
ПОЛИТИКА ОТНОСНО “БИСКВИТКИТЕ”  (“COOKIES”) 

 
Данни за Администратора: 

 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА 

Местоположение: София 1303, ул. Дамян Груев 8 

Телефон: +359 2 8903555 

Факс: +359 2 8903434 

Ел. поща: bda@bda.bg  

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните: 

Силвия Балабанова – гл. експерт ДПАФДУК 

Телефон: +359 2 8903555 

Факс: +359 2 8903434 

Ел. поща: bda@bda.bg  

 

Тази Политика за „бисквитки“ обяснява видовете технологии, които използва нашият 

интернет сайт, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „БИСКВИТКИТЕ“?  

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър 

и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия 

компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. 

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно 

устройство за дълъг период от време.  

Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия 

сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за 

постоянно на Вашето устройство.  

Повечето организации използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят 

използваемостта. Бисквитките също правят работата Ви с уебсайтовете по-сигурна и 

бърза, като запомнят Вашите предпочитания (например данните Ви за регистрация и 

език), като изпратят информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния 

уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie). 

Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси 

в компютъра Ви. Данните, съхранявани от „бисквитките“, които уебсайтът на 

Изпълнителна агенция по лекарствата използва, никога не показват лична информация, 

от която може да се установи самоличността на даден субект. 

Можете да блокирате или премахнете бисквитките, като използвате Вашия браузър или 

софтуера на трета страна, но е възможно това да Ви попречи да използвате определени 

зони от посещавания уебсайт. 

mailto:bda@bda.bg
mailto:bda@bda.bg


КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВА НАШИЯТ УЕБСАЙТ? 

Задължителни бисквитки (essential cookies) 

Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции. 

Тези бисквитки обикновено се инсталират в отговор на Ваши действия, които 

представляват заявка за услуги. Използваме тези бисквитки за да установим 

автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да 

предоставим нашите услуги, за да можем да изпълняваме нашите условия за ползване 

на сайта и да поддържаме сигурността на нашите услуги. 

Сесийни бисквитки 

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например за да Ви позволим да се 

движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се 

логвате или за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате 

услугите ни. 

Бисквитки за функционалност  

Използваме ги, за да ви разпознаем следващия път, когато посетите нашия уебсайт, за 

да Ви предложим подобрени и по-персонализирани функции, като например запомняне 

на Вашите предпочитания. Тези бисквитки събират анонимна информация и не могат да 

проследят действията Ви на други уебсайтове. 

КАК СЕ ИЗТРИВАТ БИСКВИТКИ? 

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете 

кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че 

той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена 

бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако 

искате да разберете как да направите това, посетете http://www.aboutcookies.org/. 

Всички бисквитки, които се ползват на интернет страниците на ИАЛ се 

заличават/изтриват автоматично след изтичане на сесията.  

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията 

за бисквитки, ще попречат на част от нашия сайт да функционира правилно. 

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ 

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на 

тази страница. 

 

 

Версия 1/18.02.2019г. 


