
 

Уеб сайт: http://serpact.bg/                 Имейл: info@serpact.com                Телефон: +359 885 014 972 
 

Вашия SEO одит? 

I. OnPage: 

1. Цялостно маркиране на уебсайта – лиспва!  

Може да проследите на Фигура 1, как изглежда сайта в момента като 

маркировка по schema.org на Google, това е изключително важен фактор, 

за да може уеб сайта Ви да се чете правилно от Google и да може да 

ранква по-добре. Във Фигура 2 се вижда как трябва да изглежда една 

маркировка на локален бизнес. 

 

фигура 1 

 

фигура 2 

 

 

 



 

Уеб сайт: http://serpact.bg/                 Имейл: info@serpact.com                Телефон: +359 885 014 972 
 

2. Маркиране за LocalBusiness със следния адрес: 

Има създаден Local Business Listing на Google, но не е свързан със уеб 

сайта, както и не е вграден в уеб сайта. На фигура 3, се вижда че е 

създаден, но на фигура 4 показваме, че не е вграден. 

 

фигура 3 

 

фигура 4 
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Сега ще демонстрираме, как трябва да се създаде по правило тази маркировка, на Фигура 5; 

 

фигура 5 

 Има създадена маркировка по LocalBusiness 

 Name 

 Descriptions 

 Telephone 

 Address 

 Street Address 

 Address Locality 

 Address Region 

 Postal Code 

 Address Country + Name 
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3. Маркиране на WebPage. 

Както се вижда на Фигура 4, маркирането за WebPage лиспва, което също 

придава тежест на един уебсайт.  Предоставяме Ви пример как трябва да 

изглежда едно маркиране по тази структора на Фигура 6. 

 Name 

 Desription 

 

фигура 6 

 

4. Липсва Open Graph Data маркиране: 

Както се вижда на Фигура 4, тази маркировка липсва, но на Фигура 7, тази 

маркировка, която свързва социалните Ви мрежи е налице.  

Url + Facebook + Google Plus + YouTube + Pinterest + Twitter + Logo + LinkedIn + 

WebSite Name 

 

фигура 7 
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5. Лиспва маркиране на WpHeader. 

Както се вижда на Фигура 4, лиспва WpHeader маркиране, но Фигура 8, 

показваме как би трябвало да изглежда това маркиране: 

 

фигура 8 

 Headline 

 Description  

 

 

6. Липсва маркиране Civic Structure. 

Липсва маркировката, както се вижда на Фигура 4, тази маркировка липсва, но 

на Фигура 9, се показва. Това е маркировка, която показва работното време на 

обекта. 

 

фигура 9 
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7. Липсва маркиране на WebSite. 

Липсва маркировката, както се вижда на Фигура 4, тази маркировка липсва, но 

на Фигура 10, се показва. 

 

фигура 10 

Тази маркировка, помага за маркирането на уебсайта, като използва следните данни: 

 Url 

 Name 

 AlternateName 

 PotentialAction 

 Target [EntryPoint] 

 urlTemplate 

 query-input 

 valueName 

 valueRequired 
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8. Липсва маркиране на WP Footer. 

Липсва маркировката, както се вижда на Фигура 4, тази маркировка липсва, но 

на Фигура 11, се показва. Това маркира Footer на уеб сайта – най-долната част 

на уеб сайта. 

 

фигура 11 

 Name 

 Description 

 Keywords 

 CopyRightYear 

 CopyRightHolder 

 Name 
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9. Липсва маркиране на SiteNavigation. 

Липсва маркировката, както се вижда на Фигура 4, тази маркировка липсва, но 

на Фигура 12, се показва. Това маркиране служи, да покаже на Google менюто 

на уеб сайта. 

 

фигура 12 

 

10.  Маркиране на BreadcrimbList липсва на вътрешни страници. 

Липсва маркировката, както се вижда на Фигура 4, тази маркировка липсва, но 

на Фигура 13, се показва. Това показва пътя към вътрешните страници в сайта.  

 

фигура 13 

На Фигура 14, може да се проследи как вади грешно резултатите до сега в уеб сайта Ви. На 

Фигура 15, може да се погледне как би трябвало да ги вади. 
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фигура 14 

Правилното маркиране долу: 

 

фигура 15 

11. Липсва маркировка Article. 

Липсва маркировката, както се вижда на Фигура 4, тази маркировка липсва, но 

на Фигура 16, се показва. Това служи, при публикациите, като се публикуват да 

се маркират като блог публикации. Спецификациите на маркировката са много 

голям брой и допринасят за класирането на определената публикация! 

 

фигура 16 
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12.  Липсва маркирането на AggregateRaiting. 

Липсва маркировката, както се вижда на Фигура 4, тази маркировка липсва, но 

на Фигура 17, се показва. Тази маркировка, показва звезди в резултати на 

Google при търсене, това увеличава доверието на потребителя към уеб сайта и 

повишава възможността за клик, може да се проследи на Фигура 18. 

