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Непременно поправете:

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 16 скриптови и 10 ресурса на CSS, които са блокиращи. Това води до
забавяне при изобразяването й.

Нищо от съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви не може да се
изобрази без изчакване на зареждането на следните блокиращи ресурси. Опитайте да ги
отложите, да ги заредите асинхронно или да вградите критичните части от тях директно в
HTML кода.
Премахнете блокиращия изобразяването JavaScript:
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/f04bb3800d5cdea89a2167206e6aaf40/1520349823index.js
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/9ae3acd1d91339748ebb27a7d01a0b32/1520349823index.js
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https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/527061209b69ace65c54c960671ffbc6/1520349823index.js
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/c549ed42790c156eae8fc68816826957/1520349826index.js
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/uk-cookie-consent/assets/js/uk-cookie-consentjs.js?ver=2.3.0
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-tocart.min.js?ver=3.3.3
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jqueryblockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.70
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jscookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4
https://chistoslili.eu/wpcontent/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.3.3
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cartfragments.min.js?ver=3.3.3
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/yith-woocommerce-added-to-cartpopup/assets/js/wacp-frontend.min.js?ver=1.3.0
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/yith-woocommerce-sociallogin/assets/js/frontend.min.js?ver=1.2.0
https://chistoslili.eu/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4
https://chistoslili.eu/wp-includes/js/thickbox/thickbox.js?ver=3.1-20121105
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/slideshow-ck/assets/jquery.easing.1.3.js?ver=4.9.4
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/slideshow-ck/assets/camera.min.js?ver=4.9.4

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:regular,italic,700,700italic|Gabriela:regula
r&subset=latin
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/46b74cee5a2780cd8a19776713a4bb2d/1520349823index.css
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.4/themes/smoothness/jqueryui.min.css?ver=4.9.4
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/a6dcd9f03862c314384683701a0925f6/1520349823index.css
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/8bb360bd2433806496b71df832451fdb/1520349823index.css
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https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/2bb52299c5b8adf6bd1473fd50a8d314/1520349823index.css
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/dcc1b46f92bf24d631ad32238ee4205d/1520349826index.css
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/e3f5f18922f74996b2a96eb1d627adfa/1520353774index.css
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/b0ccf6bb452a7c9a27d607bc282d54d8/1520353774index.css
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/ecbc8645b622f7954f731ed0f402c43a/1520353774index.css

Оптимизирайте изображенията
Правилното форматиране и компресиране на изображенията може да спести много байтове
данни.

