
 

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ 

Бисквитките са малки текстови файлове или пакети от информация, които се запазват на 
Вашето устройство (компютър, мобилен апарат, таблет), когато посещавате интернет 
страница. Бисквитките помагат на потребителите ефективно да използват интернет 
страниците и правят достъпни определени функционалности на тези страници (например 
запомняне на определени потребителски предпочитания като език, настройки, шрифт и 
др.). Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да 
работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.  
Потребителите имат възможност да променят своите настройки и да откажат използването 
на бисквитките. Ако изтриете или блокирате бисквитките, е възможно сайтът или някои 
негови функции да не работят както трябва. 
 
На интернет страницата на комисията бисквитките са за статистически цели и биват 
следните: 
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Тази бисквитка е код, който събира детайли относно потребителския браузър и компютър. 
Ползва се от Google Analytics за статистически цели. Срокът за съхранение на бисквитката 
е до края на сесията на браузъра. 

 __utma  

Тази бисквитка събира информация за броя на посещенията на потребителя на сайта, 
както и за датата на първото и последното посещение. Ползва се от Google Analytics за 
статистически цели. Срокът за съхранение на бисквитката е 2 години. 
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Тази бисквитка регистрира точното време на посещението на сайта. Ползва се от Google 
Analytics за статистически цели за изчисляване на продължителността на посещенията в 
сайта. Срокът за съхранение на бисквитката е 1 ден. 
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Тази бисквитка регистрира точното време на напускането на сайта. Ползва се от Google 
Analytics за статистически цели за изчисляване на продължителността на посещенията в 
сайта. Срокът за съхранение на бисквитката е до края на сесията на браузъра. 
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Тази бисквитка събира информация за това от къде потребителят достига до сайта, 
използваната интернет търсачка, използван линк и използван термин при търсенето. 
Ползва се от Google Analytics за статистически цели. Срокът за съхранение на бисквитката 
е 6 месеца. 
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Това е сесийна бисквитка, тя не събира лични данни, като се грижи единствено за 
нормалното функциониране на платформата. 

Промени на настройките за бисквитки 
 
Повечето уеб браузъри по подразбиране позволяват поставянето на бисквитки на 
крайното устройство. Браузърите предоставят възможност за контрол върху използваните 
бисквитки през настройките на съответния браузър. Повече информация за бисквитките 
може да се намери на www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.  
Можете да ползвате и възможностите за управление на бисквитките за ползвания от Вас 
браузър (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Internet, Opera, Apple 
Safari и др.). 
 
Бисквитки от трети страни 

На страницата ни има препратки към други сайтове (връзки към други институции). При 
посещаването на други сайтове има вероятност на Вашето крайно устройство да бъдат 
поставени бисквитки и от тези други сайтове (бисквитки от трети страни). Тези процеси 
не се контролират от нас. За повече информация относно целта за използване на тези 
бисквитки можете да се запознаете с политиките за поверителност и използване на 
бисквитки, приети от съответните трети страни. 
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