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Обръщам се към Вас с изключително неприятното усещане, което оставят вашите действия на 

модериране на форума. 

1. Вие сте обществена медия и нямате избор на народ – каквито сме – такива сме!  

В никакъв случай нямате нито право, нито задължение да ни ограмотявате или  

възпитавате! Всеки от нас, включвайки се в обществен форум или дискусия напълно 

разбира риска идеите, възгледите и дори личността му да бъде коментирана по 

всякакъв начин, включително нелицеприятно или обидно. 

В този аспект смятам за абсолютно неприемливо изтриване  на коментари с 

изключение на чисто рекламни такива. 

2. Модерирането е АНОНИМНО и СУБЕКТИВНО. След като модераторите са платени, би 

трябвало за всяка статия да бъде посочен отговорния модератор така, както посочвате 

автор и всяка статия да бъде модерирана само от един модератор. 

3. Изключително обидно действие е забраната на достъп до форума, която при това се 

прави без всякакво обяснение от страна на модератора, и оставянето без всякакво 

последствие на евентуалното възражение от страна на потребителя.  

Изглежда е необходимо да ви напомня, че за да прочетем конкретна статия е 

достатъчно да заредим страницата еднократно, но ако създадем дискусия с достатъчен 

брой коментари, съответната страница се презарежда няколко хиляди пъти. Това 

означава ранкинг на статията, съответно на сайт от Икономедия, съответно брой 

показвания на реклами и приход от тях. Тоест, след като ние ви даваме пари чрез 

нашата активност, смятам, че вие ни дължите поне елементарното уважение да 

отговорите на възражение от страна на потребител! 

4. Модерирането се извършва субективно. Ако на някой модератор не му хареса един или 

два поста, той задължително започва цялостно преравяне на активността на 

потребителя с цел да му наложи забрана. Срокът на забраната е без всякакви правила и 

очевидно субектиовен. Това е меко казано инфантилно! 

Конкретния повод да се обърна към вас е наложен към мен бан до 25 февруари, но това е само 

повод! Причината е по-скоро в описаните по-горе проблеми, което прави форумът да прилича 

на милиционерщина в стил ранен Тодор Живков. След дискусия с други участници установих, 

че много от хората, заради чието мнение посещавам фопрума към вашите сайтове или са 

принудени да скачат от акаунт в акаунт, или напълно са изтрити или напуснали форума. 

Предлагам: 



1. Предизвикване на дискусия в раздел Важни теми относно правилата на ползване на 

форумите на Икономедия 

2. Незабавно премахване на всички банове в/у потребители в момента и поне временно 

прекратяване на тази практика до приключване на дискусията в т.1.. 

3. Незабавно ограничаване на изтриването на коментари и замяната им със скриване.  

4. Неанонимна модерация на статиите 

 

 

С настоящето писмо се считайте за уведомени, че ОТХВЪРЛЯМ ПРАВИЛАТА НА ПОЛЗВАНЕ НА 

ФОРУМА НА ИКОНОМЕДИЯ! 

Ако не желате да направите необходимите промени за да изглежда форумът свободен от 

милиционерщина и цензура,  НАСТОЯВАМ до 25 февруари най-късно да бъдат изтрити 

акаунтите SorryLol и SorryLol (Spare user), свързани към мейл-адреси съответно 

sorrylol@mail.bg  и sorrylol@data.bg, както и всички коментари от създаването на съответния 

акаунт до днешна дата, които са авторски и by default с авторски права, а също и цитатите на 

мои коментари. Регистрирайки се и публикувайки коментари, аз съм предоставил тези си 

права на вас, но след като отхвърлям вашите правила – оттеглям и предоставеното ви право 

да използвате моите публикации! 

Тъй като съм програмист, държа да отбележа че SQL заявка за изтриване на цялата ми 

активност се пише от начинаещ програмист за около 3 минути. 

 

 

Надявам се разбирате, че съм напълно свободен да публикувам настоящето писмо в Интернет, 

както и последващото развитие! 

 

Също така се надявам да вземете под внимание писмото ми през мейла и няма да се стига до 

нотариална покана от моя страна. 

 

Владимир Нейчев 

SorryLol 

20. февруари. 2013 година 


