
Политика за „Бисквитки“ 

Последна актуализация на 16 август 2019 г. 

 

Уеб сайтът www.mila.land събира и съхранява „бисквитки“. Това са малки текстови 

файлове, които се запазват на устройството на потребителя при посещение на сайта за 

определен период от време. Сами по себе си, те не изискват информация от личен 

характер, за да могат да бъдат използвани, и не идентифицират личността на интернет 

потребителите. „Бисквитките“ събират информация за начина, по който потребителят 

използва сайта, с цел подобряване на неговата ефективност, и дават възможност за други 

функционалности, без да се извършва персонализация на конкретен потребител.  

В настоящата политика се посочват и обясняват нашите принципи при събиране, 

обработка и съхранение на “бисквитки”. Тези правила конкретно обясняват как ние от 

Ла Каса Груп ЕООД и потребителите на нашия уеб сайт разполагаме с „бисквитките“, 

както и с различните опции, с които може да ги контролирате.  

 

Какво представляват „бисквитките“?  

„Бисквитките“ са малки части от данни, съхранявани в текстови файлове, които се 

съхраняват на Вашия компютър или на друго устройство, когато уеб сайтът се зарежда 

във Вашия браузър. Те са широко използвани, като тяхната цел е да „запомнят“ Вас и 

Вашите предпочитания - за едно посещение (чрез „сесийни бисквитки“) или за 

многократни повторни посещения (използвайки „постоянни бисквитки“). Те осигуряват 

ефективно и последователно преживяване за посетителите и изпълняват основни 

функции, като например позволяват на потребителите да се регистрират и да остават в 

своя профил. Нашето дружество ползва бисквитки включително от услугите на Google 

Analytics и WordPress, чрез които получава определена потребителска информация за 

това как и кога са посещавани определени страници от уебсайтът ни, както и броят 

посетители.  

Можете да настроите браузъра си да премахва, отказва, или блокира „бисквитки“ или да 

Ви указва, когато се генерира „бисквитка“, без да се засяга използването на повечето 

функции на уебсайта. За повече информация относно бисквитките, моля посетете: 

www.allaboutcookies.org. 

 

Какви „Бисквитки“ използваме? 

Абсолютно необходими  

Тези „бисквитки“ са необходими, за да функционира нашия уеб сайт, и не могат да бъдат 

изключени от нашите системи. Обикновено те се задават само в отговор на направени от 

Вас действия, които могат да представляват заявка за услуги, задаване на Вашите 

предпочитания за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри. 

Можете да настроите браузъра си да блокира или да Ви предупреждава за тези 

http://www.mila.land/
file:///C:/Users/Bistra-PC/Desktop/www.allaboutcookies.org


„бисквитки“, но в такъв случай някои части от страницата ни няма да работят. Тези 

„бисквитки“ не съхраняват никаква лична информация.  

Някои „бисквитки“ се задават само за регистрирани посетители, докато други са 

зададени за всички посетители и те са отбелязани съответно по-долу в таблицата. Когато 

„бисквитката“ се отнася само до конкретни поддомейни, те се включват в съответния 

хедър. 

„Бисквитки“ за Функционалност 

Тези „бисквитки“ се използват за съхраняване на предпочитанията, зададени от 

потребителя, като име, език и местоположение.  

„Бисквитки“ за Проследяване 

Те се задават от доверени мрежи на трети страни (например Google Analytics), за да 

проследяват подробности като броя показвания на страници и броя на уникалните 

посетители, за да се подобри практическата работа и преживяването както на 

потребителите, така и на нашия уеб сайт.  

„Бисквитки“ за Ефективност 

„Бисквитките“ за ефективност събират информация за това как потребителите 

взаимодействат с нашия уеб сайт. Тези данни се използват единствено за подобряване на 

функционирането на уеб сайта.  

Бисквитки в социалните медии 

Събират информация за използването на Социалните медии. „Бисквитки“, използвани 

от социалните мрежи Facebook и Instagram: (чрез използване на бутони за споделяне) - 

datr (536 days), fr (89 days), lu (536 days). Ние нямаме пряк контрол над информацията, 

която се събира от тези „бисквитки“. 

 

Използвани „бисквитки“:  

Бисквитка Продължителност Предназначение 

devicePixelRatio 1 година Използва се, за да направи сайта 

да отговаря на размера на екрана 

на посетителя. 

wordpress_test_cookie Само за времето на 

една сесия; „Сесийни 

бисквитки“ 

Тества, че браузърът приема 

бисквитки. 