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 906,2 КБ
(намаляване от 90%).
Компресирането и преоразмеряването на https://chistoslili.eu/wpcontent/uploads/2017/03/billionphotos-1001001.png може да спести 533 КБ (намаляване
от 94%).
Компресирането и преоразмеряването на https://chistoslili.eu/wpcontent/uploads/2017/03/billionphotos-1858452.jpg може да спести 140,3 КБ (намаляване
от 97%).
Компресирането и преоразмеряването на https://chistoslili.eu/wpcontent/uploads/2017/03/billionphotos-2832557.jpg може да спести 117,2 КБ (намаляване
от 96%).
Компресирането и преоразмеряването на https://chistoslili.eu/wpcontent/uploads/2017/04/billionphotos-1629784.jpg може да спести 104,6 КБ (намаляване
от 96%).
Компресирането на https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/slideshowck/themes/default/images/camera_skins.png може да спести 2,8 КБ (намаляване от 12%).
Компресирането на https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/slideshowck/themes/default/images/blank.gif може да спести 1 КБ (намаляване от 93%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p118x90/18402920_144
5205898878573_3908882187301198759_n.jpg?oh=8ade217416fea8d8d658370ee5c0faad&
oe=5B3C5090 може да спести 997 Б (намаляване от 25%).
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Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p118x90/18342823_144
5205895545240_6550204916592195846_n.jpg?oh=8403d64ff7b97f150e2cc5507df38417&
oe=5B3D84CC може да спести 955 Б (намаляване от 23%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p118x90/18446672_144
5205965545233_85811194951324328_n.jpg?oh=057a936b1141101794dd9705e293177c&
oe=5B4B69C8 може да спести 925 Б (намаляване от 17%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/26195519_1021
1466356961681_3316138864422143664_n.jpg?oh=b95f0ef89fac2d7d90c35321637cd108&
oe=5B452C18 може да спести 449 Б (намаляване от 30%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/28796055_1023
562624452857_3966573771151964173_n.jpg?oh=e40bf98f4fbdb27dc3a409aedfcc0972&oe
=5B097260 може да спести 437 Б (намаляване от 28%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/17342703_1020
6768513771885_2597302951430224782_n.jpg?oh=6177d40921d1b76bf31de8ea12f37835
&oe=5B480386 може да спести 430 Б (намаляване от 27%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/24058876_1407
469702711858_7415559663949583151_n.jpg?oh=13090a2561f7eacb588b18a70d3840e6&
oe=5B0ADD30 може да спести 427 Б (намаляване от 30%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c8.0.50.50/p50x50/2847
1153_912545622246107_8500008263808203928_n.jpg?oh=992132d1a97eaa02ebb17825d
051b3f6&oe=5B075DF2 може да спести 425 Б (намаляване от 28%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/13887039_1015
844791804836_2172699961287925255_n.jpg?oh=f383669dee7fa5eed63cfdf3652ddf58&oe
=5B0907F3 може да спести 419 Б (намаляване от 22%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/14570473_1816
926171888373_1871409975599882901_n.jpg?oh=538d7ee543c9ac4a76a9b89a9ab2c28c&
oe=5B45CB3C може да спести 409 Б (намаляване от 25%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.13.50.50/p50x50/171
55968_128314814360827_8885382735330689295_n.jpg?oh=4c6de3cb035bf888730c307f8
442d805&oe=5B358590 може да спести 407 Б (намаляване от 23%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/12039569_8714
44299629380_677193600127110996_n.jpg?oh=fd9560768d38da12740a06e98e0671fb&oe
=5B041218 може да спести 404 Б (намаляване от 22%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/24296320_9265
29084171662_5684626799186031911_n.jpg?oh=4281df13e3e4fde39d0bebfcac079942&oe
=5B088D0F може да спести 400 Б (намаляване от 23%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yN/r/WgFKRx0VFOG.png може
да спести 279 Б (намаляване от 22%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yy/r/TcI1gCeFkdn.png може да
спести 112 Б (намаляване от 25%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/yNvz5xtKREW.png може да

Мобилност

спести 109 Б (намаляване от 20%).

Помислете за поправка:

Активирайте компресирането
Компресирането на ресурсите с gzip или deflate може да намали броя байтове, изпратени
през мрежата.

Активирайте компресирането за следните ресурси, за да намалите размера им за
прехвърляне с/ъс 1 КБ (намаляване от 63%).
Компресирането на https://chistoslili.eu/?wc-ajax=get_refreshed_fragments може да
спести 1 КБ (намаляване от 63%).

Възползвайте се от кеширането на браузъра
Задаването на срок на валидност или максимално съществуване в HTTP заглавките за
статични ресурси инструктира браузъра да зарежда изтеглените преди ресурси от локалния
диск вместо през мрежата.

Възползвайте се от кеширането на браузъра за следните ресурси със съответните
възможности:
https://widgets.getsitecontrol.com/80016/script.js?ver=2.1.1 (5 секунди)
https://connect.facebook.net/bg_BG/sdk.js (20 минути)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Минимизирайте HTML

Мобилност

Сбиването на HTML кода, включително вградените JavaScript и CSS, които се съдържат в
него, може да спести много байтове данни и да намали времето за изтегляне и синтактично
анализиране.

Минимизирайте HTML за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 2,2 КБ
(намаляване от 15%).
Минимизирането на https://chistoslili.eu/ може да спести 2,2 КБ (намаляване от 15%)
след компресиране.

Минимизирайте JavaScript
Сбиването на кода на JavaScript може да спести много байтове данни и да намали времето за
изтегляне, синтактично анализиране и изпълнение.

