
Декларация за бисквитки 
 
В настоящата декларация ще намерите информация за това какво представляват 
бисквитките, какви бисквитки може да бъдат задавани при посещението на този уебсайт и 
как да отхвърляте или изтривате тези бисквитки. 
 
Какво представляват бисквитките и как ги използваме 
 
Бисквитката представлява малък файл, съдържащ букви и цифри, който се съхранява на 
Вашето устройство, когато посетите даден уебсайт, и съдържа информация, която се 
прехвърля на Вашия компютър. Тази информация се изпраща обратно на уебсайта при всяко 
последващо посещение, или на друг уебсайт, който разпознава бисквитката.    

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да разпознава Вашето устройство от устройствата на 
останалите посетители. Това ни помага да Ви осигурим по-добра работа онлайн, например 
чрез запомняне на Вашите предпочитания, което ни дава възможност да подобрим сайта, 
например чрез отчитане на посещенията в сайта и гарантиране на бързото откриване на 
това, което посетителите търсят.  
 
Съгласие с бисквитките 
 
В някои държави законът изисква Вашето разрешение за разполагането на бисквитки на 
Вашия компютър. Като посетител в една от тези държави, Вие можете да изразите 
съгласието да поставим бисквитки на Вашия компютър като изберете „Приемам 
бисквитките”, като съобщението се появява в специален изскачащ прозорец. Вместо това 
можете да продължите да използвайте сайта, след като приемете банер с бисквитки, който 
Ви информира, че с продължаването на използването на уебсайта Вие сте съгласни да 
поставим бисквитки на Вашето устройство. И в двата случая можете по всяко време да 
промените решението си като оттеглите съгласието си (вижте по-долу за повече 
информация). 
За да изтриете поставени преди това бисквитки, следвайте инструкциите в раздел „Оттегляне 
на съгласие”. 
 
Оттегляне на съгласие 
 
Вие можете по всяко време да изтриете или блокирате всички бисквитки от този сайт. 
Можете да изтривате бисквитки в повечето от уеб браузърите и би трябвало да можете да 
блокирате бисквитките посредством активиране на функцията на Ваши браузър, която 
позволява отказ за инсталиране на някои или всички бисквитки.  Страницата „Помощ“ от 
инструкциите за Вашия браузър или компютър ще Ви укаже нужните действия за това.   

За да научите повече за бисквитките, включително как да проверите какви бисквитки са 
инсталирани и как да ги управлявате и изтривате, посетете www.allaboutcookies.org. 
 
Уебсайтовете може да използват следните бисквитки 
 
Име Вид на бисквитка Описание Присъствие 
__utma Функция Използва се за разпознаване на потребители 

и сесии. Бисквитката се създава, когато 
javascript библиотеката изпълнява команди 
и няма налични __utma бисквитки. 

Постоянна 

http://www.allaboutcookies.org/


Бисквитката се актуализира при всяко 
изпращане на данни към Google Analytics. 
Използва се за определяне на нови 
сесии/посещения. 

__utmb Функция Бисквитката се създава, когато javascript 
библиотеката изпълнява команди и няма 
налични __utmb бисквитки. Бисквитката се 
актуализира при всяко изпращане на данни 
към Google Analytics. 

Времетраене 
30 минути 

__utmc Функция Записва времето на затваряне на страница и 
се използва заедно с __utmb за отчитане на 
продължителността на разглеждане на 
нашите страници от потребителите 

Премахва се 
при 
затварянето 
на браузъра 

__utmz Функция Отчита начина, по който посетителите 
откриват нашия сайт, например дали с 
помощта на търсачка, чрез линк от друг 
уебсайт или чрез директно въвеждане на 
адреса на уебсайта. Също така показва 
последователността на посещение на 
страниците от потребителя. 

Времетраене 
6 месеца 

__ga Постоянна Използва се за различаване на 
потребителите. 

2 години 

 


