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Мета таговете и Google?

Вътрешната оптимизация на сайт е най-важната лекция във всеки SEO курс и в 
оптимизацията по принцип!

Запомнете: В Google не работи мета тагът “keywords”! Не влагайте усилия 
да ги попълвате!



Видове Мета тагове
Видовете мета тагове са... доста голям брой! Някои от тях са нужни само на 
програмистите и уеб разработчиците.

Мета таговете които се ползват при SEO оптимизацията се броят на пръстите на 
едната ръка. 



Основни мета тагове
1. Title. Най-важен! До 60-70 символа!
<title>Мета тагове и Seo оптимизация</title>

2. Description. Второстепенен! 120-150 символа!
<meta name="description" content="Мета тагове и seo оптимизация, какво е 
мета таг, къде и как се използват мета таговете" />

3. Keywords. Не работи отдавна в Google!
<meta name="keywords" content="seo, seo оптимизация, мета тагове, мета 
таг" />

5. Author. 
<meta name="author" content="3D Web Design" />

4. Robots. Внимавайте с него!
С този таг можете да кажете на търсачките да не индексират страницата ви 
или да не проследяват връзките на страницата!

<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="robots" content="noindex, follow" />
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />



Други мета тагове

Rel-Author:
<link rel="author" href="https://plus.google.com/112236211879266163943" />

Rel-Me:
<a href="https://plus.google.com/112236211879266163943" rel="me">Eduard 
Dimitrov on Google+</a>

Rel-Publisher:
<link rel="publisher" href="https://plus.google.com/+3dWebDesignOrg"/>



OpenGraph мета тагове:
og:title: <meta property=”og:title” content="Мета тагове и Seo оптимизация"/>

og:description:
<meta property=”og:description” content=”Мета тагове и seo оптимизация, какво е мета 
таг, къде и как се използват мета таговете”/>

og:type: <meta property=”og:type” content=”article”/>
Movie, video, website, book, profile

og:image: 
<meta property=”og:image” content="http://3dwebdesign.org/images/stories/seo/perfect-onpage-
seo.gif"/>

og:url: <meta property=”og:url” content=”http://3dwebdesign.org/”/>

fb:admins: <meta property=”fb:admins” content=”USER_ID”/>



Вътрешна оптимизация - OnPage Seo
Вътрешната оптимизация на сайт е най-важната лекция във всеки SEO курс. И 
в оптимизацията по принцип! Съдържанието е цар! Без качествено съдържание и 
без правилната му оптимизация НИКОГА не можете да достигнете първите 
места!

Без добро OnPage SEO можете да стигнете до топ 15 или топ 10 резултата, но 
не и да влезете в тройката! А там се изкарват истинските пари!



OnPage SEO оптимизация: Перфектната оптимизирана страница



Перфектната OnPage SEO оптимизирана страница

- Зарежда бързо. Скоростта е най-важна за мобилните устройства. Мобилна версия?
- Съдържа ключовите ви думи в заглавието.
- Има уникално заглавие (включете бранда или домейна в него).
- Има кратко заглавие (заглавия от под 45-50 символа се класират по-добре).
- Има напълно уникално (и релевантно) съдържание.
- Съдържанието й е по-дълго от 350 думи, но е по-кратко от 1000 думи.
- Има кратък урл адрес (и е публикувана в основният домейн, а не в субдомейн).
- Има къстъм урл адрес въведен на ръка от вас (а не автоматично генериран от CMS).
- Съдържа ключовите думи в урл адреса (или поне най-важните 1-2 думи).
- Към страницата сочат голям брой вътрешни (и външни) линкове (със stopwords).
- Има “call to action” meta description, който е различен от заглавието!
- Има поне 2-3 картинки (с правилен alt таг) и видео в съдържанието.
- Съдържа хеадинг тагове в съдържанието (h1, h2, h3).
- Съдържа ключовата ви дума поне ДВА пъти в съдържанието.
- Съдържа ед. и мн. число на ключовите ви думи, съдържа думите членувани и техните 
синоними.
- Съдържа и други думи и изрази за които пишат и другите сайтове на страниците си по 
същата тема (проучване на страниците на конкурентите ако не ги знаете).
- Съдържа полезно за потребителя съдържание, а не бла-бла-бла пълнеж!
- Има линкове в съдържанието към полезни за потребителя ресурси по темата: и 
вътрешни линкове към други страници по темата във вашия сайт, и външни линкове към 
други сайтове (само линкове към качествени сайтове, които не са ви конкуренти).
- Няма реклама в съдържанието (Adsense сваля класирането ви).
- Обхваща всичко по темата или поне всичко най-важно.
- Е страницата с... най-доброто съдържание в интернет по темата!



OnPage SEO оптимизация: Content Ranking factors 2014



OnPage SEO оптимизация: Technical Ranking Factors 2014



OnPage SEO оптимизация: факторите през 2013 година



Планиране на OnPage SEO оптимизация на сайт
1. Първо трябва да изберем правилният домейн и да се изработи SEO Friendly уеб сайт 
(лесен за оптимизация и да се класира добре и ЛЕСНО). Трябва да решим дали урл адресите 
на сайта ще бъдат с www или без и дали ще бъдат на кирилица, на латиница или комбинирани.

2. Извършваме keyword research (проучване за намиране на правилните ключови думи) и 
competition research (проучване на конкуренцията). Ако познавате перфектно нишата, това 
не е нужно да се прави непрекъснато, но все пак е добре да се прави веднъж на половин 
година. Защото конкурентите не спят!

