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Използване на „бисквитки“ 
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се 
съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, 
лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в 
Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато 
той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично 
приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да 
улесняват потребителя при ползването на Уебсайта.  
 
Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт? 
 
Сесийни „бисквитки“ 
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация 
временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, 
която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои 
страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези 
„бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват 
автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър. 
 
Постоянни "бисквитки" 
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като 
например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви 
страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през 
този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим 
подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме 
съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното 
им предназначение. 
 
"Бисквитки" на трета страна 
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други 
сайтове, например от Facebook и Google. Тези бисквитки събират лични данни и се 
активират след Вашето изрично съгласие.  
 
Управление на бисквитки чрез нашия Cookie banner 
Можете да управлявате бисквитките на нашия Сайт като използвате Cookie banner-а, 
който се появява при стартирането на Сайта. В настройките ще намерите възможност да 
активирате или деактивирате съответните бисквитки. За удобство сме разделили 
бисквитките на следните категории: 

●  Необходими бисквитки - тези бисквитки са необходими за функционирането на 
сайта и не могат да бъдат изключвани, защото без тях сайтът няма да работи. 

●  Бисквитки за анализ на потребителското поведение - тези бисквитки се използват 
за статистически цели и ни помагат да подобряваме сайта и услугите си. Тези 
бисквитки НЕ се използват с цел маркетинг. Тези бисквитки по правило са 
включени, докато не ги изключите. 

●  Маркетинг бисквитки - тези бисквитки събират лични данни и ги предават към 
трети лица като Фейсбук и Гугъл. Събраните данни могат да бъдат използвани с 
маркетинг цели. Тези бисквитки по правило са изключени, докато не ги включите. 



 
Управление на бисквитки през бразуера 
Всички браузъри позволяват управление на „бисквитките“. Можете да блокирате 
получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите 
настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да 
инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на 
„бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а 
оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него. 


