
Политика за използване на "бисквитки" на 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ" ЕООД 

Какво представлява „бисквитката” (cookie)? 

“Бисквитката” (cookie) представлява малък по обем файл, съдържащ в себе си текстова 

информация. Сайта, който посещавате, прехвърля такъв тип файлове и времето, през 

което те ще бъдат съхранявани на хард-диска Ви, зависи от вида „бисквитка”. 

„Бисквитките” изпълняват различни функции и се използват предимно: 

 за да ви разграничават от останалите потребители на конкретния уебсайт 

 за да събират информация, свързана с Вашите предпочитания в уеб пространството  

 за да улеснят Вашето сърфиране  

  

Защо се използват  „бисквитки” (cookies)? „Бисквитките” се използват, за да съберат 

анонимна информация за потребителя на съответния уебсайт като това ще спомогне да 

се оптимизира и адаптира съдържанието на уебсайта според предпочитанията на 

потребителя. 

Колко дълго остават бисквитките на Вашия компютър? 

 Бисквитки на сесии – този тип „бисквитки” траят до затваряне на браузъра и не се запазват на 

хард-диска на Вашия компютър.  

 Постоянни бисквитки – този тип „бисквитки” се съхраняват на вашия хард-диск, докато бъдат 

премахнати (изтрити) от вас или докато изтече срокът им. 

Основните видове „бисквитки”, които попадат на хард-диска Ви са: 

 Собствени „бисквитки” или т.нар. „бисквитки” от първа страна – това са бисквитките, които 

поставяме на Вашия хард-диск, за да отчетем колко време прекарвате на нашия сайт, колко 

чести са посещенията Ви, какви са предпочитанията Ви според страниците, които посещавате и 

други. 

 Сесийни „бисквитки” – този тип бисквитки остават на Вашия хард-диск и се съхраняват там, 

докато трае посещението Ви в сайта. 

 „Бисквитки” на социалните мрежи – тези бисквитки се поставят от социалните мрежи (напр. 

Facebook) и операторите на който и да е уебсайт нямат контрол над тях. За да проверите как и в 

какви случаи се използват този тип “бисквитки” може да разберете от правилата за използване 

на конкретната социална мрежа. 

Управление на „бисквитките” и как можете да се откажете от вече дадено 

съгласие за тяхната употребата: Това може да стане от настройките на Вашия 

браузър. По-голямата част от браузърите позволяват сами да управлявате 

„бисквитките”, в това число да приемете или отхвърлите всички „бисквитки” или да 

приемето само някои от тях. За да намерите информация как да 



управлявате „бисквитките”, посетете секция „Помощ” или „Настройки” на 

браузъра.  

Този уебсайт използва следните ”бисквитки”:  

 Сайтът www.radichev.com използва Google Analytics - онлайн платформа за 

уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се 

съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите дейсвтия в 

уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като 

онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.  

 Ремаркетинг – този сайт използва ремаркетинг с Google Analytics, което 

дава възможността Вие като потребител да виждате реклами извън нашия 

сайт, които отговарят на интересите и предпочитанията Ви. Всичко това се 

осъществява с бисквитката Double Click и Google Ви дава възможност да 

се откажете от нея като посетите страницата за отказване на реклами на 

Google.  

 Плъгини на социалните мрежи – на този уебсайт използва плъгини на 

социалните мрежи Facebook, Google +, Twitter и Pinterest. На определени 

страници в сайта (например детайлна страница на продукт) са 

разположени бутони на социалните мрежи. Ако сте влезли в профила си в 

една от социалните мрежи по време на посещението в нашия уебсайт, то 

социалната мрежа може да свърже достъпа до уебсайта ни с Вашия 

профил. След което всяко едно действие, свързано с използване на някои 

от бутоните за споделяне, харесване и т.н. на социалните мрежи, ще бъде 

предадено и съхранено на съответната социална мрежа, така че Вашите 

приятели/последователи ще могат да видят харесаната или споделена от 

Вас информация от конкретния уебсайт. Ако не желаете социалните мрежи 

да свързват посещението Ви в нашия уебсайт с профилите Ви, трябва да 

излезнете от профила си на социалната мрежа преди да посетите този 

уебсайт.  

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на 

„бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено с маркетингова 

цел, за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и 

подобряване на съдържанието на уебсайта и определеляне на 

предпочитанията и интересите на потребителите. 

Като натиснете „Приемам” Вие потвърждавате, че сте прочели и се 

съгласявате с нашата употреба на „бисквитки”, както е посочено 

в Политика за използване на „бисквитки”. 

 


