
Здравейте, казвам се Григор Павлов -

собственик и управител на фирма Сео Уеб 

Дизайн ООД. Занимавам се активно с изработка 

на сайтове от повече от 10 години, а със SEO от 

8 години.

Работя на пазари в България, Европа и 

Югоизточна Азия.



Local SEO за начинаещи. Как да 

направим локална оптимизация на 

нашия сайт?

 Въведение в Local SEO

 Ранкинг фактори при Local SEO

 Създаване и оптимизация на нашата Goolge My Business 

Page.

 Правилно изграждане на цитати (citations) към уеб сайт

 NAP (Name, address, phone) и тяхното значение в Local 

SEO

 Правилно използване на Schema Markup или JSON за 

локални търсения.

 Отзиви на клиенти на нашата Goolge My Business Page и 

тяхното значение за Local SEO.

 Въпроси и отговори



Въведение в Local SEO

Какво е Local SEO и защо то е толкова важно за бизнеси, 

които действат и разчитат основно на клиенти 

локализирани в определени райони?

Local SEO е може би най-доброто решение за бизнеси, 

които искат да продават на местни клиенти. Ако Вашият 

бизнес не се появява в местното търсене, Вие най-

вероятно изпускате много потенциални клиенти.

Повишен уеб трафик, популяризиране на бранда и 

увеличаване на приходите са основните предимства на 

инвестицията в локално SEO.

Разбиране на Local SEO.

Кога можем и трябва да разчитаме на Local SEO?

Защо локално, а не органично SEO?



Ранкинг фактори при Local SEO

Едни от най-важни фактори с които трябва да се 

съобразявате, когато започвате локална оптимизация на 

Вашия уебсайт.

1. Заглавие на сайта или Title Tag.

2. Headings (h1, h2, h3 … h6).

3. Наситеност на съдържанието с ключови думи.

4. Латентно семантично индексиране (LSI) и LSI keywords.

5. Оптимизация на изображенията. Добавяне на alt + title tags.

6. Премахване или пренаписване на ВСЯКАКВО дублирано съдържание.

7. Съвместимост с мобилни устройства.

8. Скорост на зареждане на страницата.

9. AMP (Аccelerated mobile pages).

10.Изходящи линкове и тяхното значение. Релевантност на изходящите 

линкове.

11.Правопис и граматика.

12.Мултимедия (видео, презентации и др.).

13.HTML грешки, валидация на HTML.

14.SSL сертификат на уеб сайта.

15.Цитати (citations & co-citations).



Как да направим идеалният бизнес листинг?

Отворете един документ и опишете следните неща:

▸ Официалното име на Вашия бизнес.

▸ Алтернативно име на Вашия бизнес.

▸ Точен адрес във формат - улица + номер, град, област, пощенски код, 

държава

▸ Телефон за връзка (съдържащ задължително кода на населеното място 

032 223344)

▸ Описание на бизнеса съдържащо основните ключови думи

▸ Подробно работно време.

▸ Всички социални профили на Вашия бизнес - Facebook, Google+, Twitter , 
Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram.

▸ Официален Email за връзка.

▸ Няколко качествени изображения свързани с Вашия бизнес.

▸ Линк към картата на бизнеса взима се от страницата на новосъздадения 

Google my Business



Google my 
business

Създаване и 

оптимизация на нашата 

Google My Business 

Page.



Добавяне на бизнеса



Как да оформим нашия бизнес в 

Google?



Категории за нашия Бизнес Листинг. 

Колко категории можем да изберем?

Линк за сваляне на категории за различните държави:

https://developers.google.com/my-business/content/categories



Duplicate Listings

Дублирани бизнес страници



Citation (NAP + О)

N - Name

A - Address

P – Phone

Operating (working) hours 

– Работно време

Local Citations

Какво е CITATION? Local 

citations.

Co-Citation

Само бранд

Бранд + телефон

Бранд + сайт

Бранд + адрес

Бранд + сайт

Само име, адрес, телефон



Откъде да започнем при 

създаването на ciations?

Как да наберем local citations? Кои 

са добри източници на citations?

Приемете тези цитати, като препоръки  за 

Вашия бизнес.

▸ Цитати от бизнес каталози.

▸ Цитати от директории.

▸ Цитати от социални мрежи.

▸ Цитати от блогове, новинарски сайтове и 

др.

▸ Цитати от сайтове за обяви.

Последователно и постоянно използване на 

NAP + Operating hours навсякъде, където 

можем!

Защо да използваме citations, а не 

обикновенна link building стратегия?

▸ Клиентите могат да ви открият много лесно 

с като търсят фрагмент от NAP.

▸ Локалните резултати и ранкинг в Google 

зависят предимно от правилно изградени 

цитати + mentions на бранд.

▸ Един Citation може да ви доведе клиент дори 

и да не разполагате с уеб сайт!

▸ Правилно изградени и подсилени цитати ще 

ви донесат само ползи в дългосрочен 

аспект.

▸ Citation могат да се набавят и управляват 

лесно дори и от начинаещи.



Най-добрите източници за citations Worldwide



Още възможни източници за citations

▸Присъединяване към организации на местно ниво.

▸От профилирани уеб каталози.

▸От локални уеб сайтове.

▸Ако физическата локация на вашия бизнес се намира в 

Бизнес сграда, МОЛ.

▸Чрез предлагане на намаления и купони. Много агрегатори 

на оферти ще се възползват от това.

▸Ако сте домакин на някакво събитие – това е друг много 

добър начин да създадете качествени цитати.

▸Когато публикувате обяви за работа не забравяйте да 

добавите NAP .

▸Чрез набиране на отзиви от клиенти. Не се ограничавайте 

само с ревюта от Google. В зависимост от това в коя ниша е 

бизнесът може да имате ревюта от Yelp, Trip Advisor, 

Foursquare и много други източници. Бъдете креативни!

▸Опитайте се да заинтересувате локалните медии и 

електронни издания, когато промотирате нови неща. Искайте 

да поставят NAP.



Правилно използване на

Schema Markup или JSON за нашата уеб 

страница.
Какво е Schema Markup и защо да я 

използваме?

Според проучване на 

www.searchmetrics.com уеб сайтове 

използващи Structured data получават скрит 

бонус от поне 4-5 позиции в класирането на 

органичните резултати на Google.

Използването на Structured data не е само до 

ползи от SEO гледна точка, а и до подобрение 

на визуализацията на нашия резултат в SERP.

Google продължава да разширява 

информацията в SERP извличана чрез 

Structured Data.

Structured Data все още се използва 

сравнително рядко от уеб сайтовете, 

използването и Ви дава сериозно предимство 

пред Вашите конкуренти, както в локалните 

резултати, така и в органичните!



Schema.org 

Microdata

или

JSON

JSON NAPMicrodata



Schema.org
https://schema.org/

LocalBusiness

По-специфични типове

http://slidemodel.com


EARTH MAP

Офис 3

Един бизнес с много локации. Как да процедираме?

Офис 2
Главен офис

Офис 4



Възможно ли е да имаме повече от един резултат за Local 

Business?

Да възможно е ако са спазени 

определени изисквания.



Как трябва да се 

визуализира сайта, 

когато тестваме с 

Google Structured Data 

Testing Tool?

Какво е необходимо да 

го има и какво може да 

се пропусне?



Инструменти които можем да използваме



Благодаря за 

вниманието!

Някакви въпроси?


