Скорост зареждане

Мобилност

15 / 100 Скорост
Непременно поправете:

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 2,6 МБ (намаляване от 82%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/main.css?ver=2.5.9 може да спести 913,7 КБ (намаляване от
90%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/js/plugins.min.js?ver=2.5.9 може да спести 388,3 КБ (намаляване
от 74%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/base.css?ver=2.5.9 може да спести 174,9 КБ (намаляване от
88%).

Мобилност

Компресирането на http://petrapetrova.bg/ може да спести 166,7 КБ (намаляване от
87%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementand-player.min.js?ver=4.2.13-9993131 може да спести 118 КБ (намаляване от 75%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js?ver=5.3.6 може да спести 101,2
КБ (намаляване от 74%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css?ver=2.9.8 може да спести 93,2 КБ
(намаляване от 86%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/uploads/elementor/css/post-111.css?ver=1587901370 може да спести 88,4 КБ
(намаляване от 91%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=2.9.8 може да спести 83,7 КБ
(намаляване от 73%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp
може да спести 61,6 КБ (намаляване от 65%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Group-33.svg
може да спести 54,6 КБ (намаляване от 88%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Group-11.svg
може да спести 49,6 КБ (намаляване от 87%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/auxinicon.css?ver=2.5.9 може да спести 45,9 КБ (намаляване от 83%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontendmodules.min.js?ver=2.9.8 може да спести 41,7 КБ (намаляване от 71%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.3.3 може да спести 34,5 КБ (намаляване от 85%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/js/scripts.min.js?ver=2.5.9 може да спести 33,3 КБ (намаляване от
75%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/images/svg/symbols.svg може да спести 30,2 КБ (намаляване
от 86%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/portfolio.css?ver=1.9.5 може да спести 23,2 КБ (намаляване от
87%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/public/assets/js/plugins.min.js?ver=2.5.9 може да спести 21,9 КБ (намаляване
от 70%).

Мобилност

Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=3.3.2 може
да спести 20 КБ (намаляване от 70%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=2.9.8 може да
спести 15,5 КБ (намаляване от 85%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/wp-ulike/assets/css/wpulike.min.css?ver=4.2.1 може да спести 14,8 КБ (намаляване от 81%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/js/solo/modernizrcustom.min.js?ver=2.5.9 може да спести 12,8 КБ (намаляване от 67%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.6.2 може да
спести 12,3 КБ (намаляване от 79%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/uploads/elementor/css/post-90.css?ver=1587901343 може да спести 11,8 КБ
(намаляване от 85%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contactform-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.7 може да спести 10,2 КБ (намаляване от 72%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/wp-emojirelease.min.js?ver=5.3.3 може да спести 9 КБ (намаляване от 66%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2 може да спести
9 КБ (намаляване от 75%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpincludes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css?ver=4.2.13-9993131 може
да спести 8,6 КБ (намаляване от 77%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.7.6 може да спести 7,1 КБ
(намаляване от 67%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/uploads/elementor/css/post-110.css?ver=1587901368 може да спести 6,8 КБ
(намаляване от 80%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.css?ver=4.7
може да спести 6,4 КБ (намаляване от 79%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/jquery/jquerymigrate.min.js?ver=1.4.1 може да спести 5,9 КБ (намаляване от 60%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/wp-ulike/assets/js/wpulike.min.js?ver=4.2.1 може да спести 5,9 КБ (намаляване от 73%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=3.2.0
може да спести 5,4 КБ (намаляване от 68%).
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Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/mailchimp-forwp/assets/js/forms.min.js?ver=4.7.6 може да спести 4 КБ (намаляване от 59%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/public/assets/js/scripts.js?ver=2.5.9 може да спести 3,9 КБ (намаляване от
77%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpincludes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4 може да спести 3,9 КБ (намаляване от
61%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/wpmediaelement.min.css?ver=5.3.3 може да спести 3 КБ (намаляване от 72%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/admin/assets/js/elementor/widgets.js?ver=2.5.9 може да спести 2,9 КБ
(намаляване от 81%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/sharelink/share-link.min.js?ver=2.9.8 може да спести 1,5 КБ (намаляване от 57%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinportfolio/public/assets/js/portfolio.js?ver=1.9.5 може да спести 1,5 КБ (намаляване от
66%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contactform-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.7 може да спести 1 КБ (намаляване от 61%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/other/thirdparty.css?ver=2.5.9 може да спести 869 Б (намаляване от 81%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.3.3
може да спести 659 Б (намаляване от 48%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementmigrate.min.js?ver=5.3.3 може да спести 648 Б (намаляване от 54%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/wpmediaelement.min.js?ver=5.3.3 може да спести 434 Б (намаляване от 48%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/footer-2-2.svg
може да спести 190 Б (намаляване от 31%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/footer-1-1-2.svg
може да спести 139 Б (намаляване от 28%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.js?ver=2.3
може да спести 128 Б (намаляване от 46%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-18.svg може
да спести 108 Б (намаляване от 27%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/background-aboutuss.svg може да спести 101 Б (намаляване от 26%).

