверят или да искат да разкажат повече за 
себе си, имат нужда да им се обръща внимание. Заглавия като „Чувствате, 
че ви експлатират? Обърнете се към нас!“, „Имате нужда от някой който да 
ви изслуша? Елате!“ ще накарат клиентите да ви забележат. 

 Дайте наименование – Кажете какво предлагате „Карта на Виена“, „Карта на 
ума за ученици“ 

 Направете запитване - „Чувствате дезориантираност?“, „Страдате от 
безсъние?“. Това ще накара „правилните“ посетители да кликнат на вашата 
обява.  

 

Използвайте описателни редове за да направите офертата неустоима! 

Никой няма да ви даде точна формулла какъв трябва да е един текст, причината 
е, че такава не съществува. Когато навържите всичко в рекламата ви тя трябва да 
звучи смислено. Ако се съмнявате, че обявата ви не е точно това което искате 
можете да направите няколко варианта и да съберете информация. Начинът с 
анкета е много известен. Попитайте различни хора кой от вариантите им допада 
най-много. Решението само идва при вас. 

Има важни неща които много експерти са отбелязали и подчератали. Нещо като 
стъпки през които трябва да минете и което може да използвате като жокер при 
писането на вашите реклами. 

 

 Назовете проблемното място – Пример с препарат за пералня. 

- Прането ви е твърдо? 

- Не е нужно да се притеснявате! 

 Предложете решение за проблема 

- Бързо лесно и удобно с (назовете марката на продукта)! 

 Направете списък с това което прави продукта 

- Прекрасен аромат! 

- Меко пране! 

- Запазва цвета! 

 Кратка оферта 

- Изпробвайте и ако не сте доволни ще ви върнем парите! 

 Отличителни черти 

- Няма петна след употреба 

- Не изтощава материята 
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 Цена – тук може да отбележим, че ако предлагате и да изпратите продукта 
може да добавите и „Безплатна доставка“ Дори и да е по скъп продукта ви, 
от другите предлагани на пазара можете да намерите пазар. Кактое казано 
в една стара поговорка - „За всеки влак има пътници“ 

 Разпродажба / Промоция 

- Вземете 1 и получавате 1 подарък 

- 20% по-евтино! 

 Препоръка / Самопохвала – може вирмата ви на пазара да е вече 10 
години. Това е добре да го знаят клиентите. Може да кажете с кого сте 
партньор. Ако назовете голяма верига на която имат доверие 
потенциялните купувачи мноо вероятно да ви изберат и да направят 
покупка от вас! 

 

Покана за действие 

Трябва да подканите потенциалните ви клиенти да действат. Искайте тяхното 
мнение. Те са важни за вас. Покажете им го. Накарайте ги да се чувстват от 
значение, насърчете ги да направят нещо. Предложете нещо в замяна на 
действие и създайте сцена на важност! 

 

Направете оферта с призив за действие! 

Когато предлагате нещо използвайте думи призоваващи действие. Вашата цел е 
да „събирате“ търсещи лица. Предложете нещо лъскаво и блестящо за да 
привлечете тяхното внимание. Думи предизвикващи действие са следните: 

 

 Поръчай, обади се или се запиши 

 Вземи, купи или поръчай 

 Пробвай или изтегли (за интернет игри или др.) 

По пасивни думи (като тези по-долу) помагат за взимане на решение: 

 

 Виж, слушай или гледай 

 

Предаване на спешност 

Ако погледнем начина по който е устроен всеки човек, ще забележим следното: 
Искаме повече това което не може да имаме. Хората са склонни да взимат 
изключително спонтанни решения при такива ситуации, а именно моментната 
възможност. - Кога, ако не сега! 
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Ето думи които предизвикват „желание“ за даден продукт“ 

 

 Само днес! 

 До (дата)! 

 До изчерпване на количествата! 

 Сега! 

 

URL 

Много рекламодатели прекарват часове в измъчване и терзаене какво да е 
тяхното заглавие. Заглавието е важно, да но в интернет рекламата всеки ред има 
равна стойност а тя е около 25%. Нещото на което не отдават толкова голямo 
значение е техният URL адрес, а това е погрешно. URL адреса съдържа 
информацията за това как се казва магазина ви и кой сте вие. Затова порижете се 
вашият URL адрес да отговаря на тези две неща. Трябва да се стараете той да е 
лесно запомнящ се за олеснение на вашите клиенти! 
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Подобрения 

 

Изображение с графични реклами 

 
Графичните реклами са графични файлове, които се показват на сайтове със 
съдържание, но не и на Google или на страниците с резултати от нейните 
партньори за търсене. Издателите могат да изберат да показват графични 
реклами вместо на текстови такива. Установено е, че графичните реклами 
генерират по-голяма постещаемост от текстоеите, но продажбата на продукти при 
тях е по-малка. Ако сте издадел обаче и ви се плаща за кликане, то тагава 
графичните реклами би ви били от по голяма полза. 
 
Google AdWords ви предлаа създаването на графични реклами. Дори и да сте се 
отказали от графиката и да нямате необходимите знания Google AdWords ще ви 
помогне да създадете невероятни графични реклами. В youtube можете да 
намерите видео уроци как да направите това. 
 
Предложения които можете да използвате при създаване на графични реклами: 

 

 Фокусирайте се върху проблема – това правило се прилага върху всички 
маркетингови реклами. 

 Запазете дизайна чист – Ней-опростената графика е й наи-гениалната. 
Трудно се правят изчистени дизайни, но те са и най-успешни. Натруфенето 
отбъсква потенциалните клиенти. 

 Показвайте хора на изображенията, а не продукти – доказано е, че коато 
има човек на изображението привличането към изображението е по голямо. 
Причината – невъзможно е да не забележеш как човек гледа към теб! 

 Включете оферта и призив за действие – това също е общо правило на 
маркетинговия пазар. 

 

Нека отбележим, че графичните реклами в сравнения с текстовите имт и минуси. 
Отнемат повече време за създаването си, стуват по-скъпо и също така им е нужно 
повече време за да покажат резултат. 
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AdWords и ключовите думи 

Как да подобрите вашата кампания като управлявате ключовите думи 

 
Пбщото между ключовите рекламите и хората са ключовите думи. Ако успеете да 
намерите точните ключови думи ще намерите и правилните хора. Никой не е 
станал продефионалист от една книга или само от теория. Трябва практика. След 
като придобиете практиката ще знаете точно кой ключови думи трябва да 
използвате за определена реклама.  
 
 
Печеливши ключиви думи или „star keywords“ 
Има статистика която показва, че над 95% от съдържанието на един уеб сайт се 
акомулира от 5 до 10 ключови думи. Има и често срещано явление един сайт да 
„живее“ само на една единствена дума или да „изчезне“ заради такава.  
 
