
Vlado Neychev <vlado.neychev@gmail.com> 
 

Feb 22 (2 days 
ago)

to borisk 

 
 

г-н Казаков,  
имам много резки възражениея по начина на модериране на форума. Опитах се да отправя възражение през формата за контакт, 
написах писмпо - и никакво внимание. Обръщам се към Вас лично по съве на Росен, но определено търпението ми е изчерпано. 
 
на 20 февруари съм изпратил следното писмо на мейла forum@economedia.bg 
------------------------------------------------------------------ 

С настоящето писмо ви уведомявам, че отхърлям правилата ви за модериране на форума и оттеглям 
предоставеното ви от мен право на публикация на мои авторски публикация под 
формата на коментари, от което следва акаунтите SorryLol и SorryLol /Spare user/ да 
бъдат изтрити, както и всички мои коментари и цитати на коментари!  
 
Подробностите са в приложения файл. 
Надявам се да не се стига до нотариална покана за същото! 
 
Писмото е препратено и до някои колеги от форума! 
 
Владимир Нейчев 
SorryLol 
--------------------------------------------------------------: 
 
Продължава абсолютното неглижиране на опитите ми за контакт с вас като екип, това е обидно и дразнещо, в понеделник ще ви отправя 
нотариална покана за изтриване на всяка моя активнст.  
Не искам моето име, както и моя официален и неанонимен интеренет псевдоним да се свързва с медиям, допускаща и толерираща 
подобно фашизиодно цензуриране. 
 
Владимир Нейчев 
SorryLol 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Здравейте г-н Нейчев, 
 
Запознат съм с конкретния случай и с оплакването Ви. Като цяло мога да 
кажа, че според мен в случая не сте прав и дежурният модератор е действал 
в рамките на правомощията и задълженията си. Премахнатите Ваши коментари 
са били в нарушение на Правилата за ползване на форумите на Икономедиа и 
наложеното Ви наказание в никакъв случай не е в разрез с тях и модераторът 
не е превишил правата си. Тези правила - добри, лоши или непълни - не са 
за украшение. Те са в сила за всички потребители през цялтото време и 
модераторския екип се старае да ги налага еднакво за всички. Щом сте си 
създал потребителски профил - съобразявате се с тях или си понасяте 
последствията. Ако не Ви изнасят - деактивирате си профила и животът 
продължава. 
 
Това е моето лично мнение. На този етап отделът се въздържа от официален 
отговор до Вас, просто защото сме свели исканията Ви до юрист-консулта на 
Икономедиа и изчакваме правно становище по въпроса дали искането Ви за 
изтриване на всички Ваши коментари от създаването на потребителският Ви 
профил е законосъобразно и след като го получим ще вземем решение как да 
процедираме чисто технически. 
 
На този етап едноседмичната забрана на sorrylol остава в сила (изтича на 
25 фев. в 10:25 ч.) и всеки засечен до тогава Ваш профил (стар или 
новосъздаден) ще бъде премахван от системата. 
 
Наистина съжалявам, че сте недоволен от начина на модерация - ако трябва 
да бъда честен и аз съм недоволен от поведението Ви като форумист. Изчетох 
коментарите Ви за периода 16-18 фев. (за които сте получил бан) и считам, 
че наложената Ви забрана е абсолютно правилна и съразмерана със забраните, 
налагани открай време за подобно поведение във форума. По всичко личи, че 
за Вас да обиждате и да "излагате мнението си" чрез нецензурен език и 
личностни нападки към опонентите си в дискусиите без да се съобразявате с 
каквито и да било правила или норми е нещо нормално, но във форумите на 
Икономедиа това няма да бъде толерирано под никакъв предлог. 
 
Аз се считам за свободомислещ и широко скроен човек и винаги съм бил 
склонен да давам нови и нови шансове дори на най-наглите и арогантни 
нарушители - ruslan, а и немалко други форумисти биха го потвърдили на 



секундата. В случая бях напълно склонен да премахна голяма част от 
забраната и да Ви обясня защо изобщо е била наложена, но се уверих, че Вие 
не само нямате никакво желание да спазвате съществуващите правила, но и 
през цялото време съвсем целенасочено сте имали намерение и подготовка да 
ги заобиколите. 
 
Този Ваш коментар е напълно показателен: 
 
"Другата ми самоличност тук SorryLol Spapre User. Използвам го, когато ми 
збарянят достъпа, поради откровени изразяване на мнения към тъпаци като 
теб. 
Със същия аватар и същия подпис - да не става объркване.... Толкова по 
темата. Айде в "отбягвани" - гнус ме е от теб. Къш." 
 
Толкова и от мен по темата. Предполагам, че всяка следваща комуникация с 
Вас ще произлиза от правния отдел на Икономедиа. 
 
 
Успешен ден, 
 
Борис Казаков 
Интернет отдел Икономедиа 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vlado Neychev  
 

Feb 22 (2 days 
ago)

to Руслан, Boris 

 
 

Липсата на какъвто и да е отговор до момента от страна на модераторескя екип - повече от 3 дена - също е показателен за вашето 
отношение към потребителите. 
Аз не съм се регистрирал за да получа лично вашето одобрение. 
 
Коментарът ми, който се цитирали тук, има и предистория - един коментар сам по себе си е изваждане от контекста на диалога. Така или 
иначе в приложения файл доре обяснявам, че не става въпрос лично за мен. 
 
След като не желаете да преосмислите доколко правилата ви ограничават свободата на изразяване, и анонимния начин на модерация - 
ок, аз просто не искам да съм част от форумното ви пространство. Можете да бъдете сигурен, че е под достойнството ми да регистрирам 
други профили.  
Изискването ми за изтриване на моите коментари също е направено след правна консултация. 
 
Владимир Нейчев 
Копие на писмото изпращам и до споменатия от Вас Руслан. 

 


