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• Наред с формата, шрифта и 
текста, цветът е един от базовите 
строителни елементи както в 
традиционния, така и в 
мултимедийния  дизайн. 

•  Внимателно обмисления и 
балансиран подбор на цветове 
може да стане основа за 
великолепна композиция, дори и 
останалите елементи да са 
съвсем обичайни. 

•  Цветовете са първото нещо, 
което забелязват потребителите 
на страниците. 

• Във вселената на цветовете 
действат напълно универсални 
закони, които всеки дизайнер е 
длъжен да знае и да може да 
прилага в практиката. 

• В предна ретината на 
човешкото окото се намират 
пръчици(отговарят за 
възприемането на тона) и 
колбички (отговарят за 
възприемането на цвета). 

• При различните хора 
съотношението между пръчици 
и колбички е различно и затова 
възприятието е съвършено 
различно. 

• Възприемането на цветовете 
субективно - различните хора 
имат различни любими цветове 
и различни усещания, 
предизвиквани от един или 
друг цвят. 



• По различни начини в мозъка се възприема цвета в 
зависимост от това, каква форма или площ заема и 
какви други цветове са около него.  

• При намаляване на заеманата от цвета площ се 
намалява количеството оттенъци, които може да 
различи окото и повечето цветове започват да 
изглеждат по-бледи и тъмни, особено ако яркостта и 
наситеността им и без това не са били на максимума. 

• За по-малките елементи трябва да се избират в по-ярки 
цветове, а за да се покаже цялата красота на някой 
тъмен, слабо-наситен оттенък е необходима достатъчна 
площ (например, фонът на цялата страница).  

• Цветовете, достатъчно близки до черното или бялото, 
трудно могат да бъдат изразени ефективно дори и 
разположени върху площ с огромни размери.  
 
 



• Всеки два цвята поставени близко един до друг се 
възприемат в известна степен по-различно, отколкото ако 
стоят самостоятелно. 

 

• Ако съседните цветове имат приблизително еднаква 
яркост, то те са склонни да обменят наситеността и цвета 
си. 

 

• По-тъмният цвят в съседство с по-светъл придобива още 
по-тъмен "ръб", а светлият точно на самата граница 
изглежда по-ярък. 



• Принципът на единството 
изисква използваните 
цветове да са възможно най-
близки един до друг.  

• Дизайнерите обикновено 
ограничават спектъра във 
всяка отделна композиция 
до неголямо количество 
(обикновено не повече от 3-
4) цвята, използвайки всеки 
цвят за няколко различни 
елемента.  

Много професионални страници са 
изпълнени в една цветова гама - например с 
тъмни оттенъци на основния цвят за фон и 
по-светли - за декоративните елементи.  

Фиг.12.1 Примерно оформление на WEB - сайт 



• Контрастът между 
цветовете се обяснява 
чрез HSV-цветови модел. 

• Всеки един цвят се разлага 
на трите си съставни от 
системата HSV (Hue-тон, 
Saturation-наситеност, 
Value-яркост).  

 Фиг.12.2 Примерно оформление на WEB - сайт 



• Правило на тона - не 
трябва да се използват 
цветове, които са прекалено 
близко един до друг в 
цветовия кръг (фиг.6.3) . 

• Напълно противоположните 
цветове рядко образуват 
хармонични двойки.  

• Най-добре се съчетават и 
контрастират цветове, 
разположени на разстояние 
около една четвърт от 
цветовия кръг един от друг.  

Относително добре се съчетават 
единствено жълто и синьо. 

Фиг.12.3 Цветови кръг 



• Разликите в наситеността или яркостта на два цвята веднага се 
забелязва, но все пак тя обикновено се възприема като нещо 
допълнително към разликата на основните тонове.  
 Добре е цветовете рязко да се различават по един от тези два 

параметъра, засилвайки контраста между тоновете, а по втория - да 
се поддържат един друг  (фиг.12.4 а). 

 Може да се използва противопоставяне на всички три компонента на 
цвета (фиг. 12.4 б). 

 Възможно е да се подчертае взаимодействието между отделните 
цветове, чрез свързването им в особено тесен контраст (фиг. 12.4 в). 