Минимизирайте JavaScript за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 49,6 КБ
(намаляване от 41%).
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/f04bb3800d5cdea89a2167206e6aaf40/1520349823index.js може да спести 41,3
КБ (намаляване от 50%) след компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/c549ed42790c156eae8fc68816826957/1520349826index.js може да спести 4,7
КБ (намаляване от 16%) след компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wpincludes/js/thickbox/thickbox.js?ver=3.1-20121105 може да спести 1,2 КБ (намаляване от
32%) след компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/slideshowck/assets/jquery.easing.1.3.js?ver=4.9.4 може да спести 1,1 КБ (намаляване от 58%)
след компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/9ae3acd1d91339748ebb27a7d01a0b32/1520349823index.js може да спести 941
Б (намаляване от 24%) след компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/uk-cookie-consent/assets/js/ukcookie-consent-js.js?ver=2.3.0 може да спести 119 Б (намаляване от 18%) след
компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jscookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4 може да спести 115 Б (намаляване от 12%) след
компресиране.
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Даване на предимство на видимото съдържание
За изобразяването на съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви се
изисква допълнителна комуникация с мрежата. За най-добра ефективност намалете обема
на необходимия за тази визуализация HTML код.

Целият HTML отговор не бе достатъчен за изобразяването на съдържанието на видимата на
екрана част от страницата. Обикновено това означава, че за целта са били нужни
допълнителни ресурси, които се зареждат след синтактичния анализ на HTML кода. Дайте
приоритет на видимото съдържание, което е необходимо за изобразяването на видимата на
екрана част от страницата, като го включите директно в HTML отговора.
Само около 11% от крайното съдържание на видимата на екрана част от страницата
успя да се изобрази чрез пълния HTML отговор snapshot:27.

3 спазени правила

Избягване на пренасочвания от целевата страница
На страницата ви няма пренасочвания. Научете повече за избягването им на целевата
страница.

Намаляване на времето на реакция на сървъра
Сървърът ви реагира бързо. Научете повече за оптимизирането на времето му за реакция на
сървъра.

Минимизирайте CSS
CSS кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.
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Помислете за поправка:

Оразмеряване на съдържанието до рамките на прозореца за
показване
Съдържанието на страницата е твърде широко за прозореца за показване и потребителите
са принудени да превъртат хоризонтално. Оразмерете съдържанието спрямо този прозорец,
за да им осигурите по-добра практическа работа.

Ширината на съдържанието на страницата е 20 407 пиксела в CSS, но прозорецът за
показване е широк само 412 пиксела в CSS. Следните елементи попадат извън него:
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…md-1 col-sm-1"></div>“ попада извън
прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…md-8 col-sm-8">Професионално…Перник и
София</div>“ попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…md-2 col-sm-2">Вход…Моят профил</div>“
попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…md-1 col-sm-1">0.00 лв.</div>“ попада извън
прозореца за показване.
Елементът „<img src="https://chisto…os-1203643.jpg" class="camera_thumb">“ попада
извън прозореца за показване.
Елементът „<img src="https://chisto…os-1001001.png" class="camera_thumb">“ попада
извън прозореца за показване.
Елементът „<img src="https://chisto…os-2832557.jpg" class="camera_thumb">“ попада
извън прозореца за показване.
Елементът „<img src="https://chisto…os-1858452.jpg" class="camera_thumb">“ попада
извън прозореца за показване.
Елементът „<img src="https://chisto…os-1629784.jpg" class="camera_thumb">“ попада
извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…lg-6 col-md-3">Поръчай почистване на
дома</div>“ попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…lg-6 col-md-5">Поръчай почистване на
офиса</div>“ попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…158 col-md-4">Почистване на…и тях.
Поръчай</div>“ попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…159 col-md-4">Почистване на…нужди.
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Повече</div>“ попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…160 col-md-4">Домоуправител…вител.
Поръчай</div>“ попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="separated-item…t-col last-col">Почистване на…Още</div>“
попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="separated-item…t-col last-col">Почистване на…Още</div>“
попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="separated-item…t-row last-col">Почистване сле…Още</div>“
попада извън прозореца за показване.
Елементът „<span class="bd-icon">“ попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…lg-3 colmd-3">Контакти…lili@gmail.com</div>“ попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…lg-3 col-md-3">Услуги…Вход
мениджър</div>“ попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…lg-6 col-md-6">Следвайте ни във
Фейсбук</div>“ попада извън прозореца за показване.
Елементът „<div class="bd-columnwrapp…37 col-md-12">Copyright
(C)…chistoslili.eu</div>“ попада извън прозореца за показване.