Мобилност

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:
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/images/svg/symbols.svg (изтичането
не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Ellipse-20.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Group-11.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Group-33.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Group-76@2x-1526x1080.png
(изтичането не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Mask-Group-835@2x.jpg (изтичането
не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Mask-Group-84@2x.png (изтичането не
е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-17.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-18.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-19.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-948.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-979.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-980.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/background-about-uss.svg (изтичането
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не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_129822224@2x.jpg
(изтичането не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_189993179@2x.jpg
(изтичането не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/backgranod-Team-section.svg
(изтичането не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Group-74@2x.png (изтичането
не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/footer-1-1-2.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/footer-2-2.svg (изтичането не е
посочено)

Намаляване на времето на реакция на сървъра
При теста ни сървърът ви реагира след 1,4 секунди.

Има много фактори, които могат да удължат времето за реакция на сървъра. Моля,
прочетете препоръките ни, за да научите как да наблюдавате и измервате къде сървърът ви
се забавя най-много.

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

Минимизирайте CSS за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 210,8 КБ
(намаляване от 17%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/main.css?ver=2.5.9 може да спести 165,3 КБ (намаляване от
17%).
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Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/base.css?ver=2.5.9 може да спести 30,6 КБ (намаляване от
16%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/auxinicon.css?ver=2.5.9 може да спести 7,3 КБ (намаляване от 14%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/portfolio.css?ver=1.9.5 може да спести 4 КБ (намаляване от
15%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.css?ver=4.7
може да спести 3,5 КБ (намаляване от 44%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contactform-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.7 може да спести 201 Б (намаляване от 12%).

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 26 скриптови и 21 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:
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/js/solo/modernizr-custom.min.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=3.2.0
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=3.3.2
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/js/plugins.min.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/admin/assets/js/elementor/widgets.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-andplayer.min.js?ver=4.2.13-9993131
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http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementmigrate.min.js?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.7
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/wp-ulike/assets/js/wp-ulike.min.js?ver=4.2.1
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/public/assets/js/plugins.min.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/public/assets/js/scripts.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinportfolio/public/assets/js/portfolio.js?ver=1.9.5
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/js/scripts.min.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.js?ver=2.3
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/mailchimp-forwp/assets/js/forms.min.js?ver=4.7.6
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontendmodules.min.js?ver=2.9.8
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4
http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.7.6
http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2
http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js?ver=5.3.6
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/sharelink.min.js?ver=2.9.8
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=2.9.8

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
http://petrapetrova.bg/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.7
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/wp-ulike/assets/css/wp-ulike.min.css?ver=4.2.1
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http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/base.css?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/main.css?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/portfolio.css?ver=1.9.5
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementoricons.min.css?ver=5.6.2
http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=2.9.8
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css?ver=2.9.8
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxin-elements/admin/assets/css/elementorwidgets.css?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayerlegacy.min.css?ver=4.2.13-9993131
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/elementor/css/post-110.css?ver=1587901368
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1586193354
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/elementor/css/post-111.css?ver=1587901370
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/auxin-icon.css?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/other/third-party.css?ver=2.5.9
http://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%
2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700
%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&ver=4.7
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.css?ver=4.7
https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic
%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C70
0%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CDomine%3A100%2C100italic%
2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600
%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&subset=cyrilli
c&ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/elementor/css/post-90.css?ver=1587901343

