
Политика за използване на „бисквитки“ на интернет страницата на 

автостъкла и сервизи Фикса 

 

 

С достъпването на интернет страницата на Автостъкла и сервизи Фикса – www.fixa.bg („интернет 
страницата“), Вие се съгласявате с настоящата политика за използване на „бисквитки“ (cookies) на 
„Фикса“ ЕООД (Дружество/то), с БУЛСТАТ номер: 206557524, адрес: София, ул. Братя Миладинови № 
16, ет. 2, ап. 3. 
 

Ние използваме „бисквитки“, за да улесним Вашето сърфиране. „Бисквитките“ са технически 

необходими за вход, управление на навигацията и ползването на интернет страницата, която не може 

да функционира надеждно и нормално без тях. Ако продължите да използвате интернет станицата на 

Автостъкла и сервизи Фикса, Вие се съгласявате с нашата Политика за използване на „бисквитки“. 

 

   1. Политика за използване на cookies или т.нар. „бисквитки“ 

Автостъкла и сервизи Фикса зачита поверителността на Вашите данни и гарантира тяхното 

законосъобразно обработване и защита. Настоящата политика има за цел да Ви предостави 

информация за начина, по който „бисквитките“ се използват на интернет страницата, както и за 

начина на тяхното управление. 

 

   2. Какво представляват „бисквитките“? 

„Бисквитката“ е файл с малък размер, сформиран от букви и цифри, който ще бъде съхранен на 

Вашия комптютър, мобилно устройство или друго оборудване, което използвате за достъп до 

интернет. „Бисквитката“ се инсталира чрез изискване, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница 

към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ т.е не съдържа софтуерни 

програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя. 

 

   3. За какво се използват „бисквитките“? 

„Бисквитките“ се прилагат от много интернет страници за различни цели – за запазване на Вашите 

предпочитания, за активиране на онлайн услуги и др. „Бисквитките“ които се използват на 

www.fixa.bg, позволяват на посетителите да навигират в нашата интернет страница. Те са необходими 

за нейното нормално и ефикасно функциониране, като благодарение на тях, Вие имате възможност 

да разглеждате нейното съдържание, както и да използвате нейните функции и услуги. Без тези 

крайно необходими „бисквитки“, интернет страницата не би могла да функционира достатъчно добре 

за Вас. „Бисквитките“ се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да 

разберем как даден потребител предпочита да използва нашата интернет страница, което пък ни 

позволява да подобрим нейната структура и съдържание, като всичко това и се извършва без  

идентифицирането на личността на потребителя. 

 

   4. Какви „бисквитки“ използваме? 

Сайтът на Автостъкла и сервизи Фикса използва два основни вида „бисквитки“:  

• „Бисквитки“ за сесията (временни). Това са временни „бисквитки“, които са активни 

единствено когато потребителят влезе на интернет страницата (т.е., докато потребителят не 

напусне страницата и затвори браузъра). „Бисквитките“ за сесията помагат на интернет 



страницата да запамети стъпките, които посетителят е направил в предходната страница, като 

така се елиминира необходимостта от повторно въвеждане на информация. 

• Постоянни „бисквитки“. Постоянните „бисквитки“ остават на компютъра на потребителя след 

посещение на интернет страницата. Тези „бисквитки“ позволяват на fixa.bg да го 

идентифицира като уникален потребител (запазвайки тази информация като номер, 

генериран на случаен принцип). Колко дълго „бисквитката“ ще остане на компютъра на 

потребителя, ще зависи от вида „бисквитка“. 

Ние използваме софтуер като Google Analytics, за да анализираме използването на уебсайта и 

взаимодействието с потребителите. Google Analytics е уеб услуга за анализи, предлагана от Google Inc. 

(Google). Google Анализ използва Cookies за анализ на поведението на потребителя и обобщени 

статистически данни, за да предостави на компанията информация относно използването на 

уебсайта. 

 

   5. Как се използват „бисквитките“ на нашата интернет страница? 

Посещаването на нашата интернет страница може да създаде „бисквитки“ със следните цели: 

• „бисквитки“ за производителност на сайта; 

• „бисквитки“ за анализиране на интересите на посетителите на сайта; 

• „бисквитки“ за географско положение; 

• „бисквитки“ за рекламна дейност.  

 

6. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни? 

Сами по себе си, „бисквитките“ не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат 

използвани и не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при 

употребата на „бисквитки“, могат да бъдат събирани само за улесняване използването на интернет 

страницата от потребителя. 

 

   7. Изтриване на „бисквитки“ 

Уеб браузърът (напр. Chrome, Mozilla, Internet Explorer и др.) позволява съхраняването на „бисквитки“ 

по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на 

„бисквитките“ да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, 

когато се изпращат „бисквитки“ до него. 

Подробна информация за възможностите и начините на управление на „бисквитки“ може да бъде 

намерена в настройките на уеб-браузъра който използвате. 

Ограничаването на използването на „бисквитки“ може да повлияе на някои функции на интернет 

страницата. 

 

   8. Сигурност и конфиденциалност 

„Бисквитките“ не са вируси. Те използват обикновен текст и не са съставени от части от кодове, така 

че не могат да бъдат изпълнени автоматично или да се изпълняват самостоятелно. Следователно, 

„бисквитките“ не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да бъдат стартирани или 

копирани. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси. 

Обикновено браузърите имат вградени настройки за  сигурност на личните данни, които осигуряват 

различни нива на приемане на „бисквитките“, периода на валидност и автоматичното им изтриване, 

след като потребителят е посетил даден сайт. 



Тези вградени настройки за сигурност в уеб браузърите по отношение на „бисквитките“ могат да 

бъдат променяни от самия потребител, според неговите предпочитания. 

 

   9. Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на „бисквитки“. 

Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове 

използват „бисквитки“, използването на последните е почти неизбежно. 

Ние можем да Ви предложим следните препоръки за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на 

бисквитки: 

• персонализирайте настройките на браузъра си относно „бисквитките“, за да създадете 

подходящо ниво на защита от употребата на „бисквитки“; 

• ако сте единствения човек, който използва компютъра, можете да настроите по-дълги срокове 

за съхраняване на историята на сърфиране и на достъпа до личните данни; 

• ако споделяте достъпа до компютъра си с някого, можете да настроите браузъра да изтрива 

личните данни за сърфиране всеки път, когато затворите браузъра; и 

• подсигурете се, че браузърът ви е винаги актуализиран, тъй като много от атаките, базирани 

на „бисквитки“, се реализират при експлоатиране на слабите точки на старите и не-

актуализирани версии на браузърите.  

 

10.Контакт 

Адрес: София, ул. Братя Миладинови № 16, ет. 2, ап. 3 

Телефон: 0 700 70 870  

Имейл: contact@fixa.bg 

Сайт: https://fixa.bg/  

 

https://fixa.bg/

