
ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ 
 
Употреба на „бисквитки“ (Cookies) 
Когато посещавате нашият интернет сайт, ние събираме обобщена информация за 
Вас чрез използване на бисквитки.  Бисквитките (Cookies)  са малки файлове с 
информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при 
посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Администратора да подобрява сайта, 
така че той да съдържа максимално полезна информация за Вас, когато го 
посещавате. Чрез бисквитките ние Ви предоставяме персонализирана информация, 
която е достъпна само за Вас. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, 
т.е. чрез бисквитките на сайта Администратора не Ви идентифицира като личност.  
 
Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки 
това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали 
възможност да поискаме Вашето съгласие. За запаметяването на другите бисквитки 
ще бъде необходимо Вашето съгласие. 
  
Сайтът на „УЕБ СТЕЙЧ.БГ” ЕООД използва следните бисквитки: 
Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове 
бисквитки: 
 
1. Задължителни бисквитки (essential cookies) – тези бисквитки са строго 
необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Използваме тези 
бисквитки например: 
– за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те 
използват нашия сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;  
– за да можем да изпълняваме нашите ”Общи условия” и да поддържаме сигурността 
на нашите услуги. 
 
2. Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality 
cookies): – тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да 
персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите интернет страници. 
Използваме тези бисквитки например: 
– за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате 
информация, която вече сте предоставили (например, когато въвеждате данните си за 
достъп до нашите услуги);  
– за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват 
услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да 
извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, 
навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена 
статия, последни посетени страници, гласуването при коментарите). 
 
3. Рекламни бисквитки – използваме тези бисквитки например: 
– за да получим информация за начина, по който използвате нашите интернет 
страници, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, 
за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас; 
– за да определим кои са най-популярните части от нашите сайтове; 
– за да следим използването на нашите услуги и нашите сайтове (честота и време); 
– за да следим успеха на даден продукт; 
– за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашите 
сайтове; 
– за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашите сайтове и нас 
самите да може да бъде подобрено. 
Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – 
както в нашите сайтове, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, 



базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите 
доставчици на услуги. 
 
4. Бисквитки на трети страни – използваме и някои бисквитки на трети страни като 
част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се 
контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които 
използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки 
на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да 
следвате осигурените инструкции. 
 
– Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците 
на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage 
 
– Google Adsense – показва новини, рекламни дисплей банери, рекламни текстови 
бaнери, според потребителя. За повече информация вижте тук: 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=bg 
 
– Gemius Audience – като инструмент за анализ на трафика на сайта. За повече 
информация вижте тук: 
https://www.gemius.com/cookie-policy.html 
 
– DoubleClick for Publishers – банер система за управление на реклама. За повече 
информация вижте тук: 
https://www.google.com/intl/en_US/doubleclick/publishers/small-
business/terms.html#utm_source=dfp_sb_fe&utm_medium=et&utm_campaign=in-
product_link 
 
За повече информация и за настройка на бисквитките от трети лица можeте да 
използвате този уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/bg/ 
 
 
Социални мрежи 
Достъпът Ви до социалните мрежи предвижда отделна регистрация и приемане на 
общите условия на тези сайтове. УЕБ СТЕЙЧ.БГ” ЕООД не отговаря за защитата на 
личните Ви при приемането на общите условия на такъв род социални мрежи. Моля 
да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове. 
 
Приставки (Plugins) 
Сайтът използва Социални приставки (Social Plugins), които представляват софтуерни 
компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при 
съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки: 
 
– Google Plus – https://privacy.google.com/# 
 
– Facebook https://developers.facebook.com/products/social-plugins 
 
– Tweeter – https://dev.twitter.com/web/overview 
    
– Pinterest – https://policy.pinterest.com/en 
 
– Viber – https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy 
 
– Svejo.net – https://svejo.net/information/terms_of_service  



 
Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или 
да изтриете запаметените вече такива. В случай, че желаете да се възползвате от 
тези функции, моля обърнете се към инструкциите (настройките) за ползване на 
Вашия интернет браузър. 
 
Администраторът не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползвате не 
поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване 
на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или 
изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им е възможно да се наруши 
функционирането на сайта. 
 
Сигурност и конфиденциалност 
Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени 
от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват 
самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други 
мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези 
функции, не могат да бъдат считани за вируси. 
 
Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като 
съхраняват информация за предпочитанията, също и за историята на сърфирането на 
потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките 
могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер). Много анти-
шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да 
бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване/сканиране/анти-
вирус/анти-шпионски софтуер. 
 
Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните 
данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на 
валидност и автоматичното им изтриване, след като потребителят е посетил даден 
сайт. 
 
