
1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Бисквитките представляват малки текстови файлове с определен срок на валидност, 

които се съхраняват от браузера на потребителя, по заявка на различни уеб сайтове и 

приложения. Те съхраняват различни данни, свързани с нуждите на конкретен уеб сайт или 

система. Бисквитките не могат да четат други данни, намиращи се на компютъра на даден 

потребител и не могат да бъдат обработвани от други уеб базирани сайтове и системи. 

2 ИЗПОЛЗВАНИ БИСКВИТКИ  

Системата AUslugi.com използва набор от различни бисквитки, които може да се 

разпределят в следните групи: 

 системни бисквитки – това са бисквитки, без които системата не може да 

функционира. Тези бисквитки съдържат информация за активния потребител 

и подпомагат системата да показва само съдържание, свързано с него. Тези 

бисквитки са маркирани от системата по време, място и средства за достъп, 

което подпомага за тяхната защита; 

 функционални бисквитки – това са бисквитки, които произлизат от 

предпочитанията на потребителя и не носят никаква информация за него или 

неговата дейност. Те служат за определяне на работния език на системата, 

предпочитана тема и др.; 

 бисквитки на трети лица – това са бисквитки, които произлизат от системи 

на трети лица и чиято цел е анализ на системата. Системата използва такива 

бисквитки за събиране на анонимна информация за потребителите и тяхната 

активност в системата (Google Analytics). Тези данни са необходими за 

бъдещото развитие и подобряване на системата и нейният потребителски 

интерфейс. 

Подробна информация за използваните бисквитки е дадена в следната таблица. 

Име Описание Срок на валидност Категория 

(.*)Token 

Съдържа информация за активния 

потребител. Информацията се съхранява 

след прилагане на еднопосочно хеширане. 

(.*) – префикс на администрацията 

Сесия  

(до затваряне на 

браузера) 

Системни 

PHPSESSID 

Това е обща бисквитка, която се използва 

за съхранение на преференции на 
потребителя. 

Сесия  

(до затваряне на 
браузера) 

Функционални 

__utma 

Тази бисквитка се използва от Google 

Analytics за разграничаване на 

потребители и сесии. Бисквитката се 

актуализира при всяко изпращане на 

данни към Google Analytics. 

2 години 
Бисквитки на 

трети лица 

__utmb 

Тази бисквитка се използва от Google 

Analytics за разграничаване на нови сесии 

и посещения. Бисквитката се актуализира 

при всяко изпращане на данни към Google 

Analytics. 

30 минути 
Бисквитки на 

трети лица 



__utmc 

Тази бисквитка се използва от Google 

Analytics за определяне на нови 

посетители. 

Сесия  

(до затваряне на 

браузера) 

Бисквитки на 

трети лица 

__utmz 

Тази бисквитка се използва от Google 

Analytics за съхраняване на източника на 

трафик или кампанията, която води до 

посещението на потребителя. 

6 месеца 
Бисквитки на 

трети лица 

_ga 

Тази бисквитка се използва от Google 
Analytics за оценяване на целта на 

посещението на даден потребител, 

съставяне на отчети за активността на уеб 

сайта за операторите му и подобряване на 

преживяването на клиента 

2 години 
Бисквитки на 

трети лица 

3 РАЗРЕШАВАНЕ/ЗАБРАНЯВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ 

При използване на системата AUslugi.com, потребителят се съгласява с 

използването и съхранението на бисквитки на неговото устройство. Той може да разглежда 

системата без бисквитки, но в резултат на това, достъпните за него услуги ще бъдат силно 

ограничени и няма да може да се възползва от основни функции на системата. 

Потребителят може да предотвратите записване на бисквитки на неговото 

устройство, като за целта трябва да промени настройките на своя браузъра.  

Потребителят може също така по всяко време да изтрие бисквитките, съхранявани 

на неговото устройство. Инструкции за това могат да бъдат намерени в ръководството на 

използвания от него браузър или устройство. 
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