Това което се изисква от вас е да намерите тази /тези ключови думи посредством 
проучване и наблюдение на трафика. След като намерите тази/тези ключови/а 
думи/а се постарайте да направите така, че те да останат „ваши“ и да ви служат и 
за в бъдеще. Това от което се нуждаят ключовите думи е подходяща реклама. 
 
Нещо което е хубаво да се спазва е да се даде на всяка ключова дума отделна 
рекламна група. В тази рекламна група ключовата дума трябва да се включва 
най-малко веднъь или два пъти. 
 
Как да намерите тази печеливша дума: 
 

1. Впишете се във Вашият AdWords профил 

2. Кликнете върху менюто най-горе където пише „keywords“ 

3. Щракнете върху раздела Impr за да сортирате ключови думи от най-много 
до най-малко впечетляващи. 
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Какво можете да направите с такава ключова дума, за да имате още по голям 
успех: 

1. Създайте на нова рекламна група в същата кампания като сегашната, 
напишете реклама, която се свързва здраво с ключовата дума, и добавете 
ключовата дума сама в списък с ключови думи. Сложете я на пауза. 

2. Създайте на нова целева страница специално за тази ключова дума. 

3. Когато сте готови да изпращате трафик към тази новата страница, 
сложете пауза на ключова дума в старата рекламна група и отмените 
паузата на ключовата дума в новата.  

 

Дългосрочни ключови думи 

Дългосрочните ключови думи (long-tail keywords – но не мисля, че точният превод 
на израза ще е смислен на Български) са тези, които получават малък брой 
импресии и от време на време при щракване (кликане). Тези ключови думи не 
получават достатъчно трафик, за да оправдаят собствената си реклама или 
целева страница, но в дългосрочен план си струва да наддавате за тях, защото те 
са по-евтини в сравнение с други ключови думи се конвертират по-добре, защото 
има по-малко конкуренция.  
 
Не винаги е печеливша стратегия да заложите на скъпите ключови думи поради 
много обстоятелства. Докато ако заложите за някоя ключова дума която не е 
толкова конкурентна може да спечелите добри доходи. Ако продавате маратонки 
за 20 лева и наддаването за ключовата ви дума е 15 лева то тогава вие сте на 
загуба. Дума която за по-голям период ви носи повече приходи е по-изгодна. 
Ако дадена дългострочна ключова дума спре да има „търсене“, можете да я 
оставите в профила ви. Google не налага санкциониране за не използвани ключи 
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думи или за малко търсени такива. Може след време пак да се появи търсене за 
тази ключова дума и да ви се наложи да я използвате повторно. 

Ключови думи с лошо качество 

От 2006 одина Google разполага с алгоритъм който извършва изчисление на 
пазарните цени и променя периодично своята покупна цена (смятам, че не е 
нужно да казвам, че целта за това е да печели пари). Най-важният фактор при 
определянето на цената се явява вашият рейтин (като изключим факта за това 
колко са склонни да дадат вашите конкуренти). 
 
Използвайки поговорката на „влиятелните“ хора - „знам, че за каквото и да ми 
говориш става дума за пари“ тук работата е същата. Естествено никой не знае 
алгоритъма по който се изчисляват стойностите на ключовите думи. Но има едно 
ясно нещо. Google има своя скала от едно до дест (като десет е най-отгоре). За да 
спечелят повече пари Google дига цената на най-ниско класираната ключова дума 
(цена която трябва да платите за да се покаже рекламата ви на първа страница) 
 
Какво обаче можете да направите за да не се наложи да плащате повече и да 
задържите дадена ключова дума. Има някой „правила“ които е остановене, че 
работят за всички, а те са следните: 
 

 Преместете рекламата в друга рекламна група. 

 Направете нова реклама която да е насочена точно към тази ключова дума. 

 Можете да направите нова реклама която да е предназначена за друга 
страница, но да е насочена точно към ключовата дума която желаете да 
ползвате. 
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Google Analytics 

Какво е Google Analytics 

Google Analytics предоставя основен набор от инструменти. Първо и преди всичко, 
Google Analytics проследява много стандартни уеб сайт показатели, като 
посещения, уникални посещения, показвания на страници, степен на отпадане, и 
скорост на изоставяне. Но по-важното е, че тя може да следи бизнес резултатите, 
наречени цели. 
 
Много хора смятат, че Google Analytics може да проследява само AdWords, но тя 
може да следи и други видове платени търсения, имейл маркетинг, рекламен 
дисплей, социални медии, както и всякакъв друг вид реклама, за която можете да 
се сетите. 
 
Google Analytics представя своите доклади като редове информация поставени в 
таблици. 

 

Създаване на план за изпълнение 

Google Analytics е инструмент за бизнес разузнаване и защото всеки бизнес има 
различни нужди от данни, вашето изпълнение може да бъде много по-различно от 
някой друг. Има много стъпки за конфигурация, необходими за генериране на 
точни и действащи данни. Има стандартни неща които всеки трябва да направи за 
да получи данните които иска. 

 

 Съберете документи за бизнес изисквания. 

 Анализирайте уеб сайт архитектурата.  

 Създаване на профил в Google Analytics и конфигуриране на профила.  

 Поставяне на кода от Google Analystics във вашият сайт. 

 Маркетингови кампании.  

 Създаване на допълнителни потребителски акаунти и конфигуриране 

 

Съберете документи за бизнес изисквания 

Това няма общо с Analystics, но е важна стъпка която трябва да се направи за да 
се определи какво точно ви е нужно. Седнете с различните заинтересовани 
страни и ги интервюирайте. Питайте ги какви данни им трябват за да се подобри 
нивото на работата им. Не забравяйте, че трябва да се събера и да се определя 
KPIs за вашата организация. 
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Анализирайте уебсайт архитектурата 

След като вече имате представа за това какво е важно за бизнеса е време да се 
анализира вашия сайт. По време на тази стъпка, трябва да се идентифицира 
всеки аспект на архитектура на вашият сайт, която може да повлияе на 
измерването на вашите бизнес цели. Трябва да си зададете следните въпроси:  

 Дали сайта обхващат няколко домейна? 

 Има ли множество под домейни? 

 Дали уеб сайта е динамичен? 

 Дали има Frame’s?  

 Има ли пренасочване? 