Други аспекти на сигурност, свързани с бисквитките 
Тъй като защитата на личните данни е изключително важна и представлява правото 
на всеки потребител на интернет, се препоръчва да се познават евентуалните 
проблеми, които бисквитките могат да създадат. Чрез тях се изпраща постоянно и 
двупосочно информация между браузъра и уебсайта, а в случай, че хакер или друго 
неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава 
информацията, съдържаща бисквитки, може да бъде прихваната. 
 
В редки случаи това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, 
използвайки некриптирана мрежа (напр.: безжична незащитена с парола мрежа). 
 
Друг вид атаки, базирани на бисквитки изискват грешни настройки на бисквитките в 
сървъра. Ако даден уебсайт не изисква от браузъра да използва само криптирани 
канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да измамят браузърите при 
изпращането на информация чрез незащитените канали. Хакерите използват след 
това информацията с цел неоторизиран достъп до дадени уебсайтове. Много е важно 
да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на личните данни. 
 
Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на “бисквитки” 
Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-
големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни. 
Дезактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-
срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други. 



Ето и няколко съвета, които могат да осигурят сърфирането без грижи, но с помощта 
на бисквитките. 
– Персонализирайте настройките на браузъра си относно бисквитките, за да 
създадете подходящо ниво на защита от употребата на бисквитки. 
– Ако не ви притеснява употребата на бисквитки и сте единствения човек, който 
използва компютъра, можете да настроите по-дълги термини за изтичане на 
съхраняването на историята на сърфиране и на достъпа до личните данни. 
– Ако споделяте достъпа до компютъра си с някого, можеш да сметнеш настройките 
на браузъра за изтриване на личните данни за сърфиране всеки път, когато затворите 
браузъра. Това е вариантът за достъп до сайтовете, които разпространяват бисквитки 
и за изтриване на всякакъв вид информация при посещение при затварянето на 
сесията на сърфиране. 
– Инсталирайте и поддържайте постоянно приложения за анти-шпионски софтуер. 
Много от приложенията за откриване и предотвратяване на шпионски софтуер 
включват откриването на атаките в сайтовете. По този начин се предотвратява 
браузъра от достъпа на сайтовете, които биха могли да експлоатират уязвимостта на 
браузъра или да изтеглят зловреден софтуер. 
 
Подсигурете се, че браузърът ви е винаги актуализиран. 
Много от атаките, базирани на бисквитки, се реализират при експлоатиране на 
слабите точки на старите и неактуализирани версии на браузърите. 
 
Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако желаете да се радвате 
на достъпа до най-добрите и най-големите уебсайтове – местни и на международно 
ниво. С ясно разбиране на начина им на опериране и на предимствата, които носят, 
можете да вземете необходимите мерки за сигурност така, че да сърфирате с 
уверение в интернет. Дезактивирането или отказът от получаване на бисквитки може 
да направи някои сайтове неупотребяеми или трудни за посещение и употреба. Също 
така, отказът от приемането на бисквитки не означава, че вече няма да 
получавате/виждате онлайн реклами. 
 
Възможно е настройването на браузъра така, че тези бисквитки да не бъдат вече 
приемани или можете да настроите браузъра да приема бисквитки само от 
определени сайтове. Но, например, ако не сте регистриран за използване на 
бисквитки, няма да можете да оставите коментари. 
 
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на 
бисквитките. Тези настройки се намират в „опции“  или в менюто „предпочитани“ на 
всеки интернет браузър. За да откриете тези настройки, може да използвате също 
така и линковете по-долу или да използвате опцията „помощ“ на браузъра си за 
повече информация:  
 
– Internet Explorer – https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 
 
– Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
 
– Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  
 
– Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 
 
За повече информация и за настройка на бисквитките от трети лица можeте да 
използвате този уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/bg/  
Ограничения 



В случай, че не сте съгласни с употребата на “бисквитки” имате право да изберете 
следните възможности: 
– Да пpeycтaнoвите ползването нa интернет страниците на УЕБ СТЕЙЧ.БГ” ЕООД; 
– Да пpeycтaнoвите възмoжнocттa зa cъздaвaнe и гeнepиpaнe нa биcĸвитĸи чpeз 
нacтpoйĸитe зa пoвepитeлнocт нa вaшия бpayзъp. Избиpaйĸи тaзи oпция, виe ce 
cъглacявaтe, чe мoжe дa зaгyбитe няĸoи фyнĸциoнaлни възмoжнocти нa интернет 
страниците на УЕБ СТЕЙЧ.БГ” ЕООД и тяхното cъдъpжaниe. 
 
Контакти за въпроси 
В случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни 
или свързани въпроси, моля свържете се с нас по някой от следните начини: 
–  Пишете на: във формата ни за запитване на адрес: webstage.bg@gmail.com 
–  Изпратете писмо на: гр. София, район Искър, ж.к. ”Дружба 2” бл. 407, вх. А, ет. 4, ап. 
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