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Уеб системи и технологии – Упражнение 9 

 

Упражнение 9:  

СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ ФОРМИ 
 

 
В настоящата тема ще бъдат разгледани:  

 Различните тагове и техните атрибути за създаване на форми в HTML; 
 Начини за форматиране на форми с CSS; 
 Разграничаване на методите Get и Post. 
 Валидиране на потребителски данни. 

 

Формата представлява съвкупност от елементи, чрез които потребителят може да въвежда 

информация и да я изпраща към сървъра чрез бутона Submit. Вън формата могат да се разположат 

елементи като текстови полета, полета за отметка, радио бутони, падащи списъци и т.н.  

Тъй като целта на настоящия курс не е изучаване на уеб програмиране, то на този специален вид 

страница ще се отдели внимание само за нейния дизайн. 

1 Форми (<form>) 
За описание на формата се използва тага <form>.  

 
<form action=”динамична_страница” method=”get|post”> 
    ... 
</form> 

 

 

Този таг може да притежава един или няколко от следните атрибути.  

Атрибути Стойност Описание 
accept MIME_type Не се поддържа в HTML5. 

Определя типа на файловете, които 
сървърът може да приеме. Това се 
използва при прикачвана и изпращане на 
файлове. 

accept-charset character_set Определя кодирането на символите, които 
ще бъдат използвани в попълване на 
полетата във формата. 

action URL Определя къде да се изпратят данните от 
формата, когато се натисне бутона SUBMIT. 

autocomplete on 
off 

Определя дали във формата да бъде 
включена или изключена функцията за 
автоматично довършване на данните, 
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основани на тези, които потребителя е бил 
въвеждал в предишни форми. 

enctype application/x-www-form-urlencoded 
multipart/form-data 
text-plain 

Определя начина на кодиране на данните 
от формата, при изпращането им към 
сървъра (важи само за метода POST). 

Стойността APPLICATION/X-WWW-FORM-

URLENCODED се използва за 
конвертирането на всички символи преди 
тяхното изпращане. Интервалите се 
конвертират в знак "+", а специалните 
символи се кодират в шестнайсетичен ASCII 
код. Това е стойността по подразбиране. 

Стойността MULTIPART/FORM-DATA се 
използва, когато във формата е 
необходимо прикачвана на файлове. 
Символите не се кодират. 

Стойността TEXT/PLAIN се използва, за 
конвертиране на интервала в символ "+", 
без кодиране на специалните символи. 

method get 
post 

Определя метода по HTTP, който ще бъде 
използван за предаване на данните от 
формата. 
Методът GET осъществява предаването на 
данни в адресната линия, веднага след като 
потребителя натисне бутона SUBMIT 
Методът POST осъществява предаването на 
данни без да ги показва в адресната линия. 
Използва се при предаване на имена, 
пароли и друга важна информация, която 
трябва да бъде скрита от страничните 
наблюдатели. 

name text Определя името на формата. 

novalidate novalidate Указва, че не е необходимо валидиране на 
формата при изпращането й към сървъра 

target _blank 
_self 
_parent 
_top 

Указва къде да се покаже резултата, след 
получаване на резултат от изпратените 
данни от формата. 

 

2 Елементи за въвеждане на данни 

Елементите за въвеждане на данни, които можете да поставите във формата, се разделят по 

следния начин:  

 Текстови полета за въвеждане на данни; 

 Поле за въвеждане на многоредов текст; 

 Списъци; 
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 Бутони. 

2.1 Тагът <input> 

Текстовите полета са полета за данни, в които потребителят може да пише текст. Те се поместват 

вътре в тага <form> и имат следния общ синтаксис:  

 
<input type=”text|password|hidden|search” name=”myText”>  

 

С помощта на тага <input> може да се използват много и различни вида контроли, които се 

специфицират, с помощта на атрибута type.  

Текстовото поле има и други атрибути, които са представени в таблицата по-долу.  

