
Политика за бисквитките (cookies) 
 
Бисквитката е текстов файл, който даден сайт изпраща на браузъра за да го съхранява на 
вашето устройство, за да запази информация за вас като потребител на уебсайта: 
информация относно влизанията, предпочитания за език и др. Тези бисквитки се задават от 
нас и се наричат бисквитки на първа страна. СТЕ Трейлърс СРЛ използва и бисквитки на 
трети страни за маркетингови усилия. 
 
По-точно, използваме бисквитки и други технологии за проследяване за следните цели: 
 

• За да ви помогнем при сърфирането в интернет; 
• За да ви съдействаме, ако имате нужда от онлайн помощ; 
• За да анализираме начина, по който изследвате нашите продукти и услуги; 
• За съдействие в нашите маркетингови усилия, включително поведенческа реклама. 

 
По-долу има подробен списък на бисквитките, които използваме на нашия сайт. Нашият 
сайт се сканира редовно с помощта на собствен инструмент за сканиране на бисквитки, за 
да поддържаме един възможно най-точен списък. Класифицираме бисквитките в следните 
категории: 
 

• Статистически бисквитки 
• Маркетингови бисквитки 

 
Статистически бисквитки (1) 
 
Тези бисквитки помагат на собствениците на сайтове да разберат начина, по който 
посетителите си взаимодействат със сайтовете чрез събиране и докладване на анонимна 
информация. 
 

 

Наименование 
на бисквитките 

Доставчик Описание Тип Срок на 
съхранение 

_ga Ctetrailers.ro Регистрира ID (уникален 
идентификационен номер), който се 
използва за генериране на 
статистически данни за начина, по 
който посетителят използва 
интернет страницата.  

HTTP 2 години 

_gat Ctetrailers.ro Използва се от Google Аnalytics за 
да се понижи обема на заявките. 

HTTP Сесийна 

_gid Ctetrailers.ro Регистрира ID (уникален 
идентификационен номер), който се 
използва за генериране на 
статистически данни за начина, по 
който посетителят използва 
интернет страницата.  

HTTP Сесийна 



Маркетингови бисквитки (2) 
 
Маркетинговите бисквитки се използват за проследяване на посетителите между отделни 
сайтове. Целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния 
потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на 
реклами и рекламодатели трети страни. 
 

 

Наименование 
на бисквитките 

Доставчик Описание Тип Срок на 
съхранение 

ads/ga-
audiences 

Google.com Използва се от Google 
AdWords, за да ангажира 
повторно посетителите, които 
има вероятност да се превърнат 
в клиенти, въз основа на 
онлайн поведението на 
посетителите в интернет 
страниците. 

Pixel Сесийна 

IDE Doubleclick.net Използва се от Google 
DoubleClick за регистриране и 
отчитане на действията на 
потребителя на интернет 
страницата след преглед или 
кликване върху една от 
рекламите на рекламодателя с 
цел измерване на ефикасността 
на рекламата и представяне на 
насочени реклами на 
потребителя. 

HTTP 2 години 

pagead/1p-
user-list/# 

Google.com Некласифицирано. Pixel Сесийна 

test_cookie Doubleclick.net Използван за да се провери 
дали браузърът на потребителя 
поддържа бисквитки. 

HTTP Сесийна 

UUID#[abcdef0
123456789]{32} 

Ctetrailers.ro Некласифицирано.  HTTP Сесийна 


