
 
 

 
 

 

 

 

  

Политика за използване на „бисквитки“ 

 

В сила от: 10.08.2020 г. 

Последна промяна: 10.08.2020 г. 

 

 I. Какво представляват „бисквитките“ и локалното съхранение на данни 

(„бисквитки“ и подобни технологии)? 

 „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се свалят на компютъра Ви или 

мобилното Ви устройство, когато влизате в уебсайтове. Бисквитки на домейн-оунъра (first-

party cookies) са тези, които се определят от уебсайта, който посещавате. Бисквитки на трети 

лица (third-party cookies) са онези бисквитки, които се използват от други домейни, различни 

от посещавания от Вас уебсайт. 

 Подобно на „бисквитките“, технологията на локалното съхранение, в случай, че 

такова бива използвано, позволява на уебсайтовете да съхраняват информация на 

компютър или мобилно устройство. Локалното съхранение най-често е постоянно и за разлика 

от „бисквитките“, данните в локалното  съхранение не се прехвърлят автоматично по 

интернет, всеки път, когато бъде посетен уебсайта, който ги е съхранил.  

II. Как използваме „бисквитки“ и подобни технологии? 

Използваме „бисквитки“ и подобни технологии на Уебсайта ни с цел да: 

- подобрим представянето на съответните уебсайтове и потребителското преживяване,  

- измерим излагането на реклами и онлайн медии, като установим кога, колко често, в 

кои уебсайтове определени онлайн реклами, медии и друго съдържание се показват на 

Вашето устройство. 

III. Видове бисквитки: 

Уеб Сайтът ни може да използва следните видове „бисквитки“: 

(1) Задължителни бисквитки (essential cookies): 

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите 

функции. Използваме тези „бисквитки“ например в следните случаи: 

* за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те 

използват нашия Сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги; 

 



 
 

 
 

 

 

* за да можем да изпълняваме нашите задължения и да поддържаме сигурността на 

нашите услуги. 

(2) Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality 

cookies): 

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето 

онлайн преживяване с нашите Интернет страници. Използваме тези бисквитки например: 

* за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате 

информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за 

достъп до нашите услуги/; 

(3) Рекламни бисквитки. 

Използваме тези бисквитки, като например: 

* за да получим информация за начина, по който използвате нашите Интернет страници, 

като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви 

предоставим реклами, които са съобразени с Вас; 

* за да определим кои са най-популярните части от нашите Сайтове; 

* за да следим използването на нашите услуги и нашите Сайтове (честота и време); 

* за да следим успеха на даден продукт; 

* за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашите Сайтове; 

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както 

в нашите Сайтове, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана 

на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на 

услуги. 

(4) Сесийни бисквитки: 

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например: 

* за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е 

необходимо отново да се логвате. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on); 

* за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите 

ни; 

* за да взимаме отговорите на тестовете, за да покажем Вашия резултат; 

* за да пазим отговорите на веднъж попълнена анкетна форма (и да не се налага да 

попълвате многократно анкетната форма). 

Как ние използваме бисквитките? 

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет 

страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви 

осигурим персонализирани изживяване в нашия сайт. 



 
 

 
 

 

IV. Бисквитки на трети страни: 

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези 

бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са 

изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат 

изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да 

посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции. 

V. Как се изтриват бисквитки? 

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете 

кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той 

да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена 

бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако 

искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете 

внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще 

попречат на части от нашите Сайтове да функционират правилно, включително и за 

функциите „вход“ и „плейбек“. 

 

 

VI. Промени в нашата политика за бисквитките: 

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на 

тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите 

клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако е 

упоменато друго. 

VII. Може ли потребители на уебсайта да блокират „бисквитките“? 

Да, можете да промените настройките за поверителност на браузъра си да блокират 

всички „бисквитки“; това обаче може сериозно да се отрази на функционалността на 

уебсайта и използването му от Вас, тъй като много уебсайтове може да не функционират 

както трябва. Вашият браузър може да ви дава възможност да изтривате всички „бисквитки“ 

при затварянето му. При този вариант обаче, се изтриват и постоянните „бисквитки“, които 

могат да съхраняват вашите предпочитания и персонализирани настройки в уебсайтовете, 

които посещавате редовно. Възможно е да запазите „бисквитките“, които желаете, тъй като 

браузърът Ви може да дава възможност да посочите на кои сайтове винаги позволявате или 

на кои сайтове не позволявате да използват „бисквитки“.   

VIII. Къде мога да намеря повече информация за „бисквитките“? 

Подробна информация за това как организациите използват „бисквитки“ можете да 

намерите на: www.allaboutcookies.org 

 

http://www.allaboutcookies.org/