Даване на предимство на видимото съдържание
За изобразяването на съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви се

Мобилност

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 4% от крайното съдържание на видимата на екрана част от страницата
успя да се изобрази чрез пълния HTML отговор.
Кликнете, за да видите екранната снимка само след HTML отговора: snapshot:25

Помислете за поправка:

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 37,9 КБ
(намаляване от 20%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/ може да спести 37,9 КБ (намаляване от
20%).

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 8,3 КБ
(намаляване от 33%).

Мобилност

Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contactform-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.7 може да спести 3,5 КБ (намаляване от 25%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/public/assets/js/scripts.js?ver=2.5.9 може да спести 2,3 КБ (намаляване от
45%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinportfolio/public/assets/js/portfolio.js?ver=1.9.5 може да спести 1,3 КБ (намаляване от
57%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/admin/assets/js/elementor/widgets.js?ver=2.5.9 може да спести 1 КБ
(намаляване от 28%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.js?ver=2.3
може да спести 279 Б (намаляване от 100%).

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

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 3,6 КБ (намаляване
от 39%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/croppedGroup-74@2x.png може да спести 3,6 КБ (намаляване от 39%).

1 спазени правила

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

Оразмеряване на съдържанието до рамките на прозореца за
показване
Съдържанието на страницата ви се побира в рамките на прозореца за показване. Научете
повече за оразмеряването спрямо този прозорец.

Оразмерете подходящо целевите зони за докосване
Всички връзки/бутони на страницата ви са достатъчно големи, така че потребителите да
могат лесно да ги докосват на сензорен екран. Научете повече за подходящото
оразмеряване на целевите зони за докосване.

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

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 2,6 МБ (намаляване от 82%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/main.css?ver=2.5.9 може да спести 913,7 КБ (намаляване от
90%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/js/plugins.min.js?ver=2.5.9 може да спести 388,3 КБ (намаляване
от 74%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/base.css?ver=2.5.9 може да спести 174,9 КБ (намаляване от
88%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/ може да спести 166,7 КБ (намаляване от
87%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementand-player.min.js?ver=4.2.13-9993131 може да спести 118 КБ (намаляване от 75%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js?ver=5.3.6 може да спести 101,2
КБ (намаляване от 74%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css?ver=2.9.8 може да спести 93,2 КБ
(намаляване от 86%).
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Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/uploads/elementor/css/post-111.css?ver=1587901370 може да спести 88,4 КБ
(намаляване от 91%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=2.9.8 може да спести 83,7 КБ
(намаляване от 73%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp
може да спести 61,6 КБ (намаляване от 65%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Group-33.svg
може да спести 54,6 КБ (намаляване от 88%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Group-11.svg
може да спести 49,6 КБ (намаляване от 87%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/auxinicon.css?ver=2.5.9 може да спести 45,9 КБ (намаляване от 83%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontendmodules.min.js?ver=2.9.8 може да спести 41,7 КБ (намаляване от 71%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/css/dist/blocklibrary/style.min.css?ver=5.3.3 може да спести 34,5 КБ (намаляване от 85%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/js/scripts.min.js?ver=2.5.9 може да спести 33,3 КБ (намаляване от
75%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/images/svg/symbols.svg може да спести 30,2 КБ (намаляване
от 86%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/portfolio.css?ver=1.9.5 може да спести 23,2 КБ (намаляване от
87%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/public/assets/js/plugins.min.js?ver=2.5.9 може да спести 21,9 КБ (намаляване
от 70%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=3.3.2 може
да спести 20 КБ (намаляване от 70%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=2.9.8 може да
спести 15,5 КБ (намаляване от 85%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/wp-ulike/assets/css/wpulike.min.css?ver=4.2.1 може да спести 14,8 КБ (намаляване от 81%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/js/solo/modernizrcustom.min.js?ver=2.5.9 може да спести 12,8 КБ (намаляване от 67%).
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Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.6.2 може да
спести 12,3 КБ (намаляване от 79%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/uploads/elementor/css/post-90.css?ver=1587901343 може да спести 11,8 КБ
(намаляване от 85%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contactform-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.7 може да спести 10,2 КБ (намаляване от 72%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/wp-emojirelease.min.js?ver=5.3.3 може да спести 9 КБ (намаляване от 66%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2 може да спести
9 КБ (намаляване от 75%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpincludes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css?ver=4.2.13-9993131 може
да спести 8,6 КБ (намаляване от 77%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.7.6 може да спести 7,1 КБ
(намаляване от 67%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/uploads/elementor/css/post-110.css?ver=1587901368 може да спести 6,8 КБ
(намаляване от 80%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.css?ver=4.7
може да спести 6,4 КБ (намаляване от 79%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/jquery/jquerymigrate.min.js?ver=1.4.1 може да спести 5,9 КБ (намаляване от 60%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/wp-ulike/assets/js/wpulike.min.js?ver=4.2.1 може да спести 5,9 КБ (намаляване от 73%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=3.2.0
може да спести 5,4 КБ (намаляване от 68%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/mailchimp-forwp/assets/js/forms.min.js?ver=4.7.6 може да спести 4 КБ (намаляване от 59%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/public/assets/js/scripts.js?ver=2.5.9 може да спести 3,9 КБ (намаляване от
77%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wpincludes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4 може да спести 3,9 КБ (намаляване от
61%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/wpmediaelement.min.css?ver=5.3.3 може да спести 3 КБ (намаляване от 72%).