 Дали съдържа Ajax, Flash, или други елементи, които искате да следите? 
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Създаване на профил в Google Analytics 
 

Създаване на профил в Google Analytics и конфигуриране на профила 

 
За да си създадете акаунт отидете на следният сайт: 
http://www.google.com/analytics/ Ще ви се зареди следната страница: 
 

 

Кликнете върху създаване на профил. Ще ви се зареди следната страница: 

 

Кликнете върху регистрация. Ще ви поиска да въведете общи данни. Име – на 
профила, име на уеб сайта, url адрес, категория и времева зона. След това 
кликнете на получаване на номер за проследяване. Ще ви се зареди 
допълнителна страница с общите условия. Кликнете на приемам. На страницата 
която ще ви зареди придвижете скрола на долу. Ще ви се е зареил следният 
прозорец: 

 

 

 

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
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Копирайте кода който е под “Това е вашият проследяващ код...“ и го поставете в 
горната част на всяка ваша страница. Ще отнеме известно време за да започне 
отчитането на данните.  

Как работи Google Analystics 

 
Разбирането на Google Analytics - как събира данни, обработва данни, и създава 
отчетите е ключът към разбирането на много от напредналите темите. Google 
Analytics може да събира данни от множество различни платформи с помощта на 
различни технологии за проследяване, което прави нещата по-сложни. 
 
Google Analytics е система за информация, която събира данни от стандартни уеб 
сайтове, сайтове за мобилни устройства, Adobe AIR приложения, както и iPhone и 
Android приложения. Google постепенно добавя повече методи за събиране на 
данни. 
 
Google Analytics използва обща техника за събиране на данни, наречена tag page. 
Tag page е една малка част от JavaScript код, който трябва да поставите на всички 
страници на сайта, които искате да следите. 
 
Когато браузъра на посетителя достигне GATC, кодът започва да се изпълнява, 
по време на изпълнение GATC идентифицира атрибути на посетителя, като 
например колко пъти е бил в сайта ви, от коя страна е, какъв е браузърът, 
възрастова група и др. 
 

Нещата които всяка компания трябва да знае е: 

- Как да измерва качествената и количествената информация 

- Че уеб сайта трябва да бъде постоянно обновяван и 

- Как да свържи измерването със бизнес стратегията 

Разгледайте изображението по-долу: 
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Запознване с менютата и функциите на Google Analystics 
 

Начално меню 

 

- В „Начална страница“ има списък с всички сайтове които следите чрез 

Googe Analytics. 

- В „Отчитане“ ще намерите информацията която Google Analystics събира за 

вас като: сведения за събития , преглед на аудиторията, от къде са дошли 

потребителите и колко от трафика е от органично SEO, линкове или 

социална мрежа. 

- В „Персонализиране“ има отчети които вие самите създавате на база на 

данните които получавате и категории. 

- В „Администриране“ вие трябва да направите началните настройки преди 

да започнете да следите отчетите или каквито и да било персонализирани 

доклади и категории.  

Администриране 

Нека започнем от Администриране. Най-отляво ще видите името на прафила 

което сте записли. 

Под него има още четири под менюта.  

От „Настройки на профила“ може да 

видите идентичния си номер който са Ви дали 

от Google. Тук също така може да настроите и 

с кой искате да споделяте и от къде да събира 

Analitics вашите данни. Има някои опции които 

е препоръчително да спазите (Google Analitics 

Ви казва кои са те). 

Тук е дадено и изменение относно 
обработката на данни, но тя е приложима 
само ако имате фирма на ваше име и фирмате 
е от страните членки на Европа или 
Швейцария. 
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От „Управление на потребителите“ може да дадете на други хора достъп до 

данните. 

 

Задавате имейл адреса на този на който искате да покажете (споделите) данните 

и му давате съответните права.  Препоръчително е ако не е наложително на друг 

човек да се дават само данни за четене, без да може да извършва каквито и да е 

промени. 

Когато кликнете на „Всички филтри“ там ще имате възможноост да 

създадете ваш собствен филтър. 

 

Записвате име, след това имате 2 опции.  

Първа опция: Предварително зададения филтър може да бъде: Включващ или 

изключващ. Ще разгледаме Включващия (за изключващият важат 

противоположните неща). В източник или местоположение трябва да зададете кои 

данни да следи. Има 4 опции: 

- От интернет доставчика 

- Трафик от ИП адресите 

- Трафик към под директориите или  
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-  Трафик към името на хоста 

След като вече знаете кои от данните искате да следите (естествено може да си 

направите четири отделни филтъра и да следите и четирите неща) може да 

добавите и под спецификация като: 

- Равни на кой ИП адрес да бъдат 

- Да започват с опреден ИП адрес, например 192.___.___.___ 

- Завършващи на опреден ИП адрес, примерно ___.___.___.53 или  

- Да съдържат в себе си част от някой ИП адрес ___.___.146.___ 

Втора опция: Персонализираният фитър. Ако искате да си направите такъв то 

трябва да сте наясно какво е URI, URL, препратка, заявка и др. Защото тук имате 

да изберете от къде от тези места искате да следите трафика. Например от: 

- URI адрес на заявката 

- Име на Хост 

- Заглавие на заявката 

- Препратка 

- Целеви URL адрес на кампанията 

- Тип посещение 

- Дума на търсене и др. 

В под-менюто „История на промените“ може да проследите нещата които 

сте извършвали в последната година. Например: Дата кога е извършена дадена 

промяна, От кого е извършрна тя ( ако споделяте профила си с други хора това е 

от съществено значение) и каква е била промяната която е направена. 

 

От собственост може да изберете отчета на кой от вашите сайтове искате да 

разгледате. 

Може да зададете допълнителни „Настройки на собствеността“. Тоест, 

от тук може да се промени името на собствеността, може да смените ИП адреса 

на който се намира тя, категорията в която се намира и др. 
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В „Управление на потребитеите“ може да добавяте хора. Разликата от това 

под-меню във собственост и другото което разгледахме преди малко е, че тук 

задавате права на потребители до част от определена собственост директно, а в 

предишното трябва да добавите до къде само искате да има достъп даденят 

потребител. 

От тук ( Собственост) може да свържете и даден web-сайт с Google AdWords или 

Google AdSense. 

От „Изглед на собственост“ може да направите неща подобни на тези които 

се правят и в собстеност, но тук може и да залагате различните цили за даден 

уеб-сайт. Да създавате „Групи по съдържание“ и да сливате канали. За тези неща 

естествено няма да говорим сега защото трябва да се има и базови познания и да 

сте тествали и работили с Google Analytics от известно време. 

Персонализиране 

Ще ви помогне много за специфична информация която искате да събирате.  

Както и подсказва самата 

форма която са Ви 

предоставили за попълване 

в Име трябва да запишете 

име отговарящо на данните 

които ще искате този отчет 

да събира за вас. 

Естествено може да 

сложите и „Днес е чудесен 

ден“, но на дали след 

година ще помните за какво 

Ви е бил този отчет... 

