
Политика за поверителност 

Когато посещавате уебсайт, можете да съхраните или извлечете информация на своя браузър 

най-често под формата на „бисквитки“.  Тази информация, която може да касае Вас, Вашите 

предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет  (компютър, таблет или мобилен 

телефон) най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. Обикновено 

информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-

персонализирано използване на световната мрежа. 

Тъй като зачитаме правото Ви на защита на лична информация, можете да изберете да не 

допускате употреба на всички или на някои типове бисквитки. Ако постъпите така обаче, това 

може да се отрази на ползването на сайта и на услугите, които можем да Ви предложим. 

Услуги на трети страни, използвани от настоящия уебсайт, могат да залагат различни бисквитки 

при посещение на сайта. Тези сайтове и услуги могат да имат различна политика относно 

бисквитките. Използваните от настоящия сайт услуги на трети страни включват: Youtube.com, 

Livestream.com, Facebook.com, Twitter.com. 

Задължително необходими бисквитки 

Тези бисквитки са необходими за функциониране на уебсайта и не могат да бъдат изключени в 

нашите системи. Те обикновено се залагат в отговор на действия, извършени от Вас, които 

представляват заявка за услуги, като например настройки на предпочитанията Ви за защита на 

личната Ви информация, вход в сайта или попълване на формуляри. 

Можете да настроите своя браузър да блокира или да Ви уведомява за тези бисквитки, но в 

такъв случай някои части от сайта няма да работят добре. Тези бисквитки не съхраняват 

информация, която може да бъде свързана лично с Вас. 

Това важи и за бисквитките за идентификация на сесията. 

Бисквитки за резултатност 

Тези бисквитки ни позволяват да преброим посещенията и източниците на трафик, така че да 

сме в състояние да измерим и подобрим резултатността на нашия сайт. Те ни помагат да 

разберем кои страници са най-популярни и кои – най-непопулярни, както и да видим как 

посетителите се движат в сайта. 

За предоставяне на тази услуга използваме Google Analytics, който използва бисквитки на 

първа страна. Събраните данни не се предоставят на никоя друга страна. 

Информацията, която получаваме благодарение използването на тези бисквитки, е анонимна 

и не правим опит да Ви идентифицираме или  да повлияем на начина Ви на използване на 

сайта, когато го посетите. Ако не разрешите тези бисквитки, няма да бъдем в състояние да 

включим посещението Ви в нашата статистика. 

Ако използвате настройка на браузъра „Do Not Track“, приемаме това за сигнал, че не желаете 

да разрешите тези бисквитки и те ще бъдат блокирани. 

 


