
Политика за бисквитки и подобни технологии 

Моля, запознайте се с настоящата политика за бисквитки и подобни технологии 
внимателно, преди да пристъпите към използване на нашия сайт (платформа). 

Последна версия: 04/02/2021 

1. Какво представляват бисквитките (cookies)? 

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи букви и цифри, които се съхраняват на 
Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт или приложение. Тези текстови 
файлове дават възможност на сайта или приложението да запомни Вашите настройки, 
например езикови предпочитания, така че да не се налага да ги избирате повторно.  

2. Защо използваме бисквитки? 

Бисквитките изпълняват множество функции, включително улесняват навигацията и 
съхраняват предпочитанията Ви, с цел предоставяне на по-персонализирано съдържание и 
подобряване на общия потребителски опит. 

Ние използваме бисквитките: 

 За да управляваме Вашите предпочитания и да подобряваме определени функции 
на сайта (платформата). Това включва събирането на информация относно датата и 
времето на посещение, историята на Вашето търсене и езиковите Ви 
предпочитания; 

 За анализиране на начините, по които се осъществява достъп до нашия сайт 
(платформа), както и как се използва тя. Ние използваме тази информация с цел 
поддръжка, управление и трайно подобрение на нашите услуги; 

 За да защитим връзката между Вашия компютър или мобилно устройство и нашия 
сайт (платформа). 

3. Какви видове бисквитки и други технологии използваме? 

Нашият сайт (платформа) използва следните категории бисквитки и технологии: 

 Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на браузъра на Вашето 
устройство и влизат в употреба, когато посещавате сайта (платформата). Тези 
бисквитки служат за запаметяване на езиковите настройки на потребителите. 
 

 Сесийни бисквитки – това са временни бисквитки, които се съхраняват в архива за 
бисквитки на Вашия браузър до напускане на сайта (платформата). Този тип 
бисквитки в комбинация с SSL технологии са необходими, за да осигурим защитена 



връзка между Вашия компютър или мобилно устройство и нашия сайт (платформа).  
 

Възможно е нашият сайт (платформа) да съдържа линкове към уебсайтове или приложения 
на трети страни, включително на наши партньори. Имайте предвид, че е възможно тези 
уебсайтове на трети страни също да използват бисквитки. Ние не осъществяваме контрол 
върху тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност във връзка с бисквитки, 
които те използват или достъпват. В случай че изберете някой от тези линкове или 
приложения, имайте предвид, че същите прилагат собствена политики за бисквитки. 
Следователно, молим да се запознаете с политиките за бисквитки на други уебсайтове или 
приложения, преди да осъществите достъп до тях. 

4. Използваме ли бисквитки на трети страни или разширения в нашия сайт (платформа)? 

Единствените бисквитки на трети страни, които използва нашият сайт (платформа) са на 
Google Analytics.  
Целта на тези бисквитки е да даде статистика за брой посетители на сайта (платформата). 
Тази информация е строго поверителна и не се споделя с трети страни. 

5. Как можете да изтриете, деактивирате или блокирате бисквитките? 

Бисквитките, които се използват от нашия сайт (платформа) са задължителни и 
посещавайки го, Вие се съгласявате да бъдат свалени на Вашия компютър. 

Внимание: В случай че блокирате бисквитките, използвани от нашия сайт (платформа), е 
възможно да нямате достъп до всички или част от нашите услуги, като например 
запаметяване на персонализирани настройки като езикови предпочитания. 

Ако решите, че в никакъв случай не желаете да получавате бисквитки от нашия сайт 
(платформа), ние препоръчваме отварянето му в „инкогнито“ режим. 

Като натиснете бутона „Приемам” или използвате нашия сайт (платформа), Вие 
потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с нашата употреба на „бисквитки”, както е 
посочено в Политика за използване на „бисквитки”. 