Следващото нещо пред 

което ще се изправите е, 

дали да бъде детайлно 

представен, с плоска 

таблица или ще го 

наслагвате върху карта. 
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Детайлното представяне има следните предимства: В група поазатели може 

да зададете броя на посещенията, и следваща критерия дали тези посещения 

отговарят на целта която сте си поставили (примерно: цел 4 – да има 300 

посещения на ден.) 

След това трябва да изберете как да се разбият групите показатели на величини. 

Например, посетителите на каква възраст са, от къде са дошли и тн. 

Може да добавите филтър, филтъра също се дали на под категотии. Може да 

сложите филтър за време (месец, година), идентичен номер на кампания в 

AdWords и тн. 

Този персонален отчет може да в за всички изгледи или за спецефичен брой ваши 

уеб сайтове (всички, един или няколко). 

 

Плоската таблица има величина и 

показатели. Също както и при 

детайлното представяне тук имате 

избора за кои от ваште уеб-

страниците искате персонализирания 

отчет да работи. 

Разликата тук е, че таблизата се дели 

само на величина и показатели. Няма 

група първа, група втора и тн. Важат 

правилата като по-горе. Тук също 

така имата опцията за избор на 

филтър. 

След като приключите с настройките 

и дадете на запазване в 

Персонализиране ще се е появила 

табличка с вашите настройки, като 

тази по-долу: 
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Начална страница 

Тук има списък с различните видове сайтове над които работите: 

 

От тук може да сортирате сайтовете по: 

- Срок продължителност на сесията  

- Степен на отпадане и  

- Честота на целевите реализации 

Начина на сортиране е в низходящ и във възходящ ред. Има поле за търсене. То 

е много полезно в случай, че имате около 500 сайта. Спестява време. 

Сега май е време и да се захванем с най-широкото меню, а именно... 

Отчитане 

Първо ще отбележа, че: 

- Табла за управление 

- Преки пътища и  

- Сведения за събития не са точно отчети и зависят от 

вас така, че засега няма да се спираме на тях. 

За „В реално време“ ще отбележим само, че показва колко 

хора има във вашия сайт в момента.  
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Нека разгледаме малко по подробно „Аудитория“. 

В общият преглед ще видите отчети за: 

- Колко са броя сесии 

- Колко са потребителите 

- Колко е общия брой показвани страници 

- Каква е прдължителността на сесиите 

- Дтепен на отпадане и 

- Колко е броят на новите сесии 

Това което ще ви е полезно ако ползвате AdWords е, че 

можете да гледате отчетите за месец, седмица и ден. Ще 

разберете по кое време вашият сайт е най-посещаван и може 

да заложите думите да се използват в тези часове за по-

голямо текучество. Същото важи и за деня в седмицата който 

е най-посещаван. Може да направите и очет в който да свавните 2 категории. 

примерно потребителите съпоставени с броя показвания на страници: 

 

В общия преглед ще видите и колко от потребителите посители вашата страниа 

се връщат и колко от тях са отпаднали. Тези диаграми могат да ви помогнат в 

избирането на нови ключови думи или 

когато решите да подобрите дизайна 

на вашата страница. Много от 

потреителите ако не харесат 

обстановката директно се махат. За 

това е и добре да знаете точно кои 

клиенти искате да привлечете (ако 

сеайта е магазин) Ако продавате 

въдици и екипировки, сами се сещате, 

че розовият цвят няа да е от най-

подходящие. Google Analytics е голям 

помощен инструмент. С него може 

лесно да разберете какво се харесва 

и кое не на посетителите на вашият сайт. Трабва не само да имате най-
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уникалните стоки, а и да знаете как да ги продадете на хората. Естествено 

многоезичният сайт е добре за бизнеса, а и не само. Но дори да е само на един 

език Вие пак може да проследите мястото от където са видели вашият сайт. Така 

ще знаете и колко хора зад граница посещават сайта ви. 

От бета версията която са разработили от Google (а те са се справили брилянтно 

–лично мнение) за Активни потребители може да направите съпоставка на това 

колко са броя посетители за ден, седмица, две седмици и месец. На 

изображението което ще видите по-долъ е показана графика на сайт с ниска 

посещаемост. Но не всеки цели голяма посещаемост, някои се целят в точно 

определен кръг хора. Ако имате сайт за антични лъкове и те струват по 3000 

хиляди и повече е разбираемо, че няма да искате да пръскате бюджет за 

посещаемос, а ще се целите само в хора които ще са потенциални клиенти. Както 

е казано: „целта оправдава средствата“. 

 

От демографските данни може да научите възрастта на вашите потребители 

(което Ви даде по добър обзор върху какво да се седоточите за да повишите 

тяхната активност) както и пола им. И сега възниква въпроса: „Ами от къде Google 

Analytics ще знае това?“ Отговорът е лесен, На колко места сте си направили 

регистрация? Нима никъде не сте дали вашия пол или години? Все повече и 

повече хора ползват Gmail пощата която им предоставя доста неща и то 

безплатно. Е от там Google Analytics 

знае. Естествено не всички дават точната 

си възраст но тя е приблизителна (а де 

не говорим, че хората рядко биха 

излъгали за такива неща – а на по 

възрастните им е все едно кой знае) За 

пола данните са още по точни, причината 

е мъжката гордост и женската суета.  
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И така стигаме и до географските данни. Те са важни не само за търговците но и 

за други мироприятия. Хората които искат да споделят тяхното изкуство или тези 

които се борят за определена кауза. Ако имате интерес от друга държава може би 

една добра стратегия е да преведете 

сайта си на съответният език. Може 

би в тази държава ще срещнете един 

добър гръб за поддържане на 

вашата кауза или разширяване на 

вашето изкуство. Колкотоповече 

впечатлявате хората 

(потребителите) толкова повече ще 

се разраства и вашата дейност. 

Българи отишли да живеят в Англия 

ще имат естествено доста познати 

там и разбира се не всички ще са 

българи. А приятелите в повечето 

случаи имат общи интереси. Така, че 

ако някой българин прочете 

съдържанието и му допадне ще 

може да го препоръча и на други 

(стига да е достъпно за тяхните 

разбирания). Не се притеснявайте да 

експериментирате. И знайте, че за 

да видите поне относително вярни 

резултати трябва да изчакате поне 3 

месеца. Както вече няколко пъти 

казахме SEO процеса отнема време, 

той е жив и по него се изиска 

постоянна работа.  

Тези данни показани на изображението ви показват къде точно да се средоточите, 

кой знае може и да ви доведе до състояние в което ще ви се прииска и да смените 

някоя друга ключова дума. 

