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Как да започнем? 
За да стартирате блог в Интернет пространството трябва да имате закупен hosting и domain пакет. Можете да 

заявите този пакет услуги от фирма ZONABG.NET Ltd. Също е необходимо е да знаете потребителско име и 

паролата на потребителя управляващ административния контролен панел - cpanel. След извършване на 

плащането на пакет hosting и domain от фирма ZONABG.NET Ltd., ще получите тази информация. В случая ще 

пуснем блог mincheva.eu на Анелия Красимирова Цветанова-Минчева, потребителското име  mincheva и 

парола 123456. 

1. Конфигуриране и настройка на базата данни 
Влезте в началния екран на административния контролен панел в Интернет на адрес: 

http://mincheva.еu/cpanel  

 

Фиг.1. Секция „Databases“ 

Натиснете линка „Remote MySQL” (вж. фиг.1) в секция „Databases“. В полето „Host“ напишете „%“ и натиснете 

бутона „Add Host“, това действие позволява всеки хост да може да осъществи връзка с базата данни. Върнете 

се на началната страница на контролния панел. Натиснете линка „MySQL Databases“ (вж. пак фиг.1) в секция 

„Databases“. 

Тук ще създадем mysql базата данни. В полето „New Database:” напишете „press“ и натиснете бутона „Create 

Database“. Това ще създаде базата данни за Вашия блог. Имайте в предвид, че всъщност пълното име на 

базата данни е потребителското Ви име следвано от долна черта и думата „press“, която написахте току що. 

Следващата стъпка е да създадете mysql потребител, за целта в полето „Username“ напишете „user”, в полето 

„Password“ и „Password (Again)” напишете парола за потребителя на mysql базата данни (вж. фиг.2) и 

натиснете бутона „Create User“. 

 

Фиг.2. Създаване на mysql потребител 

След като създадете потребителя трябва да свържете новосъздадения mysql потребител с mysql базата данни. 

На същия екран ще видите секция „Add User To Database“. От падащото поле „User“ изберете mysql 

потребителя, който създадохте току що, а от падащото поле „Database“ изберете mysql базата данни, която 
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създадохме преди това, и натиснете бутона „Add”. Ще се появи екран за задаване на привилегии на mysql 

потребителя към mysql базата данни (вж. фиг.3). Натиснете отметката „All Privilegies“ и след това бутона 

„Make Changes“. 

 

Фиг.3. Задаване на привилегии на mysql потребителя 

2. Kaчване на инсталацията на wordpress 
Върнете се в началния екран на административния контролен панел в Интернет на адрес: 

http://mincheva.еu/cpanel 

 

Фиг.4. Секция „Files“ 

Натиснете линка „File Manager“ (вж. фиг.4) в секция „Files“. Излиза диалогов прозорец, в който просто 

натиснете „Go“. На този етап е необходимо да имате изтеглен архивен инсталационен файл на wordpress на 

вашия компютър, можете да направите това от Интернет на адрес: http://wordpress.org/latest.zip. Запомнете 

къде записвате файла, защото ще ни трябва след малко. 

http://mincheva.еu/cpanel
http://wordpress.org/latest.zip
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Можем да качим файлове чрез натискането на бутона „Upload” (вж. фиг. 5) във файловия мениджър. 

Обърнете внимание, на папката в която се качват файловете, тя трябва да бъде public_html. Това всъщност е 

основната публична папка, в която се съдържат файловете на сайта и това което публикувате там, ще е 

достъпно и видимо в сайта Ви, в момента на качването му. 

 

Фиг.5. Файлов мениджър 

На фиг.6 е показано как избираме файл за качване чрез натискането на бутона „Choose File“, след което 

посочваме изтегления предварително wordpress-3.5.2.zip (Забележка: Вашата версия на wordpress архивния 

инсталационен файл, може да е обновена и да е по-висока от версията 3.5.2, която е използвана в това 

ръководство). След като файла се качи успешно на сървъра натиснете линка: Back to 

/home/mincheva/public_html, за да се върнете обратно във файловия мениджър. 

 

Фиг.6. Качване на файл 

Изберете току що качения файл и натиснете бутона „Extract“ (вж.фиг.5) във файловия мениджър. Това 

действие разархивира инсталацията на wordpress във Вашата публична папка - public_html. Вече сме готови да 

преминем към инсталацията. 

3. Инсталация на wordpress 
Влезте в основния си сайт, в нашия случай това е: http://mincheva.еu/. Ако сте качили инсталацията на 

wordpress успешно, ще видите начален екран показващ липса на конфигурация (фиг. 7). Продължете към 

следващия екран показващ стъпките на инсталационния процес (фиг. 8). 

http://mincheva.еu/
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Фиг.7. Начален екран показващ липса на конфигурация на блога 

 

Фиг. 8. Екран показващ стъпките за инсталация на блога 

На този етап е необходимо да се зададат настройките на блога (фиг.9). Това са: mysql базата данни , mysql 

потребителя и неговата парола. Тези настройки Вие вече зададохте в точка 1 „Конфигуриране и настройка на 

базата данни“ (вж. също фиг. 2 и фиг.3). Напишете ги и продължете напред. Ако всичко с настройките е наред 

ще видите екрана от фиг. 10. Следва задаване на заглавието на блога, потребител за администрация и 

неговата парола, както е показано на фиг. 11. Запомнете или си запишете потребителското име и паролата на 

административния потребител, те ще ви трябват по-късно, за да пълните блога си със съдържание. Ако всичко 

е преминало успешно ще видите екрана показан на фиг. 12. 

Поздравления Вие стартирахте Вашия първи блог. Това е! 

 

Фиг. 9. Екран за настройки на блога 
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Фиг. 10. Настройките на блога са коректни 

  

Фиг. 11. Заглавие на блога, потребител за администрация и неговата парола 

 

Фиг. 12. Успешна инсталация на блога 


