
 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 

 

Схема  BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в                                         

сътрудничество с работодателите” 

 

Договор: BG051PO001-4.3.05 – 0022 

Име на проект: „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на 

компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“ 

Бенефициент: Професионална гимназия по компютърни технологии и системи –  гр. Правец 

Място на изпълнение: Професионална гимназия по компютърни технологии и системи  –  гр. Правец 

ДЕЙНОСТ 6. Разработване на електронно съдържание за специализираните  професионални курсове, 
заложени за професионално обучение в 4 образователни парка 
 
Тема 4 
Специални средства на HTML: фреймове и форми 
 
 
 

HTML форма (съдържание) 

 Текстово поле (text). 

 Текстова област (textarea). 

 Бутони (button). 

 Радиобутони (radiobutton). 

 Множествен избор (checkbox). 

 Падащи менюта (select). 

 Пароли (password). 

 Изпращане на форма (submit/reset). 

 

 

 

<frameset> </frameset> - дефинира фрейм 

 

<frame> - включва страница във фрейм 

 

<noframes> </noframes> - алтернативно съдържание когато не се поддържат 

фреймове 
 
 
 
 



Атрибути на <frameset> 

cols - създава вертикални фреймове 

rows - създава хоризонтални фреймове 

 

Атрибути на <frame> 

src - адрес на html-страница 

frameborder - рамка на фрейм 

scrolling – плъзгачи 

marginwidth - отстояние на съдържанието на фрейма по хоризонтала 

marginheight - отстояние на съдържанието на фрейма по вертикала 

 

<input> - контрол 

 

<textarea> </textarea> - текстова област 

 

<button> </button> - графичен бутон 

 

<select> </select> - меню 

 

<option> </option> - опция от меню 

 

<fieldset> </fieldset> - групиране на контроли 

 

<legend> </legend> - надпис при групиране на контроли 

 

<form> </form> - формуляр 

 

Атрибути на <input> 

type - тип (text, password, checkbox, radio, button, submit, reset, file, hidden)  

name - име 

value - стойност 

size - размер 

maxlength - максимален брой символи 

readonly - редактирането не е възможно 

checked - поставена отметка 

onclick - изпълнява се скрипт 

 

Атрибути на <textarea> 

name - име 

rows - брой на редовете 

cols - брой на колоните 

wrap - пренасяне на нов ред 

 

 



Атрибути на <button> 

type - тип 

name  - име 

value - надпис 

style – стил 

 

Атрибути на <select> 

name - име 

size - брой разлистени опции 

multiple - брой едновременно избираеми опции 

 

Атрибути на <option> 

value – стойност 

 

Атрибути на <form> 

name - име 

action - адрес 

enctype - форматиране 

method - къде се обработва формуляра (get, post) 

script - извиква се скрипт преди изпращането на формуляра 

 
 

 

 

Пример 1: HTML форма 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 1: HTML форма 

 

                                                                                                Изготвил: Константин Костадинов 