 В Поведение на потребителите може да видите колко потребителя се връщат 

обратно във вашият сайт. Вижда се също броя на сесиите на новте потребители и 

тези които се завръщат обратно във вашият сайт.Вижда се и степента на 

отпадане на новите и „постоянните“ потребители.  
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Диагностика 

Що е то диагностиа и къде се намира... Това са анализи които Ви предоставя 

Google за оптималната работа (оценява кода който получавате за уеб сайта Ви). 

Тоест помагат ви да държите инструментите които Ви предоставят в състояние 

което отчита най-добре данните. Диагностиката прави периодични оценки които 

ви излизат в горният десен ъчъл до камбанката (показано на изображението по-

долу): 

 

Диагностиката търси: 

- Дали кода Ви за проследимост присъства на страницата Ви. 

- Уведомява за присъстващи аномалии в конфигурацията. 

- Дали данните са правилно записани. 

Извистията включват описание на проблемите. Функцията обхваща уеб страници 

и свежда до минимум изкуственото завишаване на трафика. Много уебсайтове са 

конфигурирани така, че да разпознават, че GoogleBot не е реален потребител, 

затова трафикът от GoogleBot не е включен в статистическите данни на 

сайтовете.   
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Разлики и изчисления 

Каква е разликата между влизания /посещения/ и сесия 

Не се притеснявайте ако видите, че броя на влизанията е различен от броя на 

сесиите (това си е в реда на нещата). Влизания се увеличава с първото 

посещение на вашата страница или екран в рамките на сесия, а сесията се 

увеличава с първото посещение в рамките на сесия. Това е доста объркващо от 

прив поглед., затова:  

Влизане  първа страница  втора страница  излизане 

За всяка от страниците ще видите следното: 

Първа страница: 1 влизане, 1 влизане, 1 показване на страница 

Втора страница: 0 влизания, 0 сесии, 1 показване на страница 

Това показва, че потребителя е влезнал през страница едно, видял е и друга 

страница и след това е излезнал. Страница едно не е задължително да е 

началната Ви страница тя може да е всяа друга. Ако Иванчо е споделил на 

Марийка рокля която смята да и купи за подарък той ще и прати линк към точно 

тази рокля, а не към списъка с рокли който вашият магазин предлага. След това 

Марийка решава да разгледа още няколко рокли. Затова в главното меню където 

е отишла на рокли ще покаже, че влизанията са 0 (не е страницата която първо е 

посетила) и 0 сесии. 

Ако първото посещение на страница обаще е свързано със събитие вместо с 

посещение сесията може да изглежа по следният начин: 

Събитие: Събитията са взаимодействия на потребителите със съдържание, които могат да 

се проследяват независимо от зареждане на уеб страница или екран. Изтеглянията, 

кликванията върху мобилни реклами, притурките, елементите с Flash, вградените елементи 

AJAX и възпроизвежданията на видеоклипове са примери за действия, които може да 

проследявате като събития. 

Влизане  Събитие  Страница едно Страница две 
И тогава отчета ще е: 
Страница едно: 1 влизане,  0 сесии, 1 показване 
Страница две: 0 влизания, 1 сесия, 1 показване 
 
Възможен е и трети вариант в който д Ви показва, че влизанията са 0, 1 сесия и 0 
показвания на страница. Това става когато е двете са посещения при събития. 
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Как се изчислява показателят Потребители 

Показателят Потребители дава информация колко потребители са видели или 

взаимодействали със съдържанието Ви през конкретен период от време. 

Тук идва и интересната част. Google Аnalytics използва два начина за ичисление 

на тази стойност, затова в последствие има разминаване. 

За да показва Бързо данните Google Analytics има предварително създадени и 

попънени таблици с информация. Данните в таблиците са предварително 

обобщени. Тези таблици работят много добре при изчислението на показвания на 

страници и показвания на екрани защото трябва само да добавят (или извадят) 

обработени данни. При потребители нещата не са точно така. При този вид 

данни трябва да се преизчеслят данните за определен период от време. Да каже, 

че един потребител е посетил вашият уеб сайт два пъти. Единият път на 31 Юни, 

а втория на 1 Юли може да ви отчете този потребител като един. Но ако вие сте 

настроили отчетите ви са от 1Юни до 1 Юли може да намерите разлика в отчета. 

Тази разлика е породена от факта, че изчисленията за потребители се извършват 

въз уснова на сложни функции, а не на изваждане или добавяне. 

Първи начин за изчисление: Това изчисление се използва само когато се счита 

определен период от време: ден, седмица или месец. Разчита на броя сесии в 

даден период от време и времето на всяка една от тях. (нарича се време от 

страна на клиента) Резултата от това изчисление може да се добавя в таблици с 

данни, а от там извличането става бързо. За сметка на бързото му добавяне на 

данни има недостатъци. Понеже се основаа на броя сесии от страна на клиента 

това време е неточно и използва собственостти за отчитане като филтрира якои 

сесии от потребител. 

Втори начин на изчисление: за да избегнат неточностти при 

персонализираните отчети Google  са използвали второ изчисление. Оснвава се 

на начина по който събирате и съхранявате данните за трафика си. Най-

срещаният начин за събиране,  присвояване и запазване на данни са бизквитките 

които са управлявани чрез браузъра. 

Бисквитки: бисквитката, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към 
Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи 
достъп до този сървър. „Бисквитките“ са изобретени от Лу Монтули, бивш служител 
на Нетскейп Комюникешънс. Бисквитките могат да съдържат произволна информация, 
избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, 
които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на 
самоличността 

Вторият начин на изчисления се използва в персонализирани отчети и позволява 

изчисляването на Потребители за всяка величина, като например „Браузър“, 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1_%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%88%D1%8A%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
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„Град“ или „Източн, указва данни в необработените таблици от сесии, а не 

предварително обобщените таблици. 

Изчисления на посещенията в Google Analytics 
(Това важи само за класическият Google Analytics, не важи за Universal Analitics – по-

нататък ще опиша преминаването от единият към другият) 

Този показател е важно да се разбере за да не се получат грешки при 

изчислението на отчетите.Посещението е група взаимодействия която се 

осъщестява за определен период от време. 

Посещението може да бъде възприемано като група от действия които 

потребителят извършва. Посещението може да приключи след изтичане на срока 

на валидност (или след 30 минути или в полунощ) или при промяна на 

кампанията. Щом дадено посещение приключи има възможност за сапочване на 

ново. 

Какво става когато някой отвори дадена страница и забрави да я затвори и после 

продължи „сърфирането“ си от там? 

(да кажем бисквитката е 30 минути) 

В 13:00 часа Иван отива да обядва но до това време е разглеждал сайт за части 

на коли. Оставил е компютъра включен и не е затворил страницата понеже после 

иска да продължи с търсенето, а времето му за обяд е регламентирано. В 14:00 

часа Иван се връща и продължава с търсенето. То тогава Google Analystic задава 

нова бисквитка в валидност 30 минути.  