Десктопна версия

Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/admin/assets/js/elementor/widgets.js?ver=2.5.9 може да спести 2,9 КБ
(намаляване от 81%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/sharelink/share-link.min.js?ver=2.9.8 може да спести 1,5 КБ (намаляване от 57%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinportfolio/public/assets/js/portfolio.js?ver=1.9.5 може да спести 1,5 КБ (намаляване от
66%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contactform-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.7 може да спести 1 КБ (намаляване от 61%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/other/thirdparty.css?ver=2.5.9 може да спести 869 Б (намаляване от 81%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.3.3
може да спести 659 Б (намаляване от 48%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementmigrate.min.js?ver=5.3.3 може да спести 648 Б (намаляване от 54%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/wpmediaelement.min.js?ver=5.3.3 може да спести 434 Б (намаляване от 48%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/footer-2-2.svg
може да спести 190 Б (намаляване от 31%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/footer-1-1-2.svg
може да спести 139 Б (намаляване от 28%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.js?ver=2.3
може да спести 128 Б (намаляване от 46%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-18.svg може
да спести 108 Б (намаляване от 27%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/background-aboutuss.svg може да спести 101 Б (намаляване от 26%).

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
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възможности:
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/images/svg/symbols.svg (изтичането
не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Ellipse-20.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Group-11.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Group-33.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Group-76@2x-1526x1080.png
(изтичането не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Mask-Group-835@2x.jpg (изтичането
не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Mask-Group-84@2x.png (изтичането не
е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-17.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-18.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-19.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-948.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-979.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/Path-980.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/background-about-uss.svg (изтичането
не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_129822224@2x.jpg
(изтичането не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_189993179@2x.jpg
(изтичането не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/backgranod-Team-section.svg
(изтичането не е посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Group-74@2x.png (изтичането
не е посочено)
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http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/footer-1-1-2.svg (изтичането не е
посочено)
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/footer-2-2.svg (изтичането не е
посочено)

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

Минимизирайте CSS за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 210,8 КБ
(намаляване от 17%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/main.css?ver=2.5.9 може да спести 165,3 КБ (намаляване от
17%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/base.css?ver=2.5.9 може да спести 30,6 КБ (намаляване от
16%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/auxinicon.css?ver=2.5.9 може да спести 7,3 КБ (намаляване от 14%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wpcontent/themes/phlox/css/portfolio.css?ver=1.9.5 може да спести 4 КБ (намаляване от
15%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.css?ver=4.7
може да спести 3,5 КБ (намаляване от 44%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contactform-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.7 може да спести 201 Б (намаляване от 12%).

