
ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ 

„Бисквитката” е текстов файл, съдържащ букви и цифри, който се съхранява на 

компютъра Ви и/или мобилното Ви устройство, когато посещавате даден уебсайт. 

Бисквитките Ви позволяват да запаметите  действията си (пр. език, размер на шрифта и 

др.) за определено време и така не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате 

сайта или когато преминавате от една страница към друга. Те също могат да запазят 

определена информация, свързана с предпочитанията Ви. 

Вие можете да приемете използването на бисквитки, когато посещавате нашия уебсайт: 

 за първи път; или 

 след като изтриете бисквитките от Вашия браузър или от твърдия диск на Вашия 

компютър (за нашите системи това обикновено означава, че посещавате нашия 

уеб сайт за първи път и ще бъдете помолени да се съгласите отново с 

използването им). 

Ние използваме „Необходими“ бисквитки, както и бисквитки от категорията 

„Статистика“ и „Маркетинг“. 

Можете да намерите повече информация за отделните бисквитки, които използваме, 

и за целите, за които ги използваме по-долу: 

 „Необходими“ бисквитки: „Необходимите бисквитки“ спомагат да направят 

уебсайта използваем чрез основни функции като навигация на страници. 

Същият не може да функционира правилно без тези „бисквитки“. 

Наименование: Цел: Изтичане: 

 

ci_session 

 

Тази бисквитка 

позволява да се запазят 

заявените от 

потребителя 

предпочитания . 

 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1 /един/ ден 

от последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни.  

 

 „Статистически“ бисквитки: Тези бисквитки събират информация и 

отчитат статистически данни за употребата на нашия уебсайт, като събират и 

отчитат информацията анонимно.  

Наименование: Цел: Изтичане: 

 

_ga 

Тази бисквитка 

регистрира уникално 

ID, което се използва да 

генерира статистически 

данни за това как 

посетителите използват 

сайта. 

 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 2 /две/ 

години от последното 

Ви посещение на 

уебсайта ни. 



_gid Тази бисквитка 

регистрира уникално 

ID, което се използва да 

генерира статистически 

данни за това как 

посетителите използват 

сайта. 

 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1 /един/ ден 

от последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 

collect  Използва се, за да 

изпраща данни на 

Google Analytics за 

устройство и 

поведението на 

посетителя.  

Изпраща информация 

до САЩ. 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е до края на 

посещението Ви на 

уебсайта ни. 

/до края на сесията/ 

 

 „Маркетингови бисквитки“: Тези бисквитки се използват за проследяване 

на посетителите между различни уебсайтове. Целта е да се показват 

съдържание и реклами, които са подходящи за ангажиране на отделния 

потребител. 

Наименование: Цел: Изтичане: 

 

_google_experiment_mod#  

Тази бисквитка се използва 

от Google AdSense за 

прочуване ефективността на 

рекламите, предоставяни 

чрез услугите на Google. 

Изпраща информация до 

САЩ. 

Тази „бисквитка“ е 

постоянна. 

GPS Тази бисквитка регистрира 

уникално ID на мобилното 

устройство за активиране на 

проследяването въз основа 

на географска GPS локация. 

Изпраща информация до 

САЩ. 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1 /един/ ден 

от последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 

IDE Използва се от Google 

DoubleClick, за да 

регистрира и докладва 

действията на потребителя 

на уебсайта след преглед 

или щракване върху една от 

рекламите на рекламодателя 

с цел измерване на 

ефикасността на рекламата 

за представяне на целеви 

реклами на потребителя. 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1  /една/ 

година от последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 



Изпраща информация до 

САЩ. 

test_cookie Използва се, за да провери 

дали браузърът на 

потребителя поддържа 

бисквитки. 

Изпраща информация до 

САЩ. 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1 /един/ ден 

от последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 

VISITOR_INFO1_LIVE Използва се за оценка на 

честотата на визуализиране 

на интегрирани видеа от 

YouTube. 

Изпраща информация до 

САЩ. 

 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 179 /сто 

седемдесет и девет/ дни 

от последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 

YSC Регистрира уникално ID, за 

да поддържа статистика за 

това какви видеа от YouTube 

гледат потребителите. 

Изпраща информация до 

САЩ. 

 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е до края на 

посещението Ви на 

уебсайта ни. 

/до края на сесията/ 

goog_pem_mod Изпраща данни към Google 

Analytics за устройствата и 

поведението на 

потребителите. Проследява 

посетителя през устройства 

и маркетингови канали. 

Изпраща информация до 

САЩ. 

 

 

Тази „бисквитка“ е 

постоянна. 

 

 

 

 

Контрол върху използваните бисквитки 

Вие можете да изберете кои бисквитки да приемете и кои не. При отваряне на 

нашия уебсайт се зарежда прозорец с използваните бисквитки. Посредством този 

прозорец, Вие можете да маркирате тези бисквитки, които желаете да бъдат активирани. 



Също, Вие можете да използвате Вашия уеб браузър, за да: 

 изтриете всички бисквитки; 

 блокирате всички бисквитки; 

 позволите всички бисквитки; 

 блокирате бисквитките на трети страни; 

 премахнете всички бисквитки, когато затворите браузъра; 

 отворите сесия „инкогнито“, което Ви позволява да сърфирате в интернет без да 

съхранявате данни локално; и 

 инсталирате добавки и приставки, за да разширите функционалността на 

браузъра. 
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