
Бисквитки

Какво представляват бисквитките и как работят те?

„Бисквитките“ („cookies“) са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от 
уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. Те се съхраняват във 
файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, 
браузърът прочита бисквитка и предава информацията на уебсайта или елемента, 
който първоначално е задал бисквитката. За да научите повече за тези технологии и 
как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.

Функционални бисквитки: Служат за увеличаване удобството на ползване на 
уебсайта от посетители. Например, използва се бисквитка, която запаметява 
настройките за страна и език, предпочитани от Вас. Тези бисквитки са от съществено 
значение за функционирането на нашите уебсайтове и ключови за улесняването на 
работата ви с тях. Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат 
запомнени например избраните от вас език и държава, а удостоверяването за някои 
части от домейна ще бъде запазено. Тези бисквитки също така запазват продукти от 
потенциален интерес, когато бъдете пренасочени към сайт на оператор за евентуална
покупка.

Аналитични бисквитки: Тези бисквитки ни позволяват да подобряваме своите 
уебсайтове, като събират информация за това, как се използват те. Този сайт 
използва бисквитките на Google Analytics с цел да анализира как посетителите 
използват уебсайта. Ние анализираме данни, за да установим например броя на 
уникалните потребители, четящи дадена статия (за да знаем кои материали са 
популярни), или дали даден видеофайл е бил изгледан докрай или само до средата. 
Също така се интересуваме къде се получава достъп до нашето съдържание, за да 
знаем как да организираме сайтовете си за оптимално удобство на потребителя.

Бисквитки от трети страни: Те идват от други домейни, които имат вградени в 
нашите страници елементи, като реклами или изображения. Уебсайтът позволява 
бисквитките от социални мрежи на няколко определени трети страни. Това позволява
на потребителя да споделя съдържание от този сайт в социални мрежи. Тези 
бисквитки ни помагат да направим съдържанието възможно най-персонализирано, 
като например ви показваме целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме 
какъв тип препращане е било използвано, за да бъдат достигнати нашите сайтове, 
например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да изчислим 
ефективността на своите промоции и рекламни кампании. Използваме тези бисквитки 
за динамично показване на реклами на сайтовете на компанията и на сайтовете на 
подбрани трети страни.

Как мога да управлявам бисквитките?

Можете да прегледате наличните опции за управление на бисквитки в своя браузър. 
Браузърът може да бъде използван за управление на бисквитки, свързани с основни 
функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните 
браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки, но обикновено 
те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ 
на браузъра си. Освен че управляват бисквитки, браузърите обикновено ви 
позволяват да контролирате файлове, подобни на бисквитки, например Local Shared 
Objects, като активирате режима за поверителност на браузъра си.

Ако промените настройките на браузъра си, може да зададете да бъдете известявани 
при запис на бисквитка в компютъра Ви. Променяйки настройките, можете да укажете
също, че не желаете браузърът Ви да приема бисквитки от този уебсайт. Но ако 
браузърът Ви не приема бисквитки от този уебсайт, е възможно да нямате достъп до 
всички функции на уебсайта.



Затваряйки уведомлението или продължайки взаимодействието си с този 
сайт, Вие се съгласявате с използването от нас на бисквитки. 
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