 

фигура 17 

 

фигура 18 

 

13.  Липсва странициране на страниците във вътрешните страници!  

 

14.  Липсва  No media print queries has been found on the 

page. Слага се чрез   
Add the follow tag in the HEAD section of the page. 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="print.css" media="print"> 

Слага се като маркировка, за да може уеб сайта да може да се принтира чрез 

команди  Ctrl + P 

 

15.  Липсва Favi икона на сайта! 

16.  Трябва да се сложи обратен път на заглавията! 
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17.  Call Us бутона трябва да се увеличи, да бъде по разпознаваем. 

18.  Релациите на уеб сайта не са настроени! 

19.  Липсва мета описания на всяка страница. 

20.  Лиспват заглавия на всяка страница – без тях Google не може да 

разбере за какво е този уеб сайт. 

21.  Слабо представяне в социалните мрежи. 

22.  Липса на профили във всички социлани мрежи, които биха 

спомогнали за популяризирането на уебсайта. 

23.  Скорост на уеб сайта. 

По-долу в таблицата сме описали грешките, които връща. Наблюдава се много 

излишен код: JavaScript и CSS. Трябва да се комбинират HTML, JAVASCRIPT и CSS, 

да се синхронизират и комбинират! Виж Фигура 19. 

 

фигура 19 
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На Фигура 20, може да се види как трябва да изглежда един оптимизиран като скорост уеб 

сайт. Посочената скорост, която е постигната, зависи и от самия уеб сайт. На каква платформа е, 

как е написан и колко позволява тя да бъде оптимизирана. Тези данни са примерни. 

 

фигура 20 
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Резултата за мобилна версия, може да разгледате на Фигура 21. Посочената скорост, която е 

постигната, зависи и от самия уеб сайт. На каква платформа е, как е написан и колко позволява 

тя да бъде оптимизирана. Тези данни са примерни. 

 

фигура 21 

 

24.  Базисни правила по структората: 

Легенда: 

Червено: Грешно 

Зелено: Правилно 

ON SITE 

1. Robots.txt  

2. Meta robots tag Липсват, трябва да се добави в header на сайта следния 

код  <meta content='index,follow,noodp,noydir' 

name='robots'> 

3. HTTP status code  
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4. XML Sitemap 
Липсва!  

5. RSS feed 
Липсва! 

6. Gzip + Cache  
Има грешки! Погледни Фигура 19!  

7. www. / non-www. 
Спазено!  

8. Breadcrumbs 
Липсват! Виж точка 10! 

9. Error  404  page  
Трябва да се подобри дизайна на 404 страниците! Да 
изглежда по подобен начин   

10. Web-site architecture 
Слаб дизайн, без функционалности! 

11. Sessions in  URL 
Спазено! 

12. Flash 

and JavaScript in the 

navigation 

Има грешки! Погледни Фигура 19! 

13. Page Speed 
Има грешки! Погледни Фигура 19! 

14. Site: operator 
Трябва да се създаде правилен профил в сайта на 

администратора – такъв лиспва в момента! 

15. URL addresses 
Трябва да се пренапишат и паралелно с това да се 

редиректнат с 301 по стандарт на Google. Редиректите 

паралено с миграцията! 

16. rel=canonical 
Липсва! 

17. Microformats 
Липсват, виж OnPage данните по-горе може да се 

проследи от точка 4. 

18. Keywords 
Няма създадени целеви ключови думи. 

19. Content 

1. Info architecture 

2. Keyword 

cannibalization 

3. Duplicate content 

Слабо съдържание!  

Няма дублирано съдържания, по принцип то липсва 

съдържание. 

20. SEO view Слабо! 

https://goo.gl/9r6544
https://goo.gl/9r6544
https://goo.gl/9r6544
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21. H1 tag 
Грешки в маркировката им! 
  

22. Titles 
Лиспва! 

23. Meta Descriptions 
Липсва! 

24. Images 
Има, нямат имена, описания и алтернативно име! 

25. Inner links 
Спазено! 

26. Dynamic  section  
Има създадена! 

27. Social sharing buttons  
Липсва наситеност и дизайн! 

28. Responsive design or 

mobile version   

Има, мобилна версия с доста забележки! 

29. Open graph meta tags 
Лиспва, трябва да се добави с плугин! 

30. Broken links 
Ще създадем след поправката на slug-овете в сайта и ще ги 

редиректнем със 301 по стандарт! Няма счупени линкове 

към момента! 

31. Unique content 
Няма съдържание, иначе то е авторско! 

32. G analytics  
Няма! 

33. Others   
- 

OFF SITE 

1. Популярност 
Слабо!  

2. Доверие 
Слабо!  

3. Backlinks profile 
Слаб!  

4. Авторитет - Domain 

Authority (DA) 

Слаб!  

5. Социална 

ангажираност и 

социални профили 

Слабо!  
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Ако искате да разберете в какво състояние е вашия уеб сайт в момента, може 

да го направите като посетите страницата ни за SEO анализи – одити. 

 

http://serpact.bg/seo-analiz/