__qca 5 години https://www.quantcast.com/privacy/ 

__utma 2 години Google Analytics - използва се, за 

да се разграничат потребителите 

и сесии. Бисквитката бива 

създадена, когато javascript 

библиотеката изпълнява и 

бисквитката __utma не 

съществува. 

Бисквитката се актуализира всеки 

https://www.quantcast.com/privacy/


път, когато се изпращат данни 

към  Google Analytics. 

__utmb 30 мин.  Google Analytics - използва се, за 

да се разграничат потребителите 

и сесии. Бисквитката бива 

създадена, когато javascript 

библиотеката изпълнява и 

бисквитката __utmb не 

съществува. 

Бисквитката се актуализира всеки 

път, когато се изпращат данни 

към  Google Analytics. 

__utmc Само за времето на 

една сесия; „Сесийни 

бисквитки“ 

Google Analytics – комплект за 

оперативна съвместимост с 

urchin.js. В исторически план 

тази бисквитка работи във връзка 

с бисквитката __utmb, за да 

определи дали потребителят е в 

нова сесия / посещение. 

__utmt 10 мин. Google Analytics – използва се за 

подаване на заявки за скоростта. 

__utmz 6 месеца  Google Analytics – съхранява 

източника или кампанията за 

трафика, които обясняват как 

потребителят стига до сайта. 

Бисквитката се създава, когато 

javascript библиотеката се 

изпълнява и се актуализира всеки 

път, когато данните се изпращат 

към Google Analytics.  

welcome-{blog_id} Постоянна Използва се, за да запише дали 

текущият потребител е избрал да 

скрие съобщението „Добре 

дошли“ в горната част на 

съответния блог. 

showComments 10 години Използва се, за да определи дали 

потребителят предпочита 

коментарите да са скрити или не 

когато сайтът се разчита. 

camptix_client_stats 1 година Използва се да проследи 

уникални посетители на тикет 

страницата в WordCamp сайт. 

wp-saving-post 1 ден Използва се да проследи дали има 

съществуващ запазен пост за 

пост, който в момента се 

редактира. Ако съществува такъв, 

позволява на потребителя да 

възтанови данните.  

comment_author_{hash} 347 дни Използва се да проследи и свърже 

мейл към автора на коментар, ако 



полето „Запази моите имена, мейл 

адрес и уебсайт в браузъра за 

следващия път, в който 

коментирам“ е отбелязано. 

wp-postpass_{hash} 10 дни Използва се да поддържа сесията, 

ако определен пост е защитен с 

парола. 

tix_view_token 2 дни Използва се за сесии, които 

управялват лично CampTix 

съдържание. 

tk_ai По подразбиране за 

браузъра 

Изпозлва се за проследяване. 

jetpackState Само за времето на 

една сесия; „Сесийни 

бисквитки“ 

Изпозлва се за поддържане на 

Jetpack State 

stnojs 2 дни Запомня, ако потребителя не 

желае JavaScript да бъде 

изпълнен. 

wordpress_logged_in_{hash} Само за времето на 

една сесия; „Сесийни 

бисквитки“ 

Запомня потребителската сесия. 

cookie_notice_accepted 1 месец Използва се от приложението 

Cookie Notice, чиято функция е 

„елегантно да информира 

потребителите, че сайтът 

използва бисквитки и се 

съобразява с европейските 

закони за бисквитките съгласно 

GDPR регламента.“ (взето от 

правилата на самото 

приложение) 

 

За повече информация: https://wordpress.org/about/privacy/cookies/ 

  

Контролиране на „бисквитките“ 

Посетителите имат правото да ограничат използването на „бисквитки“ или напълно да 

ги деактивират. Повечето браузъри предлагат начини за контролиране на поведението на 

„бисквитките“, като например продължителността на съхранението им - чрез вградена 

функционалност или чрез използване на приставки и приложения от трети страни.  

За да научите повече за това как да управлявате и изтривате „бисквитките“, можете да 

посетите aboutcookies.org. За повече подробности относно рекламните „бисквитки“ и как 

да ги управлявате, можете да посетите youronlinechoices.eu (базирано в ЕС) или 

aboutads.info (базирано в САЩ).  

Някои специални програми за отказ от използване на „бисквитки“ можете да видите тук:  

Quantcast - https://www.quantcast.com/opt-out/  

https://wordpress.org/about/privacy/cookies/
https://aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.aboutads.info/
https://www.quantcast.com/opt-out/


Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Важно е да имате предвид, че ограничаването или деактивирането на използването и 

съхранението на „бисквитки“ може да ограничи функционалността на уеб сайтовете или 

напълно да им попречи да работят правилно. 