Атрибути Стойност Описание 
accept audio/* 

video/* 
image/* 
MIME_type 

Определя типовете на файловете, които сървърът 
може да приеме (само за type="file") 

align left 
right 
top 
middle 
bottom 

Определя начина на подравняване и важи в случай, 

че type="image". 

alt 
text 

Определя алтернативния текст на изображението, в 

случай че type="image". 

autocomplete 
on 
off 

Определя дали е разрешено или забранено, 
автоматичното попълване на вече въвеждани данни 

от потребителя в елемент <input>. 

autofocus 
autofocu 

Определя автоматичното задаване на фокуса в 

елемент <input> при зареждане на страницата. 

checked 

checked 

Определя, че елемента <input>, трябва да бъде 
преизбран при зареждане на страницата (за 
type="checkbox" или type="radio") 

disabled disabled Забранява елемента <input>. 

form 
form_id 

Определя, че елемента <input>, принадлежи на 
една или няколко форми. 

formaction 

URL 

Определя URL на файла, който ще обработи 
формата, когато тя се изпрати. Важи само за 
type="submit" и type="image". 

formenctype 
application/x-www-form-urlencoded 
multipart/form-data 
text-plain 

Определя начина на кодиране на данните от 
формата, когато се изпращат към сървъра. Използва 
се само за type="submit" и type="image". 

formmethod 
get 
post 

Определя метода за изпращане на данни към 
съответното URL. Използва се само за 
type="submit" и type="image". 
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formnovalidate 
formnovalidate 

Определя елементите от формата, които не трябва 
да бъдат валидирани преди изпращане. 

formtarget _bank 
_self 
_parent 
_top 
framename 

Определя, къде да се покаже резултата от 
изпращането на данните от формата. Използва се 
само за type="submit" и type="image". 

height 
pixels 

Определя височината на елемента. Използва се 
само за type="image". 

list 

datalist_id 

Отнася се за елемента <datalist>, който съдържа 
предварително дефинирани стойности на елемента 
<input>.  

max number 
date 

Задава максимално допустимата стойност на 
полето. 

maxlength 
number 

Определя максимално допустимия брой на 
символи в полето. 

min number 
date 

Задава минимално допустимата стойност на полето. 

multiple 
multiple 

Определя, че потребителят може да въведе повече 
от една стойност. 

name text Определя името на полето. 

pattern 
regexp 

Задава регулярен израз спрямо, който се проверява 
стойността на елемента <input>.  

placeholder 
text 

Определя кратък подсказващ текст, който да описва 
очакваната стойност на полето. 

readonly 

readonly 

Определя, че информацията в полето е само за 
четене и е може да се променя, но може да се 
копира. 

requirde 

required 

Определя задължителния характер на полето за 
данни, т.е. то трябва да бъде попълнено преди 
цялата информация да бъде изпратена към 
сървъра. 

size number Определя броя на показаните символи в полето. 

src 
URL 

Определя URL на изображението, за да се използва 
като бутон SUBMIT, само за type="image".  

step number Определя допустимия брой интервали в полето. 

type button 
checkbox 
color 
date  
datetime  
datetime-local  
email  
file 
hidden 
image 
month  
number  

Определя типа на елемента <input>. 

BUTTON – Дефинира бутон, който най-често се 
използва с JavaScript. 

CHECKBOX – Дефинира поле за отметка. 

COLOR – Дефинира бутон за избор на цвят. Чрез 
атрибута value, може да се определи началния цвят. 

DATE – Дефинира текстово поле за избор на дата. 
По подразбиране неговата стойност е днешната 
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password 
radio 
range  
reset 
search 
submit 
tel 
text 
time  
url 
week  

дата, която може да се промени, чрез стрелка, 
намираща се в края на полето. Тя отваря прозорец, 
съдържащ дните от текущия месец. 

