ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОРУМА
Тези правила са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и важат за всички потребители на форума.
Неспазването им или системното им нарушаване водят до санкции по преценка на
администраторите и модераторите на форума.
1. Общи положения
1.1. Форумът има за цел да предоставя възможност на участниците в него да споделят и
обменят своите мисли и опит. Идеята е това място в интернет пространството да е
средище на ползотворни и задълбочени дискусии в областта на счетоводството.
1.2. Препоръчително е активното участие във форума, тъй като това изразява подкрепа
към основната му цел – да събира хора с мнение, опит и отношение към счетоводната
професия.
1.3. Форумът се ползва по предназначение. Той не е място за явна и скрита реклама,
политическа агитация и други.
2. Теми и постове (коментари/отговори), профили
2.1. Писането на кирилица е задължително. Постове и коментари, написани на
латиница, ще бъдат редактирани от администраторите и модераторите, а при системно
нарушаване на това правило ще бъдат изтривани.
2.2. Мненията не трябва да противоречат на добрия тон и добрите нрави.
2.3. Публикуването на мнения, съдържащи обидни и неприлични фрази, расистки или
други подобни определения, са забранени.
2.4. Потребителите нямат право да публикуват рекламни статии и материали без
нужното одобрение на администраторите.
За неправомерна реклама се счита всяко мнение (линк), пуснато без отношение по
дадена тема (офтопик), или отделна такава тема (спам), които целят да объркат и
подведат потребителите, насочвайки ги към сайтове с търговска или друга стопанска
цел без изричното одобрение на администраторите на форума.
Всички линкове към други форуми, сайтове с информация, публикувани в подкрепа на
дадено мнение, с цел допълване на информация или обмяна на опит между
потребителите относно услугите, засягащи професионалната сфера, са разрешени и
няма да подлежат на промени или санкции.
2.5. Забранено е изпращането на масови рекламни съобщения до останалите
потребители (спам).
2.6. Забранено е публикуването на линкове, статии и снимков материал, съдържащи
сцени на порнография и насилие.

2.7. Всички мнения и коментари, публикувани в сайта и форума, изразяват личното
отношение и позиция на потребителя (автора) и той носи цялата отговорност за тях.
Мненията не обвързват с нищо останалите потребители или администрацията на сайта
и са без тяхната подкрепа.
2.8. Всяко мнение, предоставено тук, е публикувано доброволно от автора му и всеки
има право след това да го копира и разпространява както намери за добре. Ако не е
упоменато, че постът съдържа текст, който е обект на авторското право, или че
ползването му без разрешение е нежелано, текстът ще бъде третиран според Лиценза за
свободна документация на ГНУ. Администрацията на форума не се задължава да
заличава постове и теми по желание на авторите им, както и по желание на трети
страни, ако прецени, че те не нарушават с нищо законите на държавата и правилата на
форума.
2.9. Забранено е публикуването на лична кореспонденция (лични съобщения) във
форума без съгласието на страните, участвали в кореспонденцията.
2.10. Препоръчва се на потребителите да използват търсачката преди публикуването на
нова тема. Дублиращи се теми ще бъдат заключвани или изтривани от
администраторите и модераторите на форума.
2.11. Препоръчва се потребителите да определят точно и ясно заглавията на темите,
които пускат, като конкретизират проблема, който ги интересува. Администраторите и
модераторите на форума имат право да редактират правописа и пунктуацията в
заглавията на темите без предупреждение, както и цели заглавия, когато текстът не е
достатъчно ясен и насочващ.
2.12. Всяко мнение, публикувано в дадена тема, трябва да се отнася към разисквания
проблем.
2.13. Теми, публикувани в грешен раздел на форума, ще бъдат местени или изтривани
от администраторите и модераторите на форума.
2.14. Обиждането на модератор и/или оспорването на модераторските решения са
забранени.
Ако смятате, че отношението към Вас е било несправедливо, отнесете проблема
директно към администраторите.
Нарушаването на това правило ще бъде санкционирано с временен или постоянен „бан“
по преценка на администраторите. Заобикалянето на временен „бан“ се наказва с
постоянен „бан“.
2.15. Максималният допустим размер на аватар е: ширина 150 пиксела, височина 150
пиксела.
2.16. Максималният допустим размер на изображение, публикувано в мнение, е:
ширина 720 пиксела, височина 720 пиксела.
2.17. Максималният допустим размер на подпис е: ширина 720 пиксела, височина 400
пиксела.

Потребителският профил съдържа онази лична информация за притежателя си, която
той сам е преценил да представи или сподели.
Правилата на форума подлежат на промяна без предварително уведомяване на
потребителите.

