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ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФОРУМА НА АСУОС 

1. Общи положения 

1.1 Форумът на АСУОС има за цел да предоставя възможност на всеки член да сподели своите 

мисли и опит, както и да общува с останалите потребители – информацията трябва да е за всички 

членове и всички те са добре дошли да я споделят; да се срещнат хора с общи интереси; да има 

ползотворни материали и дискусии и да се отсее в тях истината. 

1.2 Форумът следва да се ползва по предназначение. Той не е място за явна и скрита реклама, 

политическа агитация и други подобни. 

1.3 Форумът е собственост на създателите му и се управлява от Управителния съвет на АСУОС. 

2. Теми и постове (коментари/отговори) 

2.1 Писането на български език с кирилица е задължително. Теми и съобщения, написани на 

латиница, само с главни букви или със заместени символи вместо Ч-4, Ш-6 и т.н. се изтриват без 

предупреждение. 

2.2 Новите теми се пускат в съответстващия им раздел (категория) или подраздел (подкатегория). 

Теми, публикувани в грешен раздел се изтриват или местят без предупреждение. Ако за темата, 

която искате да публикувате, не е наличен подходящ раздел към момента, пишете до 

администрацията на форума, за да бъде създаден съответен раздел/подраздел за съответната 

тема, ако е необходимо това. Комуникацията с администрацията се извършва на електронна 

поща: forum@asuos.eu 

2.3 Заглавието на темата трябва да е ясно и точно, да не е съставено единствено от главни букви 

и да описва максимално съдържанието на самата тема. Теми със заглавия от една дума или от 

рода на „Помощ!“, „Имам проблем“, „Спешно“ и т.н. се изтриват без предупреждение. 

2.4 Форумът е снабден с търсачка, намираща се над полетата с темите. Употребата ѝ е 

задължителна с цел избягване на дублиращи се теми. Коментарите към такива теми ще бъдат 

премествани към вече съществуващите или изтривани. 

2.5 Не са желателни „off-topic“ – мнения, които не са свързани с темата, подобните ще бъдат 

изтривани без предупреждение, по съображение на администратор или модератор. 

2.6 Не се толерира практиката на „flood“ – публикуване на едно и също нещо многократно, както 

и публикуването на голям брой мнения от един потребител едно след друго. За добавяне на 

информация към предишен пост има бутон „Редактиране“ на всеки ваш пост. 

2.7 Всякаква форма на „spam“ (нежелани съобщения) е забранена. Това включва всякакви 

реклами, верижни писма и др. съобщения, изключващи тема за помощ или обсъждане, или лична 

кореспонденция. Избутването на тема от автора ѝ („bumping“) не е разрешено. 

2.8 Не са желателни безсъдържателните мнения („Хахахахахахаха“, „Жестоко е!“, „Много яко“, 

„Харесва ми!“, емотиконки и т.н.) и теми. Подобни мнения да бъдат придружавани с обосновка. 

2.9 Не е желателно публикуването на коментари, в които се критикуват други потребители за 

неспазване на правилата, както и за техния правопис. За тази цел пишете до администратор на 

електронна поща: forum@asuos.eu  
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2.10 Забранено е публикуването и разпространението на незаконен софтуер като кракове, пачове, 

серийни номера и произведения защитени с авторски права (филми, музика снимки и други), 

както и заявките за такива. 

2.11 Забранено е прикачването на снимки с порнографско съдържание и/или насилие, както и 

публикуването на подобни линкове. Забранено е публикуването на снимки и линкове 

съдържащи стратегически покрита голота, прозрачно или много тънко облекло, нецензурни или 

провокативни пози, изображения в едър план на гърди, задни или интимни части. Категорично 

се забранява предоставянето на линкове към страници с детска порнография. Същото се отнася 

и за коментарите, които включват реалистично описание на причиняване на физическо и 

психическо страдание, осакатяване и садизъм, както и текстове, включващи реалистично 

описание на принудителен секс, изнасилване и секс с малолетни. Не е желателно необосновано 

прикачване на файлове към отговори и теми. 

2.12 Пропагандирането на всякакви противозаконни идеи и цели е забранено. Не се допускат 

публикации на произведения, рецензии, лични коментари и др., които нарушават 

законодателството (съдържащи призиви за насилствена смяна на обществения ред, към 

етническа и верска омраза и други). Не се допускат коментари, популяризиращи противозаконни 

и дискриминационни нацистки/фашистки и расистки идеи. Не се допускат дискриминация и 

проява на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание, 

образователен ценз, социален статус и сексуалност. 

2.13 Забранява се употребата на заплахи, вулгарни думи, цинизми и обиди. Ако подобни неща 

бъдат забелязани дори от потребител, трябва да се уведоми администратор на електронна поща: 

forum@asuos.eu и ще бъдат взети съответните мерки. 

2.14 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 те са без тяхната подкрепа. 

2.15 Всяко мнение, предоставено тук, е пуснато доброволно от автора му и всеки има право след 

това да го копира и разпространява както намери за добре. Ако не е упоменато, че поста съдържа 

текст, който е обект на авторското право или че ползването му без разрешение е нежелано, то 

текстът ще бъде третиран според Лиценза за свободна документация на ГНУ. Ако мнението или 

материалът публикуван от вас не е Ваше дело, задължително трябва да се посочи, че е цитат и 

да се даде линк към източника (визират се статии, цитати от научни трудове и др. подобни). 