DATETIME – Дефинира текстово поле за въвеждане 
на дата и час (година, месец, ден, час, минути, 
секунди спрямо часовата зона UTC /универсално 
координирано време/). 

DATETIME-LOCAL – Дефинира текстово поле за 
въвеждане на дата и час (година, месец, ден, час, 
минути, секунди без задаване на часова зона, като 
се ползва тази, която е настроена на машината). 

EMAIL – Дефинира поле за въвеждане на 
електронен адрес. 

FILE – Дефинира бутона "Browse ..." за избор на 
файл, който може да се прикачи. 

HIDDEN – Дефинира скрито поле, което не се 
показва в браузъра, но въведената в него стойност, 
се изпраща към сървъра. 

IMAGE – Дефинира изображение, което ще се 
използва като бутон "SUBMIT". 

MONTH – Дефинира текстово поле за въвеждане на 
месец и година, без специфициране на часова зона. 

NUMBER – Позволява въвеждането на числа. 

PASSWORD – Поле за въвеждане на парола. При 
въвеждането на текст в това поле, символите се 
заменят от "*" или от ".". Данните не се шифрира, а 
се подават във видим вид от формата към сървъра. 

RADIO – Дефинира радио бутон. 

RANGE – Дефинира лента с плъзгач, за въвеждане на 
число, чиято точна стойност не е от значение. 

RESET – Дефинира бутона "RESET". 

SEARCH – Дефинира поле за търсене, което се 
различава от обикновеното текстово поле, само по 
премахване на пренасянето на нов ред. 

SUBMIT - Дефинира бутона "SUBMIT". 

TEL – Дефинира текстово поле за въвеждане на 
телефонен номер, което не се различава по нищо от 
обикновеното поле. 

TEXT – Дефинира едноредово текстово поле. Тази 
стойност се приема по подразбиране и е с дължина 
20 символа. 

TIME – Дефинира текстово поле с бутони за 
навигиране, с цел въвеждане на време (без 
определяне на часовата зона). 
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URL – Дефинира поле за въвеждане на URL адрес. 

WEEK – Дефинира поле за въвеждане на номер на 
седмица и година. Разполага с бутон за навигиране. 

value text Определя стойността на елемента <input>. 

width 
pixels 

Определя ширината на елемента <input>, само при  
type="image". 

 

2.2 Тагът <textarea> 
За въвеждане на многоредов текст може да се използва тага <textarea>. В него може да се 

помества неограничен набор от символи, като се използва шрифт с една ширина на символите – 

Courier New.  

Примерен синтаксис може да изглежда по следния начин:  

 
<textarea rows="4" cols="50"> 
    Тук се разполага текста, който трябва да се покаже 
</textarea> 

 

Този таг притежава следните атрибути:  

Атрибути Стойност Описание 
autofocus autofocus Определя, че текстовото поле трябва да приеме автоматично 

фокуса при зареждане на страницата. 

cols number Задава ширината на многоредовото текстово поле. 

disabled disabled Определя, че многоредовото текстово поле трябва да бъде 
скрито. 

form form_id Определя името на формата (формите), към която (които) 
текстовото поле принадлежи. 

maxlength number Определя максимално допустимия набор от символи, които 
може да съдържа. 

name text Дефинира името на многоредовото текстово поле. 

placeholder text Дефинира кратко подсказващо съобщение, което да опише каква 
информация трябва да се съдържа в него. 

readonly readonly Определя, че текстовото поле е само за четене. 

required required Определя, че многоредовото текстово поле е задължително и не 
може да се пропусне. 

rows number Определя видимия брой редове в мнооредовото текстово поле. 

wrap hard 
soft 

Определя, подредбата на редовете на текста, при изпращане на 
информацията, съдържаща се в това поле, към сървъра. 