Фиг.12.4 Примери за цветови взаимоотношения 
а б в 

Тонът и яркостта се  
различават, наситеността  

е една и съща. 

Тонът и наситеността  
съвпадат, само  яркостта 
е различна. 

Трите компонента на  
цвета си противостоят. 



• Цветовите схеми са 
основни формули за 
създаване на 
хармоничени и 
ефективени цветови 
комбинации. 

 

• Съществуват шест 
класически цветови схеми: 
 Монохроматична; 

 Аналогична; 

 Допълнителна; 

 Разделителна; 

 Триадичена; 

 Тетриадичена (двойно 
допълваща се). 

 

 



 

• Тази схема съдържа един 
основен цвят и няколко 
багри и сенки на този цвят 
(фиг.12.5). 

Фиг.12.5 Изображение в  
моногхроматична схема 



Фиг.12.6 Web сайт на монетния двор – монохроматизъм в зелено 
http://www. haveamint.com/ 



Фиг.12.7 Web сайт Blue Flavor 
http://www.blueflavor.com 



Фиг.12.8 Superfluous Banter web сайт – темата е в оранжево 
http://www.superfluousbanter.org/ 

http://superfluousbanter.org/


Фиг.12.9 Subtraction web сайт – ахроматична цветова схема 
http://www.subtraction.com/ 

http://www.subtraction.com/


• Съдъража цветове, които 
са близкостоящи един с 
друг в цветовия кръг 
(фиг.12.10). 

 

Фиг.12.10 Изображение в аналогична  
цветова схема 



 

Фиг.12.11 Regine’s Patisserie web сайт 
http://www.regines.net.au/ 

http://www.regines.net.au/


Фиг.12.12 Blinksale – бизнес web сайт  
http://www.blinksale.com 

 

http://www.blinksale.com/


• Допълнителната цветова 
схема както е показано на 
фиг.12.13 съдържа цетове, 
които са срещуположни е 
цветовия кръг. Например 
зелен и червен, жълт и 
виолетов, или оранжав и 
син.  

 

Фиг.12.13 Изображение във допълнителена  
цветова схема 

 



Фиг.12.14 Web сайт на Университете във Флорида  
http://www.ufl.edu/ 

http://www.ufl.edu/


Фиг.12.15 Начална страница на Faith Inkubators 
http://www.faithink.com/ 

http://www.faithink.com/


Фиг.12.16 Rob Goodlatte web сайт 
http://www.robgoodlatte.com/ 

http://www.robgoodlatte.com/


Разделителна, триадичена и 
тетриадичена цветови схеми са 
варианти на основната допълнителна 
цветова схема.  • Разделителна цветова 

схема използва два цвята 
разположени 
срещуположно на 
основния цвят (фиг.12.17). 

 

 
Фиг.12.17 Примери за разделителна  

цветова схема  

 



• Триадичена цветова схема 
използва три цвята 
равноотдалечении в 
цветовата палитра 
(фиг.12.18). 

 

Фиг.12.18 Примери за триадичена  
цветова схема  



• Тетриадичена цветова 
схема използва две 
двойки цветове в 
допълнителна схема 
стоящи близо в цветовия 
кръг (12.19). 

 

Фиг.12.19 Примери в тетриадичена  
цветова схема  



• Десетичните стойности на цветовия модел RGB се 
представят в web дизайна в шестнадесетична бройна 
система.  

Таблица 1. Съответствие на стойности от 0 до 255 в шестнасесетична бройна система  



• Мониторите използват 
RGB цветови модел, 
съответно всеки пиксел 
е оцветен от 
комбинацията на 
червена, зелена и синя 
светлина.  

• Съществуват 256 
различни стойности на 
червената, зелена и 
синя светлина, които 
създават 16,777,216 
цвята.  

R G B 

222 127 34 

de 7f 22 # 

R G B 

33 244 142 

21 f4 8e 

R G B 

175 8 185 

af 08 b9 

# 

# 



• В Интернет съществуват 
множество цветови 
генератори, които 
спомагат за избора на 
цветове. 

• Например генератора на 
цветови схеми Color 
Scheme Designer 
използва традициония 
червен, жълт и син 
цветови кръг. Фиг.12.20  Color Scheme Designer  

http://colorschemedesigner.com/