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 26 скриптови и 21 ресурса на CSS, които са блокиращи. Това води до
забавяне при изобразяването й.
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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:
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/js/solo/modernizr-custom.min.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=3.2.0
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=3.3.2
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/js/plugins.min.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/admin/assets/js/elementor/widgets.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-andplayer.min.js?ver=4.2.13-9993131
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementmigrate.min.js?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.7
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/wp-ulike/assets/js/wp-ulike.min.js?ver=4.2.1
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/public/assets/js/plugins.min.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/public/assets/js/scripts.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinportfolio/public/assets/js/portfolio.js?ver=1.9.5
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/js/scripts.min.js?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.js?ver=2.3
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/mailchimp-forwp/assets/js/forms.min.js?ver=4.7.6
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontendmodules.min.js?ver=2.9.8
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http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4
http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.7.6
http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2
http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js?ver=5.3.6
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/sharelink.min.js?ver=2.9.8
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=2.9.8

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
http://petrapetrova.bg/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.7
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/wp-ulike/assets/css/wp-ulike.min.css?ver=4.2.1
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/base.css?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/main.css?ver=2.5.9
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/portfolio.css?ver=1.9.5
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementoricons.min.css?ver=5.6.2
http://petrapetrova.bg/wpcontent/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=2.9.8
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css?ver=2.9.8
http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxin-elements/admin/assets/css/elementorwidgets.css?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayerlegacy.min.css?ver=4.2.13-9993131
http://petrapetrova.bg/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css?ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/elementor/css/post-110.css?ver=1587901368
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/elementor/css/global.css?ver=1586193354
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/elementor/css/post-111.css?ver=1587901370
http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/auxin-icon.css?ver=2.5.9
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http://petrapetrova.bg/wp-content/themes/phlox/css/other/third-party.css?ver=2.5.9
http://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%
2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700
%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&ver=4.7
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.css?ver=4.7
https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic
%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C70
0%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CDomine%3A100%2C100italic%
2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600
%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&subset=cyrilli
c&ver=5.3.3
http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/elementor/css/post-90.css?ver=1587901343

Помислете за поправка:

Намаляване на времето на реакция на сървъра
При теста ни сървърът ви реагира след 1,1 секунди.

Има много фактори, които могат да удължат времето за реакция на сървъра. Моля,
прочетете препоръките ни, за да научите как да наблюдавате и измервате къде сървърът ви
се забавя най-много.

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 37,9 КБ
(намаляване от 20%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/ може да спести 37,9 КБ (намаляване от
20%).
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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 8,3 КБ
(намаляване от 33%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/contactform-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.7 може да спести 3,5 КБ (намаляване от 25%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/public/assets/js/scripts.js?ver=2.5.9 може да спести 2,3 КБ (намаляване от
45%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinportfolio/public/assets/js/portfolio.js?ver=1.9.5 може да спести 1,3 КБ (намаляване от
57%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/plugins/auxinelements/admin/assets/js/elementor/widgets.js?ver=2.5.9 може да спести 1 КБ
(намаляване от 28%).
Минимизирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/phlox/custom.js?ver=2.3
може да спести 279 Б (намаляване от 100%).

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

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 3,6 КБ (намаляване
от 39%).
Компресирането на http://petrapetrova.bg/wp-content/uploads/2020/01/croppedGroup-74@2x.png може да спести 3,6 КБ (намаляване от 39%).
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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 1% от крайното съдържание на видимата на екрана част от страницата
успя да се изобрази чрез пълния HTML отговор.
Кликнете, за да видите екранната снимка само след HTML отговора: snapshot:25
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Избягване на пренасочвания от целевата страница
На страницата ви няма пренасочвания. Научете повече за избягването им на целевата
страница.
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