SOFT – Текстът не се разделя на редове, а се изпраща като един 
непрекъснат ред. 
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HARD – Текстът ще бъде разделен на редовете, на които 
потребителят е разделил данните при въвеждане, когато се 
изпращат към сървъра. 

 

2.3 Тагът <output> 
Този таг е нов за HTML 5 и представя извършването на изчисления, обработени с помощта на 

JavaScript, зададен в свойството oninput на тага form. Към настоящия момент не се поддържа от 

Internet Explorer. Има следния синтаксис:  

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Тагът OUTPUT</title> 
    <meta charset="utf-8" /> 
</head> 
<body> 
    <form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)"> 
        Задача, за намиране на сумата между две числа: a + b = x <br>  
        <input type="number" id="a" value="10">  
        +  
        <input type="number" id="b" value="20">  
        =  
        <output name="x" for="a b">Резултат</output> 
    </form> 
</body> 
</html> 

 

В браузъра Mozilla Firefox горният код изглежда по следния начин:  

 

 

2.4 Тагът <select> 
Този таг създава падащ списъчен елемент, като елементите на списъка се записват във вътрешните 
тагове <option>. 
 



 

Радослава Кралева, 2015 8 

 

Уеб системи и технологии – Упражнение 9 

<select> 
     <option value="бяло">бяло</option> 
     <option value="зелено">зелено</option> 
     <option value="червено">червено</option> 
     <option value="синьо">синьо</option> 
     <option value="черно">черно</option> 
</select> 

Този код в браузъра изглежда по следния начин: 

 

 

2.5 Тагът <optiongroup> 
Този таг e вътрешен таг за тага <select> и служи за създава на категории в падащ списъчен 

елемент, като елементите на списъка се записват във вътрешните тагове <option>. 

 
    <select> 
        <optgroup label="КУЧЕТА"> 
            <option value="Мопс">Мопс</option> 
            <option value="Пудел">Пудел</option> 
            <option value="Лабрадор ретрийвър">Лабрадор ретрийър</option> 
            <option value="Бордър коли">Бордър коли</option> 
        </optgroup> 
        <optgroup label="КОТКИ"> 
            <option value="Ангорска">Ангорска</option> 
            <option value="Сиамска">Сиамска</option> 
            <option value="Персийска">Персийска</option> 
        </optgroup> 
    </select> 

Този код в браузъра изглежда по следния начин: 

 

2.6 Тагът <fieldset> 
Този таг e служи за обособяване на секция във форма. С помощта на вътрешния таг <legend> се 

задава заглавие на тази секция. 
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    <form> 
        <fieldset> 
            <legend>Лична иформация:</legend> 
            Имена: <input type="text" name="fullName"><br> 
            Email: <input type="email" name="email"><br> 
            Дата на раждане: <input type="date" name="bDate"> 
        </fieldset> 
    </form>  

Този код в браузъра изглежда по следния начин: 

 

Задачи за практическа реализация 

Задача 1.  
Реализирайте страница, демонстрираща създаване на html форма, която да изглежда по следния 

начин: 

 

Създайте нов стилов файл с име styleZad1Form.css. 

 
body 
{ 
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    background-color: #E6E8FB; 
    font-family: 'Times New Roman' , Times, serif; 
    font-size: 12pt; 
    text-align: justify; 
    padding: 20px; 
} 
 
h2 
{ 
    font-family: Arial, Verdana, Helvetica; 
    font-size: 16pt; 
    font-style: normal; 
    font-weight: bold; 
    text-align: center; 
    text-shadow: gray 0.25mm 0.25mm 1px;  /* Задаване на сянка на текста */ 
    padding-bottom: 10px; 
    color: #070849; 
} 
 