Какво ще стане ако човек е отворил страница и е отишал да разходи кучето си и 

се врща след 29 минути и продължи с търсенето по сайта Ви – Googe Analytics ще 

отчете, че този човек не е напускал сайта Ви. 

Изтичането на валиидността на бисквитка в края на деня. 

Ако сте отворили уеб сайт в 23:55 и го напусните в 00: 20, първото посещение ще 

приключе в 23:59:59 и второто ще започне от 00:00 на следващият ден. 

Директни посещения: Нека да уточним, че директният трафик не заменя 

съществуващ известен източник на кампания. Директните посещения, които се 

извършват в рамките на 30-минутен интервал за посещение, са със същия ефект 

като напускането на уебсайта Ви за по-малко от 30 минути. 
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Universal Analytics 

Какво е Universal Analystics 

Universal Analytics въвежда набор от функции, които променят начина за събиране 

и организииране на данните. Също така ви помага да придобиете представа как 

потребителите взаимодействат с онлайн съдържанието Ви. 

Предимства са: 

- Създава множество устройства, сесии и данни за ангажираността с User ID 

(user id  е нова функция която ви позвоява свързването на няколко сесии) 

- Получавате нов проследяващ код който ви дава възможност да 

проследявате данните от всяко цифрово устройство. 

- Използва опростени опции за конфигуриране 

- Внедрява подобрена електронна търговия 

- Създавайте персонализирани величини и персонализирани показатели за 

събиране на данни, които са уникални за Вашия бизнес.  

Някои важни неща които трябва да знаете преди да започнете прцеса по 

преминаване от Google Analytics към Universal Analytics ( а това скоро ще е 

задължително за всички профили) 

- Не може да спрете процеса или да се върнете към предишната версия 
- Персонализираните величини са новите персонализирани променливи в 

analytics.js  
- Трябва да изпълните процеса за всяка собственост, която искате да 

надстроите към Universal Analytics 
- Трябва да прехвърлите собствеността си, преди да актуализирате кода си. 

 

Прехвърляне на собственост към Universal Analystics 

За да извършите прехвърлянето трябва да: 

1. Влезте в Google Анализ. От страницата „Администриране“ изберете 
профила и собствеността, които искате да надстроите. 

2. В графата Собственост кликнете върху Надстройване до Universal 
Analytics. 

3. В секцията, наречена Прехвърляне към Universal Analytics, кликнете върху 
Прехвърляне. 

4. Прочетете информацията в изскачащия прозорец. Ако сте готови да 
прехвърлите собствеността си към Universal Analytics, кликнете върху 
Прехвърляне. Ако не сте готови, кликнете върху Отказ. 

5. Изчакайте от 24 до 48 часа, за да може прехвърлянето да приключи.  



128 
 

Внимание: Не актуализирайте проследяващия си код, преди 
прехвърлянето на собствеността Ви към Universal Analytics да завърши. 

Когато завърши процеса трябва да се вижда в „Администриране“ следното: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигурност на Universal Analystics 

Трябва да им се признае, че знаят как да доставят удобство на клиентите си. 

Правилата са променени малко. Трябва да прочетете „ангажименти към 

сигурността“ за повече информация. Останалата част от промените са: 

- Съхранението на собствени „бисквитки“ е сведено до минимум в 
analytics.js .  

- Установете дали на даден сайт се използва Universal Analytics. 
- Universal Analytics поддържа Measurement Protocol. 
- Universal Analytics поддържа събиране на данни без „бисквитки“ в браузъра. 
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Analytics.js 

Разликите в Analytics.js 

Това е нов начин за измерване на това как потребителите оперират във вашият 

сайт. Подобен е на предишната си версия ga.js но е много по гъвкъв за 

разработчици които искат да персонализират имплементации. 

Код за проследяване 

За да започнете да проследявате уебсайт, използвайки analytics.js, поставете 

следния JavaScript фрагмент в уебсайта си , така че той се явява пред </head>. 

UA-XXXX-Y трябва да се замести с вашия продледяващ id код. 

<script> 
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ 
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), 
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) 
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); 
 
ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto'); 
ga('send', 'pageview'); 
 
</script> 
 

Когато кодът се изпълнява, той асинхронно зарежда проследяващия код на 

Google върху страницата. След това тя създава тракер обект за уеб имота, който 

e като параметър от UA-XXXX-Y. Накрая, той записва показванията на страницата 

в Google Analytics за страницата, че скриптът е бил стартиран. 

Google Analytics действа чрез включването на блок на JavaScript код на страници в 

уебсайта. Когато потребителите към вашия сайт разгледат страница, този код 

JavaScript прави референция към файл на JavaScript, който след това изпълнява 

операцията по проследяването за Analytics. Операцията за проследяване извлича 

данни за искането на страницата чрез различни средства и изпраща тази 

информация до сървъра на Analytics чрез списък с параметри, свързани с искане 

на изображението. 

Как се събира информация: 

Данните, които Google Analytics използва, за да осигури цялата информация в 
отчетите си идва от тези източници: 
 
1. НТТР-заявката на потребителя 
2. Browser / система за информация 
3. Собствени бисквитки 
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Искането на HTTP за всяка уеб страница съдържа информация за браузъра и 
компютъра, който отправя искането, като например името на хоста, тип на 
браузъра, референтите и езика. В допълнение, на DOM на повечето браузъри 
осигурява достъп до по-подробна информация на браузъра и системата, като Java 
и Flash поддръжка и резолюция на екрана. Analystics използва тази информация 
при конструирането на доклади. Анализ определя и чете първата част на 
бисквитки за браузърите на потребителите си, за да получи потребителска сесия, 
информация, рекламна кампания от искането на страницата. Проследяващия код 
на Google също чете и двойното кликване върху бисквитката за да информира 
Google Analytics за показване рекламодатели. 
За клиенти, които са дали възможност на ремаркетинг с функция Google Analytics, 
на трета страна DoubleClick бисквитка се използва, за да се даде възможност за 
ремаркетинг за продукти като AdWords в дисплейната мрежа на Google. 
 