Оразмерете подходящо целевите зони за докосване
Някои връзки/бутони на уеб страницата ви може да са твърде малки, за да могат
потребителите лесно да ги докосват на сензорен екран. Помислете за уголемяването на тези
целеви зони за докосване, за да осигурите по-добра практическа работа на потребителите.

Следните целеви зони за докосване са близо до други такива и около тях може да е
необходимо допълнително място.
Целевата зона за докосване „<a href="#">Вход</a>“ е близо до 1 други такива зони
final.
Целевата зона за докосване „<a href="#">Меню</a>“ е близо до 2 други такива зони
final.
„<div id="camera_wrap_130" class="slideshowck ca…mera_grey_skin">Почистване
на…01234</div>“ и още 8 целеви зони за докосване са близо до други такива зони
final.
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3 спазени правила

Избягване на приставките
Изглежда, че на страницата ви не се ползват приставки, заради които съдържанието би било
неизползваемо на много платформи. Научете повече за това, колко е важно да избягвате
приставките.

Конфигуриране на прозореца за показване
За страницата ви е посочен прозорец за показване, съответстващ на размера на
устройството, което й позволява да се изобразява правилно на всички екрани. Научете
повече за конфигурирането на прозорците за показване.

Използване на четливи размери на шрифта
Текстът на страницата ви е четлив. Научете повече за използването на четливи размери на
шрифта.

Десктопна версия
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Непременно поправете:

Десктопна версия

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 16 скриптови и 9 ресурса на CSS, които са блокиращи. Това води до
забавяне при изобразяването й.

Нищо от съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви не може да се
изобрази без изчакване на зареждането на следните блокиращи ресурси. Опитайте да ги
отложите, да ги заредите асинхронно или да вградите критичните части от тях директно в
HTML кода.
Премахнете блокиращия изобразяването JavaScript:
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/f04bb3800d5cdea89a2167206e6aaf40/1520349823index.js
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/9ae3acd1d91339748ebb27a7d01a0b32/1520349823index.js
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/527061209b69ace65c54c960671ffbc6/1520349823index.js
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/c549ed42790c156eae8fc68816826957/1520349826index.js
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/uk-cookie-consent/assets/js/uk-cookie-consentjs.js?ver=2.3.0
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-tocart.min.js?ver=3.3.3
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jqueryblockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.70
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jscookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4
https://chistoslili.eu/wpcontent/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.3.3
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cartfragments.min.js?ver=3.3.3
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/yith-woocommerce-added-to-cartpopup/assets/js/wacp-frontend.min.js?ver=1.3.0
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/yith-woocommerce-sociallogin/assets/js/frontend.min.js?ver=1.2.0
https://chistoslili.eu/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4
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https://chistoslili.eu/wp-includes/js/thickbox/thickbox.js?ver=3.1-20121105
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/slideshow-ck/assets/jquery.easing.1.3.js?ver=4.9.4
https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/slideshow-ck/assets/camera.min.js?ver=4.9.4

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:regular,italic,700,700italic|Gabriela:regula
r&subset=latin
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/46b74cee5a2780cd8a19776713a4bb2d/1520349823index.css
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.4/themes/smoothness/jqueryui.min.css?ver=4.9.4
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/a6dcd9f03862c314384683701a0925f6/1520349823index.css
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/2bb52299c5b8adf6bd1473fd50a8d314/1520349823index.css
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/dcc1b46f92bf24d631ad32238ee4205d/1520349826index.css
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/e3f5f18922f74996b2a96eb1d627adfa/1520353774index.css
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/b0ccf6bb452a7c9a27d607bc282d54d8/1520353774index.css
https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/ecbc8645b622f7954f731ed0f402c43a/1520353774index.css

Оптимизирайте изображенията
Правилното форматиране и компресиране на изображенията може да спести много байтове
данни.

