
1 
 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ 

„Бисквитката” е текстов файл, съдържащ букви и цифри, който се съхранява на 

компютъра Ви и/или мобилното Ви устройство, когато посещавате даден уебсайт. 

Бисквитките Ви позволяват да запаметите  действията си (пр. език, размер на шрифта и 

др.) за определено време и така не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате 

сайта или когато преминавате от една страница към друга. Те също могат да запазят 

определена информация, свързана с предпочитанията Ви. 

Вие можете да приемете използването на бисквитки, когато посещавате нашия уебсайт 

(www.csoplom.com): 

• за първи път; или 

• след като изтриете бисквитките от Вашия браузър или от твърдия диск на Вашия 

компютър (за нашите системи това обикновено означава, че посещавате нашия 

уебсайт за първи път и ще бъдете помолени да се съгласите отново с 

използването им). 

Ние използваме Строго необходими бисквитки. Можете да намерите повече 

информация за отделните бисквитки, които използваме, и за целите, за които ги 

използваме по-долу: 

• Строго необходими бисквитки: Тези бисквитки са от съществено значение за 

функционирането на нашия уебсайт и затова не могат да бъдат отказани. 

Наименование Цел Изтичане 

 

cookielawinfo-checkbox-

advertisement 

Тази бисквитка е 

необходима за 

функционирането на 

уебсайта. 

 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1 година от 

последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 

cookielawinfo-checkbox-

analytics 

Тази бисквитка е 

необходима за 

функционирането на 

уебсайта. 

 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1 година от 

последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 

cookielawinfo-checkbox-

functional 

Тази бисквитка е 

необходима за 

функционирането на 

уебсайта. 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1 година от 

последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 

cookielawinfo-checkbox-

necessary 

Тази бисквитка е 

необходима за 

функционирането на 

уебсайта. 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1 година от 

последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 
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cookielawinfo-checkbox-

performance 

Тази бисквитка е 

необходима за 

функционирането на 

уебсайта. 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1 година от 

последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 

DYNSRV Тази бисквитка е 

необходима за 

функционирането на 

уебсайта. 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е до края на 

престоя Ви в интернет 

страницата (сесията). 

cookielawinfo-checkbox-

others 

Тази бисквитка е 

необходима за 

функционирането на 

уебсайта. 

Времето за изтичане по 

подразбиране за тази 

бисквитка е 1 година от 

последното Ви 

посещение на уебсайта 

ни. 

 

Контрол върху използваните бисквитки 

 Вие можете да изберете кои бисквитки да приемете и кои не. При отваряне на 

нашия уебсайт се зарежда прозорец с идентификация на използваните бисквитки.  

Посредством този прозорец Вие можете да изберете само тези бисквитки, които желаете 

да бъдат активирани на Вашето устройство. Строго необходимите бисквитки не могат да 

бъдат отказани. 

 На следващо място, Вие можете да използвате Вашия интернет браузър, за да: 

• изтриете всички бисквитки; 

• блокирате всички бисквитки; 

• позволите всички бисквитки; 

• блокирате бисквитките на трети страни; 

• премахнете всички бисквитки, когато затворите браузъра; 

• отворите сесия „инкогнито“, което Ви позволява да сърфирате в интернет без да 

съхранявате данни локално; и 

• инсталирате добавки и приставки, за да разширите функционалността на 

браузъра. 
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