
 

 

 

 

  

 

 

 

Политика за „бисквитки" на СТАВЕН АД 
 

Ставен АД се ангажира да предоставя максимално добри услуги на българския пазар и да оправдава 

доверието на нашите клиенти и партньори. Смятаме, че е важно да сте запознати как нашият сайт 

използва "бисквитки" и с каква цел те се съхраняват на компютъра Ви. 

 

„Бисквитките" са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. 

Функцията на „бисквитките" е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да 

запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, 

за да улеснят Вашето сърфиране. 

 

HTTP бисквитката (буквален превод от английски: HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка", 

е пакет информация, изпратен от уеб сървър р към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра 

всеки път, когато той получи достъп до този сървър р. Предназначението на „бисквитките", които 

използваме е да Ви разграничим от останалите потребители или да запазим информация, свързана с 

Вашите предпочитания. 

 

Всяка „бисквитка" е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието 

включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота" й и стойност, 

обикновено под формата на произволно генериран номер. 

 

„Бисквитките" могат да съдържат произволна информация, избрана от сървър ра, и се използват да 

поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние". 

 

Какви видове бисквитки използваме и за какво са предназначени 

 

Сигурност и идентифициране 

 

Целта на нашите „бисквитките" е: 

 

• Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия 

• Да контролират сигурността 

• Да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него 

 

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на 

Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. 

Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведени 

лични данни. 

 

Обикновено ги използваме за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител като част от 

процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта ни, като от потребителя не се изисква ново 

въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до нашия сайт. 

 

Ефективност и функционалност 

 

„Бисквитките" за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на 

съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно 

измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните 

посещения на сайта. Тези „бисквитки" ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да 

подобряваме сайта си, както и да Ви предоставяме по-адекватна и интересна за Вас информация. 

 

 



 

 

 

 

  

 

Управляване и изтриване на „бисквитки" 

 

Бихме искали да знаете, че по-голямата част от „бисквитките", които използваме, ще подобрят 

сърфирането Ви на нашия уебсайт, а другата част е важна за вашата сигурност и сигурността на достъпа 

до услугите. 

 

В зависимост от използваният браузър, Вие имате възможност: 

 

• Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници 

• Да настроите известие, което при всяка нова "бисквитка" ще иска разрешение за приемане или 

отказване 

 

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки" по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете 

"бисквитките" да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез 

промяна на настройките на ползвания браузър 


