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ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ” 

 

 Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ и е неразделна част от 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.aquanevis.bg (Сайта), администриран от 

„АКВА ПАРК“ АД (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: за анализ на трафик, за рекламни цели, за системни отчети по 

дейността на сайта и вашето потребление, за 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.).  

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

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

различни цели.  

 

2. Какви видове бисквитки използваме и за какво?  

 

ВИД 1 СТАТИСТИКА 

Домейн Име Тип Цел Действие Още 

www.aqua

nevis.bg 

_ga HTTP Регистрира потребителя с уникален 
идентификационен код за генериране 
на данни за ползването на сайта. 

2 години - 

www.aqua

nevis.bg 

_gat HTTP Поддържа ритмичност на заявките 
към сайта. 

1 ден - 

www.aqua

nevis.bg 

_gid HTTP Регистрира потребителя с уникален 
идентификационен код за генериране 
на данни за ползването на сайта 

1 ден - 

 

 

http://www.aquanevis.bg/en/
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ВИД 2 МАРКЕТИНГОВИ 

Домейн Име Тип Цел Действие Още 

doubleclick

.net 

IDE HTTP Използва се от Google DoubleClick, за 
да се регистрират и докладват 
действията на потребителя на сайта 
след наблюдаването или кликването 
на една от рекламите на 
рекламодателя с целта да се измери 
ефикасността на рекламата и да се 
представят насочени реклами към 
потребителя 

1 година -  

twitter.co

m 

__widgetsettin

gs 

HTML Некласифицирана  Постоянна - 

twitter.co

m 

local_storage_

support_test 

HTML Използва се в контекста на 
функцията на браузъра да складира 
данни. Тази функция позволява сайта 
да се зарежда по-бързо, тъй като 
предварително зарежда някои 
процедури. 

Постоянна - 

google.co

m 

NID HTTP Регистрира потребителя с уникален 
идентификационен номер, който 
разпознава устройството на повторно 
посещаващ сайта потребител. Този 
идентификационен номер се 
използва за насочени реклами. 

6 месеца - 

doubleclick

.net 

r/collect Pixel Използва се от Google Analytics, за да 
се изпращат данни за устройството и 
поведението на потребителя. 
Проследява потребителя през 
различните му устройства и различни 
маркетингови канали. 

Сесийна - 

youtube.co

m 

PREF HTTP Регистрира уникален 
идентификационен номер, който се 
използва от Google, за да води 
статистика на това как потребителят 
използва Youtube клипове през 
различни уебсайтове. 

8 месеца - 

youtube.co

m 

VISITOR_INF

O1_LIVE 

HTTP Прави опит да се установи честотната 
лента на потребителя на страници с 
вградени Youtube клипове. 

179 дни - 

youtube.co

m 

YSC HTTP Регистрира уникален 
идентификационен номер, за да 
следи кои клипове от Youtube 
потребителят вече е виждал. 

Сесийна - 
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aquanevis.

bg 

UUID#[abcdef

0123456789]{

32} 

HTTP Некласифицирана  Сесийна - 

 

 

 

ВИД 3 ТРЕТИ СТРАНИ -  GOOGLE.COM 

Категория Име Тип Цел Действи
е 

Апликация на 
трета страна  

(карта в контактна 
форма) 

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 

APISID HTTP Показва персонализирани реклами от Google сайтове, 
въз основа на предишни търсения и действия,  чрез 
създаване на потребителски профил на интереси. 

2 години 

CONSENT HTTP Запазва информация относно това как крайният 
потребител използва уебсайта и всяка реклама, която 
крайният потребител може да е видял преди 
посещението в сайта.  

Постоянн
а 

HSID HTTP Създадена от DoubleClick (което е притежание на 
Google) тази бисквитка изгражда потребителски 
профил на посетителя на сайта въз основа на 
интереси и показани реклами на други сайтове. 

2 години 

SSID 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.  

2 години 

NID HTTP Създадена от DoubleClick (което е притежание на 
Google) тази бисквитка изгражда потребителски 
профил на посетителя на сайта въз основа на 
интереси и показани реклами на други сайтове. 