table 
{ 
    caption-side: top;    /* Определяме позицията на заглавието на таблицата */ 
    margin-left: auto;    /* На margin-left и margin-right се задава auto и по този   
                             начин браузъра */ 
    margin-right: auto;   /* ще центрира таблицава в среда*/ 
    width: 550px;         /* Определяме размера на таблицата да е 90% от страницата */ 
    border-collapse: collapse;   /* Указва на браузъра как да изобрази рамките на  
                                    клетките в таблицата */  
    text-align: center;   /* Подравняване на текста в клетките */  
    border-spacing: 0px;  /* Задава външните отстъпи между границите на съседните  
                             клетки */ 
 background-color: #D9D9FF; 
} 
 
tr, td, th 
{ 
    border: 0px none #5353FF;  /* Определя дебелината, вида и цвета на рамките */ 
    padding: 5px;  /* Задава отстъпа между текста в клетките и рамките им */ 
    min-height: 20px; 
} 
 
th 
{ 
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
    font-size: 11pt; 
    font-style: normal; 
    color: #FFFFFF; 
    font-weight: bold; 
    background-color: #6666FF; 
    padding: 10px; 
    text-align: center; 
} 
 
footer 
{ 
    text-align: center; 
    font-family: Arial; 
    font-size: 8pt; 
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    color: Gray; 
    margin-top: 20px; 
} 

Създайте нов html документ с име zad1Form.html. 

 
<!DOCTYPE HTML> 
 
<html> 
  <head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="author" content="Име Презиме Фамилия"> 
    <meta name="keywords" content="Уеб системи и технологии"> 
    <title>Препоръки за сайта</title> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleZad1Form.css"\> 
 </head> 
   
 <body> 
     
     <h2>ВАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА САЙТА </h2>  
 
    <form  action="action.php" enctype="text/plain" method="get" 
name="recommendationsForm"> 
    <table>  
     <tr> 
       <th colspan="3">ОСНОВНИ ДАННИ</th> 
     </tr> 
     <tr> 
       <td> 
         Име:<br> 
         <input type="text" name="fname" size="25" required="required" 
placeholder="Задължително поле"> 
       </td> 
       <td> 
         Презиме:<br> 
         <input type="text" name="sname" size="25"> 
       </td> 
       <td> 
         Фамилия:<br> 
         <input type="text" name="lname" size="25" required="required" 
placeholder="Задължително поле"> 
       </td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <td colspan="3"> 
          Адрес:<br> 
          <input type="text" name="address" size="86"> 
       </td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th colspan="3">ДОПЪЛНИТЕЛНА ИРФОРМАЦИЯ</th> 
     </tr> 
     <tr> 
       <td> 
         <input type="radio" name="sex" value="male">Мъж <br> 
         <input type="radio" name="sex" value="fmale">Жена 
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       </td> 
       <td> 
           Възраст: 
           <select name="age" size="1"> 
               <option value="до 18 г.">до 18 г</option> 
               <option value="над 18 г.">над 18 г</option> 
               <option value="над 50 г.">над 50 г</option> 
           </select> 
       </td> 
       <td> 
         <input type="checkbox" name="job" value="work">Работите ли?<br> 
         <input type="checkbox" name="job" value="study">Учите ли?  
       </td> 
     </tr> 
     <tr> 
       <th colspan="3">ПРЕПОРЪКИ</th> 
     </tr>  
     <tr> 
       <td colspan="3"> 
         <textarea name="description" cols="60" rows="10"  
                   required="required"  
                   placeholder="Моля, въведете вашите препоръки за сайта. Полето е 
задължително!"></textarea> 
       </td> 
     </tr>  
     <tr> 
       <td colspan="3"> 
         <input type="submit" value="Изпрати"> 
         <input type="reset" value="Изчисти"> 
       </td> 
     </tr>   
    </table>   
 
    </form> 
 
     <footer> 
         &copy; 2015 Име Презиме Фамилия 
     </footer> 
    
  </body> 
</html> 

 

 

Задача 2.  
Реализирайте страница, демонстрираща създаване на html форма, в която не се използва таблица 

за форматиране на съдържанието й, и която изглежда по следния начин: 
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