3. Планираме структурата на сайта - какви имена на категории и подкатегории да има в 
уеб сайта, на колко нива и под нива, коя категория на коя да е подкатегория. 

4. Планираме кои ключови думи с кой урл адрес ще се гонят, тоест кой урл адрес за 
какво ще класираме в Google. Като тук се степенува - за най-трудните 3-4 ключови думи се 
опитваме да класираме заглавната страница на сайта. За средно конкурентните ключови думи 
се класират страници на категории (повече вътрешни линкове), а най-лесните остават за 
страниците на продукти, новини или статии, (по-малко вътрешни линкове).

НЕ се опитваме да класираме един урл адрес за повече от ТРИ до максимум ЧЕТИРИ 
трудни ключови думи, защото НЕ е ефективно парично! Тоест, опитваме се да класираме 
един урл адрес за до максимум 3-4 ключови думи (препоръчвам ви 2), и то за близки, подобни 
една на друга ключови думи. 

5. Написваме правилните заглавия, meta description и url адреси и страниците се запълват със 
съдържание - всяка страница с точното съдържание, точно по темата.

Целият урок по планиране на оптимизацията на нов сайт: 
http://3dwebdesign.org/forum/planirane-optimizaciyata-na-sayt-t2121

http://3dwebdesign.org/forum/planirane-optimizaciyata-na-sayt-t2121


Планиране на структурата на сайт:

Плоска SEO структура на сайт на две нива:

Повечето сайтове имат много по-сложна структура – на три или повече нива.



Урл адреси на латиница или на кирилица?

Ако имате два урл адреса - единият на кирилица, а другият на латиница и двата урл-а 
са с ключовата дума, при равни други условия при търсене за дума на кирилица, 
по-високо ще се класира урл адресът на кирилица!

Златните правила при урл адресите:
Ако имате сайт с урл адреси на кирилица, то сайта трябва да е с UTF-8 енкодинг!
Ако урл адресът е на кирилица, урл-а е добре да е от максимум 2 думи. Може да са до 
три думи, но само ако са кратки. Стандартът за урл адреси е до 255 символа, а три 
думи на кирилица които са UTF-8 енкоднати са обикновено повече от 255 символа.
Но повечето англоезични сайтове приемат урл-и до 200 символа (linkbuilding). 

Ако вече имате сайт или тепърва ще правите уеб сайт, насочен към Българи, с 
ключови думи на Български език, най-добре е да имате в сайта и двете - и урл 
адреси на кирилица, и на латиница. Тоест, по избор да можете да правите всяка 
страница с какъвто искате урл адрес. Системите които имат такива възможности от 
популярните CMS-и са Wordpress и Joomla.

Защо ще ви трябват и двата вида урл адреси?
Ако урл адресът няма линк билдинг, при търсене на кирилица се класират по-добре 
урл адресите на кирилица.
Но урл адресите на латиница са по-подходящи за линк билдинг.
Ако ще правите много линк билдинг на даден урл от вашият сайт, направете го на 
латиница.
Ако няма да правите линк билдинг на урл адреси от уеб сайта ви, направете ги на 
кирилица (или настройте cms-а да ги генерира автоматично от заглавията).



Полезни линкове:

OnPage SEO: http://3dwebdesign.org/onpage-seo.html
OffPage SEO: http://3dwebdesign.org/offpage-seo.html

Планиране на SEO оптимизацията на сайт: 
http://3dwebdesign.org/forum/planirane-optimizaciyata-na-sayt-t2121

SEO уроци за начинаещи от 20 части:
http://3dwebdesign.org/seo-ръководство
 
http://3dwebdesign.org/мета-тагове 
http://3dwebdesign.org/статични-срещу-динамични-url-адреси 

Урл адреси с Www или без Www да имам: 
http://3dwebdesign.org/forum/url-adresi-s-www-ili-bez-www-linkove-s-www-ili-bez-t535 

Урл адреси на кирилица или на латиница в сайта: 
http://3dwebdesign.org/forum/transliteraciya-v-google-i-seo-url-adresi-t331

Промени на факторите на алгоритъма на Google за 2013 (повечето още важат!): 
http://3dwebdesign.org/forum/promeni-na-faktorite-na-algoritama-na-google-za-2013-t1892
 
Промени на факторите на алгоритъма на Google за 2014:
http://3dwebdesign.org/seo-factors-2014.png

http://3dwebdesign.org/onpage-seo.html
http://3dwebdesign.org/offpage-seo.html
http://3dwebdesign.org/forum/planirane-optimizaciyata-na-sayt-t2121
http://3dwebdesign.org/seo-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://3dwebdesign.org/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://3dwebdesign.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-url-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8
http://3dwebdesign.org/forum/url-adresi-s-www-ili-bez-www-linkove-s-www-ili-bez-t535
http://3dwebdesign.org/forum/transliteraciya-v-google-i-seo-url-adresi-t331
http://3dwebdesign.org/forum/promeni-na-faktorite-na-algoritama-na-google-za-2013-t1892
http://3dwebdesign.org/seo-factors-2014.png


За контакти и въпроси по лекцията:

http://3dwebdesign.org/
http://3dwebdesign.org/eduard-dimitrov
https://twitter.com/web_design_seo
http://www.facebook.com/web.design.seo
https://plus.google.com/+EduardDimitrov
https://plus.google.com/+3dWebDesignOrg
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