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 907,3 КБ
(намаляване от 90%).
Компресирането и преоразмеряването на https://chistoslili.eu/wpcontent/uploads/2017/03/billionphotos-1001001.png може да спести 533 КБ (намаляване
от 94%).
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Компресирането и преоразмеряването на https://chistoslili.eu/wpcontent/uploads/2017/03/billionphotos-1858452.jpg може да спести 140,3 КБ (намаляване
от 97%).
Компресирането и преоразмеряването на https://chistoslili.eu/wpcontent/uploads/2017/03/billionphotos-2832557.jpg може да спести 117,2 КБ (намаляване
от 96%).
Компресирането и преоразмеряването на https://chistoslili.eu/wpcontent/uploads/2017/04/billionphotos-1629784.jpg може да спести 104,6 КБ (намаляване
от 96%).
Компресирането на https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/slideshowck/themes/default/images/camera_skins.png може да спести 2,8 КБ (намаляване от 12%).
Компресирането на https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/slideshowck/themes/default/images/blank.gif може да спести 1 КБ (намаляване от 93%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s206x206/18402920_14
45205898878573_3908882187301198759_n.jpg?oh=cb3267b2fb741b3d448ed8449573d09
9&oe=5B40CA99 може да спести 986 Б (намаляване от 18%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s206x206/18342823_14
45205895545240_6550204916592195846_n.jpg?oh=dafaa6ec2f49bf82a8fe88e37dfb9495&
oe=5B4323C5 може да спести 979 Б (намаляване от 17%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s206x206/18446672_14
45205965545233_85811194951324328_n.jpg?oh=5811f8f19ffa7bced6d40c914bf7a826&oe
=5B43938E може да спести 913 Б (намаляване от 12%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/28796055_1023
562624452857_3966573771151964173_n.jpg?oh=e40bf98f4fbdb27dc3a409aedfcc0972&oe
=5B097260 може да спести 437 Б (намаляване от 28%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c90.210.540.540/s50x50
/28379652_10211101466200630_1998349087691889937_n.jpg?oh=86cb52bfe510714e16c
9bc04e86c7c23&oe=5B40D8B7 може да спести 431 Б (намаляване от 26%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/17342703_1020
6768513771885_2597302951430224782_n.jpg?oh=6177d40921d1b76bf31de8ea12f37835
&oe=5B480386 може да спести 430 Б (намаляване от 27%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/26169374_1543
946152308566_7835995508748373760_n.jpg?oh=ac4e25b75600abb3e7914a24eaa06651&
oe=5B4230B1 може да спести 430 Б (намаляване от 24%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/24058876_1407
469702711858_7415559663949583151_n.jpg?oh=13090a2561f7eacb588b18a70d3840e6&
oe=5B0ADD30 може да спести 427 Б (намаляване от 30%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c8.0.50.50/p50x50/2847
1153_912545622246107_8500008263808203928_n.jpg?oh=992132d1a97eaa02ebb17825d
051b3f6&oe=5B075DF2 може да спести 425 Б (намаляване от 28%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/13887039_1015
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844791804836_2172699961287925255_n.jpg?oh=f383669dee7fa5eed63cfdf3652ddf58&oe
=5B0907F3 може да спести 419 Б (намаляване от 22%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/28279665_1021
3027698541555_7567536575342284809_n.jpg?oh=63985bfd8486d7966632949e0c96284d
&oe=5B3F3C4B може да спести 415 Б (намаляване от 23%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.13.50.50/p50x50/171
55968_128314814360827_8885382735330689295_n.jpg?oh=4c6de3cb035bf888730c307f8
442d805&oe=5B358590 може да спести 407 Б (намаляване от 23%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/12039569_8714
44299629380_677193600127110996_n.jpg?oh=fd9560768d38da12740a06e98e0671fb&oe
=5B041218 може да спести 404 Б (намаляване от 22%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/22310536_1079
88376625122_8323532316803059544_n.jpg?oh=a2b8e86749b63aae170fa8c031963949&o
e=5B01A295 може да спести 403 Б (намаляване от 24%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/24296320_9265
29084171662_5684626799186031911_n.jpg?oh=4281df13e3e4fde39d0bebfcac079942&oe
=5B088D0F може да спести 400 Б (намаляване от 23%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c88.112.277.277/s50x50
/20356_100545136646196_2441389_n.jpg?oh=bad5725aa72241010244978d5425de54&oe
=5B42B286 може да спести 393 Б (намаляване от 25%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yN/r/WgFKRx0VFOG.png може
да спести 279 Б (намаляване от 22%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/yNvz5xtKREW.png може да
спести 109 Б (намаляване от 20%).

