
ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ 

 

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

Вашето устройство, когато посещавате уебсайт. Бисквитките Ви позволяват да 

запаметите предпочитанията си (език, размер на шрифта и др.) и за определено време да 

не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта 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.sou-nessebar.org): 

• за първи път; или 

• след като изтриете бисквитките от Вашия браузър (за нашите системи това 

обикновено означава, че посещавате нашия уеб сайт за първи път и ще бъдете 

помолени да се съгласите отново с използването им). 

Ние използваме следните видове бисквитки: Строго необходими бисквитки и 

бисквитки от категория „Маркетинг“.  

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

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

функционирането на нашия уебсайт и не могат да бъдат отказани. 

Наименование Цел Изтичане 

 

CONSENT 

Тази бисквитка е 

необходима за 

функционирането на 

уебсайта. 

Времето за изтичане 

по подразбиране за 

тази бисквитка е 2 

години. 

 

• Маркетинг бисквитки: използват се за проследяване на посетителите между 

различни уебсайтове. Целта е да се показват съдържание и реклами, които са 

подходящи за ангажиране на отделния потребител. 

Наименование Цел Изтичане 

 

__Secure-YEC 

Използва се от YouTube 

при показване на видеа. 

Времето за изтичане 

по подразбиране за 

тази бисквитка е 13 

месеца. 

 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Използва се от YouTube 

при показване на видеа. 

Времето за изтичане 

по подразбиране за 

тази бисквитка е 179 

дни. 

YSC Използва се от YouTube 

при показване на видеа. 

Времето за изтичане 

по подразбиране за 

тази бисквитка е до 

края на престоя Ви в 



интернет страницата 

(сесията). 

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Използва се от YouTube 

при показване на видеа. 

Бисквитката се 

запаметява до 

изтриването й от 

потребителя. 

 

Контрол върху използваните бисквитки 

Вие можете да изберете кои от бисквитките от категория „Маркетинг“ да 

приемете и кои не. При отваряне на нашия уебсайт се визуализира списък с използваните 

бисквитки. Посредством използваното техническо решение на уебсайта, Вие можете да 

изберете тези бисквитки, които желаете да бъдат активирани. 

Вие можете да използвате Вашия уеб 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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