Как работи проследяващият код 
Като цяло, Кодекса на Google Analytics за проследяване (GATC) извлича данни на 

уеб страницата, както следва: 

- Браузър изисква уеб страница, която съдържа кода за проследяване 

- JavaScript Array name_gaq създава проследяващи команди които вкарват 

данни в масива 

- Елементът <script> е създаден и позволява поддържането на асинхронно 

зареждане на фонов режим 

- Кодът на ga.js автоматично открива подходящият протокол. Командата за 

gaq масива се изпълява и масива се превръща в обект за проследяване 

- Зарежда се скрипт елемент на DOM 

- След събирането на информация от проследяващият код, искането за GIF е 

изпратено до базата данни на Google Analystics 

Как GIF Исканията са класифицирани 

Заявка за GIF е изпратено до сървърите на Google Analytics  случаите се  

класифицират според списъка  по-долу. Във всеки от тези случаи, искането на GIF 

е идентифицирано от типа на параметъра utmt. В допълнение, вида на искането и 

определя кои данни се изпраща до сървърите Analytics. 

- Страница 

- Събитие 

- Трансмисия 

- Артикул 
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Параметрите на GIF запитванията 

Тази таблица съдържа списък на много от параметрите преминали през 

процедура на GIF поискването. Не всички параметри са преминали през всяко 

изпълнение на кода за проследяване, тъй като някои от тях се прилагат само за 

определени условия, като например „количките за пазаруване“. При използване 

на тази справка, имайте предвид, че ще се търси за тези променливи, които най-

често се прилагат по отношение на страницата . 

Променлива Описание Примерна Стойност 

utmac Брои низа. Появява се на 

всички заявки. 

utmac=UA-2202604-2 

utmcc Това искане на параметъра 

изпраща всички поискани от 

страницата бисквитки. 

utmcc=__utma%3D117243.16952

85.22%3B%2B 

__utmz%3D117945243.12024163

66.21.10. utmcsr%3Db%7C 

utmccn%3D(referral)%7C 

utmcmd%3Dreferral%7C 

utmcct%3D%252Fissue%3B%2B 

utmcn Започва нова сесия на 

кампания. Или utmcn или 

utmcr присъства на всяка 

зададена заявка. Променя 

кампанията  за проследяване 

на данните; но не се стартира 

нова сесия. 

utmcn=1 

utmcs Език на кодиране за браузъра. 

Някои браузъри не определят 

това, като в този случай те не 

са  настроена на "-" 

utmcs=ISO-8859-1 

utmdt Заглавие на страницата, която 

е URL-кодиран стринг. 

utmdt=analytics%20page%20test 

utme Разширен параметър 

 

Стойност е кодирана. Използва 

се за събития и 

персонализирани променливи. 

utmfl Flash версия utmfl=9.0%20r48& 
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Има още параметри който може да проверите на: 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOvervi

ew#gifRequestClassification. 
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Анализи и техники 

Защо е важен цифровият анализ? 

Цифровият анализ се прави с качествени и количествени данни от вашия бизнес и 

този на конкуретите ви. Одно от нещата които са от съществена важност е целите 

и начина по, който искате да ги измервате. 

В онлайн пространството има пет общи цели: 

- Подпомагане на потребителите да намерят търсената от тях информация 

- Продажба на продукти или услуги 

- Привичане на клиенти посредством информацият кято сте сабрали за тях 

- Повишаване на информираността и лоялността 

- Ангажираност и чести посещения от страна на посетителите 

Микро реалицация на една от целите е като направите форма за потребителите и 

те трябва да се регистрират за да ползват сайта Ви. Така Вие получавате техният 

имехл и им пращата имейли с нови оферти. Ако рекламите Ви са привлекателни 

те непременно ще ви посетят отново. 

Добра идеа също е да сложите въпроси към потребителите в лявата част на сайта 

Ви и там да питате неща като: 

- Полезна ли ви беше информацията която получихте? 

- Доволни ли сте от нашето обслужване? 

- Стоката която получихте отговаря ли на това което очаквахте? 

Също така може да оставите поле за писане в което да дадете възможност на 

посетителите ви да Ви напишат мнението си.  

Основни техники 

След като вече сте поели по пътя за оптимизацията има неща от които може да 

започнете. Някои от общите планове които всички възползващи се от SEO 

прилагат са: 

- Може да направите сравнение на какъв е броят на новите клиенти и тези 

които се завръщат. 

- Може да сегметирате географското положение и да видите от къде имате 

най-голяма послещаемост. 

- Може да сегментирате и данните по устройство за да видите от къде идват 

вашите посетители: таблет, телефон, стационарен компютър. 
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План за измерване 

Първо трябва да си определите си план за измервне 

- Правите си списък с бизнес цели 

- Измисляте тактика за целите (документирате я) 

- Избирате показатеи за ефективност 

След това обмисляте стратегия която да следвате за изпълнението на плана Ви – 

следете параетрите които Ви предоставя Google Analystic и правете очетите си 

така, че да може да ги използвате за подобряване на бизнеса Ви и привличане на 

клиенти. 

Предприемете действия за следването на плана. За да направите по-удобен за 

потребителите вашият сайт може да използвате или да възложите на този който 

прави сайта Ви, да добави: 

- Събития свързани с Flash  и AJAX. 

- Допълнителни домейни и под-домехни. 

- Уеб дизайна да е подходящ за различните устройства (responsive design). 

- Да има пренасочвания от сървъра. 

Най-често срещаните функции които се използват са следните: 

- Проследяващ фрагмент на Googlr Analytics 

- Проследяване на ключови показатели 

- Използване на филтри 

- Следене на кампаниите Ви, които са са свързани с AdWords 

- Следене на отчетите 
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Google Analytics за мобилни приложения 

Настройването на Analytics за мобилни приложения 

Нека първо да каем, че за да настроето Google Analytics за мобилни приложения 

трябва да имате ваш акаунт. След това от менюто (след като сте се вписали в 

профила) отивате на „администриране“. От „Профил“ изберете профила на който 

искате да добавите собствеността. 

От падащото меню под собственост изберете опцията за нова собственост.  

(максималният брой собственостти е педесет). Ще ви се зареди нов прозорец. 

Там изберете „мобилни приложения“. Ще се видите следното: 

 

Трябва да поставите име на вашето приложение. След това изберете категория 

към която приложението принадлежи (автомобили, козметика, книги, финанси и 

др.). Определете часовата зона (тази в която вие се намирате. България е на 

+2:00 (София, България). След това кликнете върху получаване на проследяващ 

номер. До тук беше лесно  След това ви се зарежда нов прозорец от, който 
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трябва да изберете на каква пратформа работите.. Вие сами трябва да избирате 

между: 

- Комплект на Google Анализ за разработка на софтуер (SDK) за Android 

- Комплект на Google Анализ за разработка на софтуер (SDK) за iOS 

- Приставка на Google Анализ за Unity 

Ако ползвате SDK за Андроид: 

С новия SDK, разработчиците трябва да управляват самите тракерите. За да се 

гарантира, че показателите не са прекалено преброени, е силно препоръчително 

да се създаде и управлява в класа на Application тракера. 

