
 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES) 

1. БОВЛ използва посочените в този раздел бисквитки. БОВЛ уведомява за използването на 

бисквитките, когато потребителят на Интернет страницата влезе в нея. Информацията за 

ползването на бисквитките се получава при всяко влизане в Интернет страницата. 

2. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на всеки 

потребител на Интернет страницата с цел подобряване на работата ѝ с оглед на 

предпочитанията му. При следващо посещение на Интернет страницата бисквитките 

автоматично ще разпознаят, че потребителят я е посещавал, както и какви настройки и 

преференции той/тя вече е избрал/а. 

3. Бисквитките няма да бъдат използвани за други цели, извън тези, посочени в настоящата 

точка. БОВЛ използва следните видове бисквитки: 

 

i. Предпочитания (Preferences): БОВЛ използва бисквитки за предпочитания, за да 

запомни информация относно браузъра на потребителя и как той/тя използва 

Интернет страницата. Бисквитките за предпочитания правят използването на 

Интернет страницата по-ефективно и отговарящо на предпочитанията на 

потребителя. 

 

ii. Сигурност (Security): БОВЛ използва бисквитки за сигурност, за да осигури достъп 

на потребителя до Интернет страницата и да предпази профила му и 

информацията в него, в това число и лични данни, срещу измами и неразрешен 

достъп, осъществявани от трети недобросъвестни лица. 

 

iii. Сесийно-обявителни (Session State): БОВЛ използва сесийно-обявителни 

бисквитки за събиране на информация относно начина, по който потребителят 

използва Интернет страницата. Това е необходимо за по-добро функциониране на 

страницата. 

 

 

4. Потребителят на Интернет страницата може да контролира и/или изтрива бисквитките, 

когато пожелае. Всички бисквитки, които вече са запазени на компютъра на потребителя 

могат да бъдат изтрити, а също така повечето браузъри могат да се настроят така, че да ги 

блокират, като промените настройките на браузера, който използвате: 

Cookie settings in Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 

 

 

Cookie settings in Mozilla Firefox: 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies  

 

Cookie settings in Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666  

 

Cookie settings in Apple Safari web and iOS: 

https://support.apple.com/en-us/HT201265  

5. Повече информация за това може да бъде намерена на: www.aboutcookies.org. 

Политиката за бисквитките е актуална към: 25 май 2018 г. 
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