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. 

2.16 Забранено е публикуването на лична кореспонденция (лични съобщения) във форума без 

съгласието на двете страни, участвали в кореспонденцията, както и всякаква форма на лични 

данни извън официално публикуваните в настоящия форум (снимков или друг материал, засягащ 

личния живот), когато това може да е в ущърб или да служи за дискредитация на някоя от двете 

страни. Ако това стане, то по желание на ощетената страна такива постове ще бъдат изривани 

без предупреждение. 

2.17 Желателно е да се въздържате от обширни цитати на друг език, освен българския. Ако 

смятате, че информацията, съдържаща се в чуждоезичен цитат е ценна за потребителите на 

форума, добре е да го преведете или да дадете „link“ – връзка към съдържанието на източника. 

2.18 Ако една тема бъде изчерпана, не е писано в нея от повече от 60 дни, или излезе по какъвто 

и да е начин от рамките на правилата на форума, по преценка на администраторите или 

модераторите, или по препоръка на някой потребител, може да бъде затворена (заключена). Ако 

се появи информация по темата, която трябва да се сподели с останалите потребители, добре е 

да се обръщате към администрацията на форума за съдействие по публикуването ѝ, като 

използвате за кореспонденция: forum@asuos.eu  

2.19 Всякакви теми, коментиращи публично действията на модераторите или администрацията 

на сайта, относно затваряне, триене, местене, редакция на теми или друго, ще бъдат третирани 

като нарушение - затваряни/трити и санкционирани. 
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3. Профили и аватари 

3.1 Всеки потребител има право на един профил, в който свободно да публикува собствена 

снимка и информация за себе си, като всякаква друга информация освен тази не бива да бъде 

променяна от потребителите, особено без да е дадено съгласие за това от администрацията на 

форума. Промени по потребителско име, имена, фирма, уебсайт и т.н. се правят само от 

администратор. Потребителският профил съдържа лична информация за притежателя си. 

Задължително е да се представяте с истинските си имена и данни, да уведомявате 

администрацията за промени в предоставените първоначално данни при заявяване на членство 

в АСУОС, включително електронна поща, юридическо лице, ако сте представител на такова и 

т.н.. Данните, които публикувате тук, няма да бъдат използвани от трети страни, доколкото това 

зависи от администрацията на форума.  

3.2 В случай че има такава, снимката към Вашия профил задължително трябва да е Вашата и 

ничия друга. Форумът на АСУОС не е свободен сървър за качване на картинки/снимки. Всякакви 

изображения, нарушаващи това условие, ще бъдат трити без предупреждение. Файлът за 

снимката е желателно да бъде до 250 kb, а типът на файла трябва да бъде от следните: jpg, jpeg, 

jpe, gif, png. 

3.3 Забранено е регистриране и ползване на форума от потребители с повече от един профил  

(т.н. „multiple accounting“) - потребители хванати в такова нарушение се наказват с премахване 

на всички профили от форума. 

3.4 Включването (рекламираното) на сайтове или форуми от потребителите може да става само 

след одобрение от страна на администрацията на форума.  

3.5 Администрацията на форума по никакъв начин не се ангажира със заличаването на профили, 

теми и постове по желание на собствениците/авторите им. Ако не желаете да използвате форума 

не е нужно да ви бъде изтрита регистрацията. Всякакви теми с подобни молби и съдържание ще 

бъдат третирани като нарушение - затваряни/трити и санкционирани. 

3.6 Администрацията на форума си запазва правото да блокира без предупреждение 

новосъздадени профили на бивши потребители с наложено наказание, потребители уронващи 

престижа на сайта и неговия екип, потребители търсещи постоянни конфронтации с останалите 

потребители и екипа. 

3.7 Администрацията на форума има право и може да редактира или премахне всяко мнение 

както намери за добре. 

а) Администрацията има право и може да отстрани даден потребител или да ограничи правата 

му както намери за добре, това може да стане за определен период от време или завинаги. 

б) Ако друга разпоредба на тези Общи условия и правила на форума противоречи или ограничава 

прилагането на този член с предимство се ползва този член. 

в) Правата на администрацията по този член са безусловни. 

4. Заключителни разпоредби 

4.1 Спазването на правилата, изложени тук, е необходимо и единствено условие за регистрация 

във форума, както и за ползването му. Нарушаването им ще доведе до налагане на санкции на 

потребителя-нарушител. 

4.2 Видът наказание, който ще бъде приложен на нарушител, се определя от администраторите 

и/или модератор/ите, а именно: 

а) Забрана за публикуване и замразяване на акаунта - като санкция модераторите могат да ви 

отнемат правата за публикуване във форума или да замразят акаунта ви изцяло. 

б) Налагане на забрана, ограничение – администраторът може да премахне нежеланите 

потребители на форума, като ограничи достъпа им до сайта. Премахването може да бъде с 

постоянен или временен характер по преценка на администрацията. 

4.3 Настоящите Общи условия и правила могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко 

време от страна на АСУОС и администрацията на сайта и форума. Ако продължите да ползвате 

сайта и форума, Вие автоматично се съгласявате с направените промени, като администрацията 

няма задължение да Ви уведоми за извършените промени, а задължението да следите за 

направени промени е изцяло, само и единствено Ваше. Актуалните Общи условия и правила са 

достъпни по всяко време на сайта на АСУОС, както и във форума. 