6 месеца 

SAPISID HTTP Бисквитката изгражда потребителски профил на 
посетителя на сайта въз основа на интереси и 
показани реклами на други сайтове. Създава 
уникален идентификатор на потребителското 
устройство и браузър.  

2 години 

SID HTTP Показва персонализирани реклами от Google сайтове, 
въз основа на предишни търсения и действия. 

2 години 

SIDCC HTTP Запазва информация относно това как крайният 
потребител използва уебсайта и всяка реклама, която 

6 месеца 

 

https://privacy.google.com/
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крайният потребител може да е видял преди 
посещението в сайта.  
Показва персонализирани реклами от Google сайтове, 
въз основа на предишни търсения и действия.  

 

 

ВИД 4 НЕКЛАСИФИЦИРАНИ 

Домейн Име Тип Цел Действие Още 

www.aqua

nevis.bg 

plg_tracking_

date 

HTTP Некласифицирана 3 месеца - 

www.aqua

nevis.bg 

plg_tracking_i

dentifier 

HTTP Некласифицирана 3 месеца - 

www.aqua

nevis.bg 

cookie_alert HTTP Некласифицирана 1 месец - 

www.aqua

nevis.bg 

7be38e97699

d1afc7d258aa

17750aa32 

 Некласифицирана 1 година - 

www.aqua

nevis.bg 

7e2db1b88c77

bd7b456060e

bc75c34f5 

 Некласифицирана 1 ден - 

 

Сайтът 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) чрез “харесването” й.  

Сайтът използва и такива добавки, които предоставят възможност да се споделя 

информация за сайта в социалните мрежи (например в Twitter). Във връзка с тези 

функционални добавки 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, а именно: 
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ВИД 5 ТРЕТИ СТРАНИ - twitter.com 

Категория Име Тип Цел Действие 

Статистика _utma HTTP Използва се, за да идентифицира уникални 
потребители. 

2 години 

_utmz HTTP Запазва информация за потребителя като 
например от къде е бил препратен към сайта, 
каква търсачка е използвал и други. 

6 месеца 

 

Таргетиране и 
реклама 

_ga HTTP Регистрира потребителя с уникален 
идентификационен код за генериране на данни за 
ползването на сайта. 

2 години 

_gid HTTP Регистрира потребителя с уникален 
идентификационен код за генериране на данни за 
ползването на сайта 

1 ден 

_twitter_sess HTTP Събира данни за потребителя, свързани с 
посещенията му на сайта, нормалноро време 
прекарано на сайта и страниците, които са били 
заредени на сайта. Използва се с цел 
персонализиране и подобряване на Twitter 
услугата. 

Сесийна 

ct0 HTTP Некласифицирана 1 ден 

guest_id HTTP Събира данни за потребителя, свързани с 
посещенията му на сайта, нормалноро време 
прекарано на сайта и страниците, които са били 
заредени на сайта. Използва се с цел 
персонализиране и подобряване на Twitter 
услугата. 

2 години 

personalizati

on_id 

HTTP Позволява на потребителя да споделя 
съдържанието на сайта на неговия Twitter профил. 

2 години 

eu_cn  Позволява на потребителя да споделя 
съдържанието на сайта на неговия Twitter профил. 

1 година 

external_refere

r 
 Позволява на потребителя да споделя 

съдържанието на сайта на неговия Twitter профил. 
1 седмица 

tfw_exp  Позволява на потребителя да споделя 
съдържанието на сайта на неговия Twitter профил. 

2 седмици 

 

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?  

https://twitter.com/
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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 . Бихте могли да разгледате настройките на предпочитания от 

вас браузър, както и раздела за помощ там: 

Internet Explorer Firefox 

Chrome Safari & iOS 

 

Изтриването на “Бисквитки” от страна на Потребителя 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 искате 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 представителя и 
член на съвета на директорите на „АКВА ПАРК“ АД - Камен Петров Дееничин на …… 2019 г. 
 

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: 16.06.2019 г. 

 

 

http://www.allaboutcookies.org/
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/

