
Политика за бисквитките 
 
Настоящата политика има за цел да Ви информира защо използваме „бисквитките“, какво правят те и 
какви избори имате във връзка с употребата им. 
 
Какво представляват бисквитките? 
Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират при заявка от Вашия браузър към наш web 
сървър и се съхраняват на устройството Ви. Обикновено целта им е да можем да идентифицираме 
Вашето устройство и поведението му при посещение на сайтовете ни. 
Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки). 
Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но се 
изтриват в момента, в който затворите страницата. 
Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-
дълъг период от време. 
С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на нашия сайт, съхраняваме бисквитки 
на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. Ако не искате да приемате бисквитки, можете да 
коригирате настройките на браузъра си – повече информация за това ще намерите в края на този 
документ. 
 
Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате уебсайта ни, бихте могли да ги 
откажете, като настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да 
откажете бисквитки, когато интернет браузъра Ви сигнализира за наличието им. Също така, бихте могли 
да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на Вашия интернет браузър. Имайте 
предвид, че забраняването на бисквитки ще се отрази на функционалността на този и много други 
уебсайтове, които посещавате. Деактивираните бисквитки обикновено ще доведат също до деактивиране 
на определени функции на уебсайта ни. 

Сайтът може да позволи пренасочването на бисквитки на трети страни като Google Analytics, Google 
Adwords, Yandex и др., да събира информация за вашите дейности на нашия уебсайт и други несвързани 
сайтове, които може да посетите. Тази информация се използва за осигуряване на реклами, съобразени 
с интересите ви и за събиране на информация и за проследяване на ефективността на рекламите и броя 
на посетителите. За повече информация относно целта на използването на „бисквитки“ на трети страни и 
тяхното съдържание, моля, вижте и се запознайте с правилата за поверителност и използване на 
„бисквитки“, приети от съответните трети страни. 

Google Analytics  

За целите на непрекъсната функционална оптимизация и максимално удобство за ползване, използваме 
и услугите за уеб анализ на Google Analytics. Данните, използвани за тази цел, са изключително от 
неличен характер. 

Yandex 

Нашият сайт използва Yandex.Metrica уеб анализи, предоставени от Yandex Oy Limited Company - 
Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland (“Yandex”). 

Информацията, събрана чрез бисквитки от Yandex.Metrica не разкрива вашата идентичност и не събира 
от вас лични данни, с които можем да ви свържем пряко.  

Можете да спрете използването на бисквитки за статистиката ни като оставите опцията за съгласие с 
използването на бисквитки за статистика празна в съобщението за бисквитки. Също можете да 
използвате и инструмента на Yandex https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html. Това обаче ще 
навреди на нашите анализи и ще възпрепятства да ви предоставяме възможно най-полезната за вас 
информация в бъдеще. 



За подробна информация относно условията за ползване и правилата за поверителност и защита на 
личните данни, моля вижте: www.google.com/analytics/terms/gb.html или https://www.google.com/policies/,   и 
https://yandex.ru/legal/metrica_agreement/. 

Съгласявайки се да използвате уебсайта ни, Вие изразявате вашето изрично съгласие за използването 
на „бисквитки“, включително “бисквитките” на Google Analytics и нашите партньори, и декларирате, че Ви 
е предоставена възможност да откажете съхраняването или достъпа до информацията. 

Използвани бисквитки в сайта www.gaudi-ds.com: 

Име Валидност Цел 

PHPSESSID До края на сесията 
Сесийна бисквитка, задавана чрез PHP 
Категория - Строго необходима. 

_ga 24 месеца 

Бисквитка за ефективност на Google 
Analytics за разграничаване на 
потребителите при събиране на 
информация за посещенията на страницата. 
Не проследява лична информация или 
данни. 

_gid До края на сесията 
Бисквитка на Google Universal Analytics. 
Използва се за намаляване броя на 
заявките. 

PrestaShop-
5a9712c73dec1aa9207f30988c4d73b3 

20 дни Некласифицирана бисквитка от PrestaShop. 

_ym_d 12 месеца 

These cookies are used to measure and 
analyze the traffic of this website. These are 
the cookies used by Yandex Metrica script 
belonging to the company Yandex. Date of the 
user's first site session 

_ym_isad 24 часа 

These cookies are used to measure and 
analyze the traffic of this website. These are 
the cookies used by Yandex Metrica script 
belonging to the company Yandex. Used to 
determine if a visitor has ad blockers 

_ym_uid 12 месеца 

These cookies are used to measure and 
analyze the traffic of this website. These are 
the cookies used by Yandex Metrica script 
belonging to the company Yandex. Used for 
identifying site users 

_ym_visorc_28918515 До края на сесията 

These cookies are used to measure and 
analyze the traffic of this website. These are 
the cookies used by Yandex Metrica script 
belonging to the company Yandex. Allows 
Session Replay to function correctly 

yabs-sid 

 
До края на сесията 

These cookies are used to measure and 
analyze the traffic of this website. These are 
the cookies used by Yandex Metrica script 
belonging to the company Yandex. Session ID 

Yandexuid 12 месеца 

These cookies are used to measure and 
analyze the traffic of this website. These are 
the cookies used by Yandex Metrica script 
belonging to the company Yandex. Used for 

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
https://www.google.com/policies/


identifying site users 

i 12 месеца 

These cookies are used to measure and 
analyze the traffic of this website. These are 
the cookies used by Yandex Metrica script 
belonging to the company Yandex. 

yp 10 години 

These cookies are used to measure and 
analyze the traffic of this website. These are 
the cookies used by Yandex Metrica script 
belonging to the company Yandex. 

dg_perm_sessid 

 
До края на сесията 

Сесийна бисквитка от FreeCallinc.com, 
съдържаща информация за специфичната 
сесия. 

_fbp До края на сесията 
Маркетингова бисквитка за показване на 
релевантно и ангажиращо рекламно 
съдържание от трети страни. 

netpeakCloudCountry 

 
Постоянна Некласифицирана бисквитка от Netpeak 

perm_phpsessid_js_33443 1 месец Сесийна бисквитка, задавана чрез PHP 

phpsessid_js_33443 До края на сесията Сесийна бисквитка, задавана чрез PHP 

 

Как се изтриват бисквитки?  

Вие знаете кога и дали Вашият браузър получава бисквитки, тъй като той Ви уведомява при първо 
посещение за това. По този начин имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. 
Браузърът Ви може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да 
направите това, посетете http://www.allaboutcookies.org/или Наръчника за бисквитки на 
Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies . 
 
Обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, могат 
да попречат на сайта да функционира правилно. 
Може да изберете какви бисквитки да позволите или забраните, като посетите съответните сайтове за 
настройки на вашия браузър: 
 
Настройки за бисквитки на Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10 
Настройки за бисквитки на Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-
on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
Настройки за бисквитки на Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666 
Настройки за бисквитки на Safari web https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US и 
iOS https://support.apple.com/en-us/HT201265 . 
 

http://www.allaboutcookies.org/
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
https://passport.netinfo.bg/nipass/index.php?cmd=termscookie#ie=ie-10
https://passport.netinfo.bg/nipass/index.php?cmd=termscookie#ie=ie-10
https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265 