 

В следващия пример, три тракери са създадени и представени от APP_TRACKER, 

GLOBAL_TRACKER. Те се използват в рамките на заявлението за различни цели. 

public enum TrackerName { 
  APP_TRACKER, // тракера се използва само за тази апликация. 
  GLOBAL_TRACKER, // Тракера се използва за всички апликации на компанията 
 // } 
 

HashMap<TrackerName, Tracker> mTrackers = new HashMap<TrackerName, Tracker>(); 
 

Проследяване може да бъде създаден от PROPERTY_ID използване 

analytics.newTracker (PROPERTY_ID) или може да бъде създаден от файл с XML 

ресурс, analytics.newTracker (R.xml.global_tracker). 

synchronized Tracker getTracker(TrackerName trackerId) { 
  if (!mTrackers.containsKey(trackerId)) { 
 
    GoogleAnalytics analytics = GoogleAnalytics.getInstance(this); 
    Tracker t = (trackerId == TrackerName.APP_TRACKER) ? 
analytics.newTracker(PROPERTY_ID) 
        : (trackerId == TrackerName.GLOBAL_TRACKER) ? 
analytics.newTracker(R.xml.global_tracker) 
            : analytics.newTracker(R.xml.ecommerce_tracker); 
    mTrackers.put(trackerId, t); 
 
  } 
  return mTrackers.get(trackerId); 
} 
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За да се даде възможност на рекламни функции се изисква еднократна добавка 

към вашия Google Analytics проследяващ код за събиране на реклама ID. 

Извикайте метода enableAdvertisingIdCollection на тракерът, за който искате да 

активирате рекламни възможности. 

// Вземане на тракер. 
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker( 
    TrackerName.APP_TRACKER); 
 
// Включване на  Advertising Features. 
t.enableAdvertisingIdCollection(true); 
 

За най-добра работа с отчетите в Анализ за мобилни приложения Google 

препоръчва на всички програмисти да актуализират приложението си и да 

използват комплекта за разработка на софтуер (SDK) на Google Анализ за Android 

и iOs. 

ВАЖНО: Пълният набор отчети в Анализ за мобилни приложения не е 

налице, ако използвате по-стари версии на нашите SDK или други 

инструментариуми за програмисти. 

Забележка: Android Studio проекти съдържат build.gradle файл най-високо ниво и 

файл build.gradle за всеки модул. Бъдете сигурни, да редактирате файла за вашия 

модул заявление.Добави ново правило строителство по зависимости за най-

новата версия на Google play-услуги.  

Отворете манифест файла на приложението ви и добавете следния маркер като 
дете на <application> елементa: 
 
<meta-data android:name="com.google.android.gms.version" 
           android:value="@integer/google_play_services_version" /> 

 

Таблицата по-долу показва списък на отделните програмни интерфейси, които 

можете да включвате при съставянето на приложението си, и как да ги опише в 

build.gradle файла. Някои APIs не разполагат с отделна библиотека,  включването 

им става чрез включване на базовата библиотека. 

  



141 
 

 

Google Play услуга за API Описание в build.gradle 

Google+ com.google.android.gms:play-services-plus:6.5.87 

Google Account Login com.google.android.gms:play-services-identity:6.5.87 

Google Activity Recognition com.google.android.gms:play-services-location:6.5.87 

Google App Indexing com.google.android.gms:play-services-appindexing:6.5.87 

Google Cast com.google.android.gms:play-services-cast:6.5.87 

Google Drive com.google.android.gms:play-services-drive:6.5.87 

Google Fit com.google.android.gms:play-services-fitness:6.5.87 

Google Maps com.google.android.gms:play-services-maps:6.5.87 

Google Mobile Ads com.google.android.gms:play-services-ads:6.5.87 

Google Panorama Viewer com.google.android.gms:play-services-panorama:6.5.87 

Google Play Game services com.google.android.gms:play-services-games:6.5.87 

Google Wallet com.google.android.gms:play-services-wallet:6.5.87 

Android Wear com.google.android.gms:play-services-wearable:6.5.87 

Google Actions 

Google Analytics 

Google Cloud Messaging 

com.google.android.gms:play-services-base:6.5.87 

 

Създаване на  ProGuard изключение: 
За да се предотврати ProGuard от унищожаване необходими класове, добавете 
следните редове в <project_directory> /proguard-project.txt файла: 

 
-keep class * extends java.util.ListResourceBundle { 
    protected Object[][] getContents(); 
} 
 
-keep public class com.google.android.gms.common.internal.safeparcel.SafeParcelable { 
    public static final *** NULL; 
} 
 
-keepnames @com.google.android.gms.common.annotation.KeepName class * 
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-keepclassmembernames class * { 
    @com.google.android.gms.common.annotation.KeepName *; 
} 
 
-keepnames class * implements android.os.Parcelable { 
    public static final ** CREATOR; 
} 
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Създаване на XML файла конфигурация за Android SDK 

Настройки за конфигурация могат да бъдат управлявани с помощта на средства, 

определени в XML. Например, ако имате глобален тракер можете да създадете 

файл, наречен global_tracker.xml в RES / XML директория на вашия проект и 

добавете следните ресурси: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
  <integer name="ga_sessionTimeout">300</integer> 
 
    <!—Стартира автоматично  измерване на дейността --> 
    <bool name="ga_autoActivityTracking">true</bool> 
 
    <!—Името което се показва на отчетите --> 
    <screenName 
name="com.google.android.gms.analytics.samples.mobileplayground.ScreenviewFragment"> 
        AnalyticsSampleApp ScreenViewSampleScreen 
    </screenName> 
    <screenName 
name="com.google.android.gms.analytics.samples.mobileplayground.EcommerceFragment"> 
        AnalyticsSampleApp EcommerceSampleScreen 
    </screenName> 
    <!--  Следващата стойност трябва да замените с истинското id. --> 
    <string name="ga_trackingId">UA-XXXXXXX-Y</string> 
</resources> 
 

Поставяне на Screen View 
 
// Взима тракера. 
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker( 
    TrackerName.APP_TRACKER); 
 
// Поставя име на дисплея 
t.setScreenName(screenName); 
 
// Изпраща визията на дисплея 
t.send(new HitBuilders.AppViewBuilder().build()); 
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Свързване на Google Play с Google Analytic 

От главното меню отивате на „Администриране“, изберете профил и собственост. 
След това кликнете на „Настойки на собствеността“. Ще ви се зареди нов 
прозорец. Намерете къде пише 
“Получаване на данни от конзолата за 
програмисти в Google Play“ Под този 
текст име бутон за включване и 
изключване. На вас Ви трябва този 
бутон да в включен: 

 
 После кликнете върху запазване за да се ативират направените от вас промени. 
 

 


