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ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ” 

 

 Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ урежда отношенията, 

свързани с използването на “бисквитки” от сайта www.humexgrip.bg (Сайта), 

администриран от “МАГНАФАРМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД (Дружеството). 

Ние използваме бисквитки и други подобни инструменти на нашия сайт, за да 

подобрим неговото представяне и за персонализиране на потребителското съдържание. 

Настоящата политика обяснява как правим това. 

 

1. Какво са “бисквитките”? 

 

“Бисквитките” са малки файлове, които се създават на Вашите крайни устройства 

по време на работата с всеки уебсайт. Записаната в тях информация може да се използва 

по различни начини:  

● анализ на трафик  

● рекламни цели 

● системни отчети по дейността на сайта и вашето потребление 

● подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране 

 

С използването на термина “Бисквитки” назоваваме всички файлове и технологии, 

които имат функционалната възможност трайно да запазват информация (напр. пикселни 

маркери, web beacons, localStorage и др.). Четенето на "бисквитките" ни позволява да 

проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването ѝ.  

Бисквитки могат да бъдат създавани, достъпвани, четени и манипулирани както 

от нашия сайт, така и от трети лица, чийто кодове Сайтът е добавил и използва за 

различни цели.  

 

2. Какви видове бисквитки използваме и с каква цел?  

 

В зависимост от своето предназначение, бисквитките могат да бъдат различни категории: 

 

● Необходими - тези бисквитки правят възможна нормалната работа на Сайта, като 

осигуряват действието на базови функции като навигиране из различните 

страници на сайта. Без тези бисквитки Сайтът не може да оперира пълноценно и 

да бъде полезен за потребителите. 

● Функционални - тези бисквитки помагат на Сайта да запомни потребителската 

сесия и предпочитанията на отделния потребител, за да му предоставят 

http://www.humexgrip.bg/
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необходимите услуги. Те са анонимни и не пренасят данни на потребителите при 

посещаване на други уебсайтове.  

● Статистически - тези бисквитки съдействат на Сайта да разбере как 

потребителите си взаимодействат с него, като събират и анализират статистически 

данни за използването му. Събраните данни са анонимни и се използват 

единствено за оптимизиране функциите на Сайта и отстраняване на възможни 

грешки. 

● Маркетинг - тези бисквитки се използват, за да събират информация за 

потребителската активност и предпочитания, като по този начин предоставят 

релевантно маркетинг съдържание според потребителските интереси. 

 

Според продължителността на своето действие, бисквитките са: 

● Сесийни - тези бисквитки са временни и се деактивират при затваряне на 

браузъра. 

● Постоянни - тези бисквитки се запазват на Вашето крайно устройство, докато не 

бъдат изтрити от Вас или Вашия браузър. Всички постоянни бисквитки имат 

определен срок на действие, който е системно зададен. 

 

В зависимост от своя “администратор”, бисквитките са: 

● Собствени - те се инсталират и управляват от уебсайта, който посещавате. 

● Бисквитки на трети страни - това са бисквитки, които се инсталират и използват 

от външни доставчици, като Facebook, Google, Youtube и други. 

 

По-конкретно, към датата на приемане на настоящата Политика за бисквитки 

Сайтът използва следните видове бисквитки: 

 

ВИД  НЕОБХОДИМИ  

Домейн www.youtube.com  

Категория Име Тип Цел Действие 

Необходими rc::a HTML Използва се за разпознаване на действителни 

потребители и ботове - с цел генериране на 

актуална информация за потреблението на сайта. 

Постоянна 

Необходими rc::c HTML Използва се за разпознаване на действителни 

потребители и ботове - с цел генериране на 

актуална информация за потреблението на сайта. 

Сесийна 

http://www.youtube.com/
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ВИД  ФУНКЦИОНАЛНИ 

Домейн www.humexgrip.bg  

Категория Име Тип Цел Действие 

Функционални urgo-

cookie-

notice 

u/i Извежда функционален банер за приемане/отказ на 

бисквитките при първоначално зареждане на 

уебсайта. 

1 г 

ВИД СТАТИСТИЧЕСКИ 

Домейн www.humexgrip.bg  

Категория Име Тип Цел Действие 

Статистика _ga HTTP Регистрира потребителя с уникален 

идентификационен код за генериране на данни за 

ползването на сайта. 

2 г 

Статистика _gat HTTP Поддържа ритмичност на заявките към сайта. 1 ден 

Статистика _gat_UA-

9040858

6-1 

HTTP Ограничава броя едновременни заявки от 

потребител и поддържа ритмичността на подаване 

на заявки през сайта. 

Сесийна 

Статистика _gid HTTP Регистрира потребителя с уникален 

идентификационен код за генериране на данни за 

ползването на сайта. 

