
Борба с преводите, 
бисквитките и рекламите



Теми:
1. Превод на онлайн съдържание от чужд език

2. Бисквитки - защо са важни и как да ги разпознаваме

3. Рекламни изскачащи прозорчета (Поп-ъп реклами)



Превод на онлайн съдържание от чужд език

● Ползи

● Примери



ЛЕСНИ ТЕХНИКИ ЗА БЪРЗ И 
АВТОМАТИЧЕН ПРЕВОД

● Гугъл Преводач (Google Translate)

● Преводач на уеб страници в браузъра Хром (Chrome)

● Eurodict.com и други онлайн речници



Гугъл Преводач (Google Translate)

●  https://translate.google.bg/ 

https://translate.google.com/


Преводач на уеб страници в браузъра 
Хром (Chrome)

● https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENI

E.Platform%3DDesktop&hl=bg 

https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg


Eurodict.com и други онлайн речници

● https://eurodict.com/ 

● https://www.rechnik-bg.com/ 

● https://bg.pons.com/ 

https://eurodict.com/
https://www.rechnik-bg.com/
https://bg.pons.com/


ВЪПРОСИ?



БИСКВИТКИ

● Какво са бисквитките? Кои наши данни запаметяват?

● Как изглеждат и кога се появяват? Как да ги разпознаем? 

Видове.

● Ако са на чуждестранен език и се съмняваме в това какво 

пише?

https://www.justinmind.com/blog/how-to-prototype-your-web-cookie-banners-the-right-way/


БИСКВИТКИ

● Защо е редно да ги приемаме/позволяваме?

● Ако имаме претенции относно управлението на личните ни 

данни?

- “Настройки”, “Прочети още” и други възможности за 

конфигурация и информираност



ПРИМЕРИ ЗА БИСКВИТКИ



Изскачащи отгоре на страницата



Изскачащи в средата на страницата

https://www.bbc.com/


Изскачащи в средата на страницата

https://sportal.bg/


Покриващи почти цялата страница

https://www.google.bg/


Покриващи почти цялата страница

https://www.sinoptik.bg/


Изскачащи отдолу на страницата

https://www.booking.com


Изскачащи отдолу на страницата



Изскачащи отдолу на страницата



ВЪПРОСИ?



ПОП-ЪП РЕКЛАМИ

● Какво са? Как работят?

● Как да ги разпознаем? Видове. 

● Кои са “добри” и кои са “лоши”?



ПОП-ЪП РЕКЛАМИ
● Как да ги спрем преди да се появят?

- Попър Блокър за Хром (Poper Blocker - Pop up blocker for Chrome) 
https://cutt.ly/9vvYXnl 

● Как да ги премахваме, в случай че изскочат?
- Търсим “Х”. Ако не го намерим, търсим бутони с думата “Блокирай”/”Block” и 
нейни синоними.

● Какво да правим ако бъдем препратени в друга уеб страница?
- Ctrl+W или “Х” иконката върху новоотворилия се прозорец.

https://cutt.ly/9vvYXnl


ПРИМЕРИ ЗА ПОП-ЪП РЕКЛАМИ

● Понякога изскачат заедно с бисквитките! 

● Как да направим разликата



https://europixhd.net/watch-online-tvshow/the-mandalorian-online/the-mandalorian-season-1-online-free-hd-streaming-europix?__cf_chl_jschl_tk__=b44e86de2abb3d768cd0f4820c6be95ffb536a15-1618660845-0-AbQg1KZTSOYEJWc0VFbB-LvX565pd1i0j1OSaPF2itWfQsqdh3fvO8HKYSJrdn-PrwZGD-M1bJOe2hESO5w0iN0ZYUiRgjhZyM89IfjtA_vB5YEZn1NX2HPTNNw_8lBzgv6C9wGAoGJwjR9rsXdCKFD0-cbejUosgfQZ_DfylKeor_SLnA_mj-aT1upPN8efvhQbljZW_rJ5FbPBexiZYkNruB8qGDEELRoapZ3gLbrOTP71HodzyB-QdJImA5dGG1ecEhZb_fD524g3YRyWB4Sqqyq_3CUS1C9AZOuvFPczniKp_Hy5LuYxubeh6uWXcNfJRLppq-BnIjuzHJwJp1ju0ajWSos-PwUGy8vCrJ85-zMiteVAbL2JFT0bJuhcFDCN1bykmlANeGF-vxOGXpluilAloA11IexT113f9QJ-GFid_DAaY9BJW5lSU1u6AISSQoKLE7q29lhYoHNTgvyn0g2lbwXXTS10gIUuMA9POH_h1ZXEi14VnMChvIlPug


http://2xecommerce.com


http://elvieandleo.com


https://sportal.bg/


Пример за “полезна” изскачаща реклама

https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/cookies


https://www.justinmind.com/blog/how-to-prototype-your-web-cookie-banners-the-right-way/




https://www.techopedia.com/definition/15480/pop-up-ad


ВЪПРОСИ?



ДИСКУСИЯ

1. Вече сте въоръжени със знания и техники за превод на 

чуждоезиково съдържание. Какво бихте направили сега?

2. Смятате ли, че е редно да “позволявате” уеб бисквитките 

във всеки сайт, който посещавате?

3. Олекна ли ви, след като научихте същината на тези досадни 

изскачащи реклами и това КАК да се борите с тях?



ОБРАТНА ВРЪЗКА, МОЛЯ!

Моля, отделете 2 минути да попълните следната анкета за обратна връзка. Помогнете ни да 

разберем дали сме се справили добре, и дали има нещо, което можем да подобрим. Натиснете 

върху бутона: 

АНКЕТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

https://forms.gle/MQg4mQ6oFZ6QHhDE7