Помислете за поправка:

Активирайте компресирането
Компресирането на ресурсите с gzip или deflate може да намали броя байтове, изпратени
през мрежата.

Активирайте компресирането за следните ресурси, за да намалите размера им за
прехвърляне с/ъс 1 КБ (намаляване от 63%).
Компресирането на https://chistoslili.eu/?wc-ajax=get_refreshed_fragments може да
спести 1 КБ (намаляване от 63%).
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Възползвайте се от кеширането на браузъра
Задаването на срок на валидност или максимално съществуване в HTTP заглавките за
статични ресурси инструктира браузъра да зарежда изтеглените преди ресурси от локалния
диск вместо през мрежата.

Възползвайте се от кеширането на браузъра за следните ресурси със съответните
възможности:
https://widgets.getsitecontrol.com/80016/script.js?ver=2.1.1 (5 секунди)
https://connect.facebook.net/bg_BG/sdk.js (20 минути)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Минимизирайте HTML
Сбиването на HTML кода, включително вградените JavaScript и CSS, които се съдържат в
него, може да спести много байтове данни и да намали времето за изтегляне и синтактично
анализиране.

Минимизирайте HTML за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 2,2 КБ
(намаляване от 15%).
Минимизирането на https://chistoslili.eu/ може да спести 2,2 КБ (намаляване от 15%)
след компресиране.

Минимизирайте JavaScript
Сбиването на кода на JavaScript може да спести много байтове данни и да намали времето за
изтегляне, синтактично анализиране и изпълнение.
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Минимизирайте JavaScript за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 49,6 КБ
(намаляване от 41%).
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/f04bb3800d5cdea89a2167206e6aaf40/1520349823index.js може да спести 41,3
КБ (намаляване от 50%) след компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/c549ed42790c156eae8fc68816826957/1520349826index.js може да спести 4,7
КБ (намаляване от 16%) след компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wpincludes/js/thickbox/thickbox.js?ver=3.1-20121105 може да спести 1,2 КБ (намаляване от
32%) след компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/slideshowck/assets/jquery.easing.1.3.js?ver=4.9.4 може да спести 1,1 КБ (намаляване от 58%)
след компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/cache/wpfcminified/9ae3acd1d91339748ebb27a7d01a0b32/1520349823index.js може да спести 941
Б (намаляване от 24%) след компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/uk-cookie-consent/assets/js/ukcookie-consent-js.js?ver=2.3.0 може да спести 119 Б (намаляване от 18%) след
компресиране.
Минимизирането на https://chistoslili.eu/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jscookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4 може да спести 115 Б (намаляване от 12%) след
компресиране.

Даване на предимство на видимото съдържание
За изобразяването на съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви се
изисква допълнителна комуникация с мрежата. За най-добра ефективност намалете обема
на необходимия за тази визуализация HTML код.

Целият HTML отговор не бе достатъчен за изобразяването на съдържанието на видимата на
екрана част от страницата. Обикновено това означава, че за целта са били нужни
допълнителни ресурси, които се зареждат след синтактичния анализ на HTML кода. Дайте
приоритет на видимото съдържание, което е необходимо за изобразяването на видимата на
екрана част от страницата, като го включите директно в HTML отговора.
Само около 7% от крайното съдържание на видимата на екрана част от страницата
успя да се изобрази чрез пълния HTML отговор snapshot:26.
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Избягване на пренасочвания от целевата страница
На страницата ви няма пренасочвания. Научете повече за избягването им на целевата
страница.

Намаляване на времето на реакция на сървъра
Сървърът ви реагира бързо. Научете повече за оптимизирането на времето му за реакция на
сървъра.

Минимизирайте CSS
CSS кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.
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