1 ден 

Статистика _hjAbsolu

teSession

InProgres

s 

HTTP Отчита колко пъти е посетен сайтът от различни 

потребители, като отнася уникален 

идентификационен номер към всеки посетител на 

сайта. 

1 ден 

Статистика _hjid HTTP Дава уникален идентификационен номер на всяка 

потребителска сесия. Използва се за събиране на 

общи данни за потребителско поведение - за 

статистически цели. 

1 г 

Статистика _hjid HTML Дава уникален идентификационен номер на всяка 

потребителска сесия. Използва се за събиране на 

общи данни за потребителско поведение - за 

статистически цели. 

1 г 

http://www.humexgrip.bg/
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Статистика _hjInclud

edInPage

viewSam

ple 

HTTP Определя дали потребителят е включен в извадката 

от данни, зададена от сайта за ограничаване на 

лимита на показвания на страницата. 

1 ден 

Статистика _hjInclud

edInPage

viewSam

ple 

HTML Определя дали потребителят е включен в извадката 

от данни, зададена от сайта за ограничаване на 

лимита на показвания на страницата. 

Постоянна 

Статистика _hjTLDTe

st 

HTTP Определя SEO (search engine optimization) 

категорията на сайта. Функцията е част от услугата 

на трети страни за статистика и анализ. 

Сесийна 

ВИД МАРКЕТИНГ  

Домейн www.humexgrip.bg  

Категория Име Тип Цел Действие 

Маркетинг _fbp HTTP Използва се от Facebook за предоставяне на 

различни рекламни продукти, включително 

продаване на реклами в реално време (real time 

bidding) от трети страни - рекламодатели. 

3 месеца 

Домейн www.google.com  

Категория Име Тип Цел Действие 

Маркетинг ads/ga-

audiences 

Pixel Използва се от Google AdWords за привличане на 

посетителите, за които има вероятност да се 

превърнат в потребители на сайта - на базата на 

информация за поведението им в различни сайтове. 

Сесийна 

Маркетинг pagead/1

p-

conversio

n/# 

Pixel Използва се за предоставяне на таргетирано 

рекламно съдържание. 

Сесийна 

Маркетинг pagead/1

p-user-

list/# 

Pixel Проследява дали потребителят е проявил интерес 

към конкретни продукти в различни сайтове и 

установява как навигира между тях. Използва се за 

измерване ефективността на рекламите и 

Сесийна 

http://www.humexgrip.bg/
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управление на посредническите плащания между 

сайтовете. 

Маркетинг 1P_JAR HTTP Запазва информация относно това как крайният 

потребител използва уебсайта и всяка реклама, 

която крайният потребител може да е видял преди 

посещението в сайта.  

Показва персонализирани реклами от Google 

сайтове, въз основа на предишни търсения и 

действия. 

30 дни 

Маркетинг ANID HTTP Показва персонализирани реклами от Google 

сайтове, въз основа на предишни търсения и 

действия. 

1 г 

Маркетинг NID HTTP Създадена от DoubleClick (собственост на Google), 

тази бисквитка изгражда потребителски профил на 

посетителя на сайта въз основа на интереси и 

показани реклами на други сайтове. 

6 месеца 

Маркетинг _Secure-
3PAPISID 

HTML Използва се за изграждане на потребителски 

профил на посетителя на уебсайта с цел показване 

на релевантни и персонализирани Google реклами 

2 г 

Маркетинг _Secure-
3PSID 

HTML Използва се за изграждане на потребителски 

профил на посетителя на уебсайта с цел показване 

на релевантни и персонализирани Google реклами 

2 г 

Маркетинг _Secure-

3PSIDCC 

HTML Използва се за изграждане на потребителски 

профил на посетителя на уебсайта с цел показване 

на релевантни и персонализирани Google реклами. 

2 г 

Домейн www.doubleclick.net  

Категория Име Тип Цел Действие 

Маркетинг IDE HTTP Използва се за пренасочване, оптимизиране и 

презентиране на рекламно съдържание. 

2 г 

Маркетинг test_cook

ie 

HTTP Проверява дали браузърът на потребителя 

поддържа бисквитки. 

1 ден 

Домейн www.facebook.com  

http://www.doubleclick.net/
http://www.facebook.com/
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Категория Име Тип Цел Действие 

Маркетинг fr HTTP Използва се от Facebook за предоставяне на 

различни рекламни продукти, включително 

продаване на реклами в реално време (real time 

bidding) от трети страни - рекламодатели. 

3 месеца 

Маркетинг tr Pixel Използва се от Facebook за предоставяне на 

различни рекламни продукти, включително 

продаване на реклами в реално време (real time 

bidding) от трети страни - рекламодатели. 