 

„Бисквитки“, които използваме в Google Analytics  

Google Analytics е инструмент, който ни помага да измерваме как потребителите 

взаимодействат със съдържанието на нашия уеб сайт. Когато потребителят сърфира в 

уеб страницата, Google Analytics предоставя на собственика на уеб страницата JavaScript 

тагове (библиотеки), в които се записват данни за страницата, която потребителят е 

видял, например URL адреса на страницата. Библиотеките на JavaScript на Google 

Analytics използват HTTP „бисквитки“, за да „запомнят“ начинът, по който потребителят 

е взаимодействал с предишни страници. Google Analytics поддържа три библиотеки на 

JavaScript за измерване на използването на уеб сайтове: gtag.js, analytics.js и ga.js. 

Следващите раздели описват начина, по който всяка от тях използва „бисквитките“. 

 

gtag.js и analytics.js 

Бисквитка Продължителност Описание 

_ga 2 години Използва се за разграничаване на 

потребителите. 

_gid 24 часа Използва се за разграничаване на 

потребителите. 

_gat 1 минута Използва се за подаване на заявки за 

скоростта. Ако Google Analytics е 

внедрен чрез Google Tag Manager, 

тогава тази бисквитка ще бъде 

наречена _dc_gtm_<property-id>.  

AMP_TOKEN От 30 секунди до 1 

година 

Съдържа означение, което може 

да се използва за извличане на a 

клиентски идентификатор от 

услугата AMP Client ID. 

_gac_<property-id> 90 дни Съдържа информация за кампанията 

на потребителя. Ако сте свързали 

профилите си в  Google Analytics и 

Google Ads, маркерите за 

конверсиите на убесайтове за 

реклами от Google ще прочетат тази 

бисквитка, освен ако не се откажете. 

 

ga.js 

Бисквитка Продължителност Описание 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


__utma 2 години от 

поставянето / 

актуализира се 

Google Analytics - използва се, за 

да се разграничат потребителите и 

сесиите. Бисквитката бива 

създадена, когато javascript 

библиотеката се изпълнява и 

бисквитката __utma не съществува. 

Бисквитката се актуализира всеки 

път, когато се изпращат данни към  

Google Analytics. 

__utmb 30 мин.  Google Analytics - използва се, за 

да се разграничат потребителите и 

сесии. Бисквитката бива 

създадена, когато javascript 

библиотеката изпълнява и 

бисквитката __utmb не съществува. 

Бисквитката се актуализира всеки 

път, когато се изпращат данни към  

Google Analytics. 

__utmc Само за времето на 

една сесия; „Сесийни 

бисквитки“ 

Google Analytics – комплект за 

оперативна съвместимост с urchin.js. 

В исторически план тази бисквитка 

работи във връзка с бисквитката 

__utmb, за да определи дали 

потребителят е в нова сесия / 

посещение. 

__utmt 10 мин. Google Analytics – използва се за 

подаване на заявки за скоростта. 

__utmz 6 месеца  Google Analytics – съхранява 

източника или кампанията за 

трафика, които обясняват как 

потребителят стига до сайта. 

Бисквитката се създава, когато 

javascript библиотеката се изпълнява 

и се актуализира всеки път, когато 

данните се изпращат към Google 

Analytics.  

__utmv 2 години от 

поставянето/ 

актуализира се 

Изполва се за съхранение на 

потребителски данни за променлива 

на ниво посетител. Тази 

„бисквитка“ се създава, когато 

разработчикът използва метода 

_setCustomVar с персонализирана 

променлива на ниво посетите. 

Бисквитката се актуализира всеки 

път, когато данните се изпращат в 

Google Analytics. 

 

urchin.js  



Google Analytics осигурява на JavaScript библиотека за измервания, наречена urchin.js. 

Когато по-нова библиотека ga.js стартира, разработчиците се насърчават да преминат 

към новата библиотека. За уеб сайтове, които не са завършили прехода към по-новата 

библиотека, urchin.js определя „бисквитките“ идентично с това, което е зададено в ga.js. 

За повече подробности, прочетете раздела за ползване на „бисквитките“ ga.js по-горе. 

За повече информация за бисквитките на Google Analytics: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитките, можете да 

се свържете се с нас на имейл: connect@mila.land. 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

