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Какви сайтове не се регистрират в нашата Директория
          
    -  Повече от 1 регистрация се допуска само като платена услуга  
    -  Не се регистрират субдомейни  
    -  Не се регистрират подстраници  
    -  Не се регистрират сайтове които са с под 5 реални уеб страници  
    -  Не се регистрират сайтове редиректващи към други сайтове. През опеделен
период от време линковете в сайта се проверяват. Ако сайта ви редиректва към друг,
той ще бъде изтрит ако за него никога не е била активирана платена услуга.   
    -  Не се регистрират сайтове, които не се представят за това което са  
    -  Не се регистрират сайтове със съдържание секс ( SEX ) , подклаждащи расизъм
или отявлено насилие, сайтове за продажба на оръжие, за продажба и реклама на
медикаменти и наркотици.   
    -  Не се регистрират сайтове, на които заявката за регистрация е чист спам.  
    -  Пример за неправилно описание - спам: мъжки обувки, чисти мъжки обувки,
луксозни мъжки обувки, свръх луксозни мъжки обувки, по-по-най-дамски обувки, дамски
обувки.   
    -  Не се регистрират сайтове с описание по-малко от 300 символа!  
    -  Ако сте направили неправилно заявката си, не се притеснявайте, но втория път я
пуснете коректно, третия път вече го приемаме за форма на спам.   
    -  Не се регистрират сайтове, на които заявката за регистрация е написана на
LATINICA или написани САМО С ГЛАВНИ БУКВИ   

        Други възможни причини на сайта ви да е отказана
регистрация
    
    -  Ако опитвате да вкарате специални символи в заглавието на сайта - не се
допускат никакви други символи освен тире, интервал, точка, запетая, букви и цифри
 
    -  Ако не можете да пишете на български, а пишете на majmunica или на
ГЛАВНОБУКВЕНИЦА   
    -  Ако не сте прочели упътването за регистрация   
    -  При многократни опити, тотално несъобразявайки се с правилата ни, рискувате не
само да не бъдете регистрирани, но и да бъдат изтрити другите ви регистрации (ако
имате) и да получите бан по IP адрес от целия сайт.  
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