Сесийна 

Домейн www.youtube.com  

Категория Име Тип Цел Действие 

Маркетинг visitor_inf

o1_live 

HTTP Опитва да изчисли честотата на посещение на 

страници с интегрирани видеа от youtube.com. 

1 г 

Маркетинг YSC HTTP Регистрира уникален ID, за да съхранява статистика 

за това какви видеа от youtube.com са били видяни 

от потребителя. 

сесийна 

Маркетинг _Secure-

3PAPISID 

HTML Използва се за изграждане на потребителски 

профил на посетителя на уебсайта с цел показване 

на релевантни и персонализирани Google реклами. 

2 г 

Маркетинг _Secure-

3PSID 

HTML Използва се за изграждане на потребителски 

профил на посетителя на уебсайта с цел показване 

на релевантни и персонализирани Google реклами. 

2 г 

Маркетинг _Secure-

3PSIDCC 

HTML Използва се за изграждане на потребителски 

профил на посетителя на уебсайта с цел показване 

на релевантни и персонализирани Google реклами. 

1 г 

Маркетинг CONSENT u/i Събира статистически данни колко пъти е гледано 

конкретно видео и какви настройки са били 

използвани. 

u/i 

Маркетинг LOGIN_I

NFO 

u/i Събира статистически данни колко пъти е гледано 

конкретно видео и какви настройки са били 

използвани. 

2 г 

ВИД  НЕКЛАСИФИЦИРАНИ  

http://www.youtube.com/
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Домейн www.humexgrip.bg  

Категория Име Тип Цел Действие 

Некласифицирани _hjFirstS

een 

HTTP Некласифицирана функция. 1 ден 

Некласифицирани _hjFirstS

een 

HTML Некласифицирана функция. Постоянна 

Домейн www.google.com  

Категория Име Тип Цел Действие 

Некласифицирани CONSENT u/i Некласифицирана функция. Постоянна 

 

Сайтът може да използва и функционални добавки на социални мрежи (т.нар. 

Social Plugins), предоставящи възможност да се получат по-подробни данни за 

дейностите на Дружеството при изрично изявен избор на Потребителите да последват 

страницата на Сайта на въпросната социална мрежа (например Facebook и Instagram) 

чрез “харесването” ѝ. Сайтът може да използва и такива добавки, които предоставят 

възможност да се споделя информация за сайта в социалните мрежи. Във връзка с тези 

функционални добавки може да се въвежда друга група проследяващи бисквитки при 

използването на Сайта, които се поставят от трета страна, в случай че Потребителят е 

посетил тяхната уеб страница преди да е посетил нашия Сайт, най-често с цел да се 

показват на Потребителя по-подходящи за него/нея реклами. 

 

Важно! Тъй като Сайтът не контролира всички “бисквитки” и подобни технологии, 

предоставяни от трети страни (Third party cookies), е възможно списъкът по-горе да търпи 

изменения. Ще полагаме необходимите усилия да го поддържаме актуален.  

 

3. Какви са Вашите възможности за избор?  

 

Всички съвременни браузъри позволяват да променяте настройките за бисквитки. 

За да научите повече за бисквитките и как да ги управлявате, можете да посетите 

www.allaboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки на Вашето устройство, 

като изчистите историята на сърфирането в браузъра. Това ще премахне бисквитките от 

всички уебсайтове, които сте посетили, но може да доведе до загуба на информация. 

Бихте могли да разгледате настройките на предпочитания от вас браузър, както и 

http://www.humexgrip.bg/
http://www.google.com/
http://www.allaboutcookies.org/
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раздела за помощ там: 

 

Internet Explorer Firefox 

Chrome Safari & iOS 

 

Изтриването на “Бисквитки” може да доведе до пълна или частична невъзможност 

за достъп до Сайта и/или услугите, до промяна или премахване на предварително 

зададени от него при предишни посещения в Сайта настройки и/или до съществено 

влошаване на качеството на Услугите, за което ние не носим отговорност. Ако желаете 

да промените настройките за бисквитки в настоящия Сайт, можете да го направите като 

използвате наличния в сайта панел за управление на бисквитки. 

Ако желаете да разберете повече за рекламните бисквитки или искате да научите 

как да се откажете от персонализираната реклама, можете да посетите 

www.youronlinechoices.com  или www.youradchoices.com.  

 

 

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ е приета и утвърдена от “МАГНАФАРМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с 

общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни. 

 

Дата на публикуване: 07.04.2021 г. 

Последна редакция: 07.04.2021 г. 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.youronlinechoises.com/
http://www.youradchoices.com/

