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LinkedIn Account Recovery Appeal [Case: 220518-004120]

From: LinkedIn Customer Support (linkedin_support@cs.linkedin.com)

To: lndinev@yahoo.com

Date: Thursday, May 19, 2022, 03:21 PM GMT+3

Status: Closed

Latchezar Dinev

Reference # 220518-004120 View your case(s) on our Help Center
You may reply to this case for up to 14 days

Response (05/19/2022 07:21 CST)

Hi Latchezar,
 
Your account was restricted due to multiple violations of LinkedIn's User Agreement and Professional
Community Policies against sharing content that contains misleading or inaccurate information:
 
1. Post shared on Fri, 29 Apr 2022 15:41:43 GMT
Пак ни прекараха с покупката на руска газ. От днес КЕВР потвърди увеличение 35%. Вече ще
купуваме тази същата руска газ не директно, а чрез посредници за да ни е гадно. Хем ще е по-скъпа
хем няма да я има!?!

 Причината е изключително основателна. До момента с около месец сме я предплащали само 40
години на дружество с активи. Това не може повече да се търпи и час - няма гаранция че ще я
получим ако платим сега!

 За това вече правим пълна промяна ще я предплащаме с над месец предварително на посредници за
да има напрежение и да може офшорния посредник да изчезне ако е необходимо с нашите пари. За
гаранции .... ами Франция....
Същото незабавно ще се направи с горивото за Козлодуй. Не може повече да сме зависими от Русия
ще го поръчваме от Уестингаус, а те от Русия така освен от Русия ще сме зависими и от САЩ. Нали за
това няма ембарго на вноса на уран от Русия за САЩ.

 Това е вече отработено в Полша и хората са съгласни. Там купуват руската газ от Германия за да
може да е по-скъпа и по-лесно да се разпределят комисионните за правилните хора!

 Цените ... кой го е еня ... той сития на гладния не вярва!
 #Bulgaria #maize #Corn #economy #debt #USA #India #Russia #trade #balance #logistics #transport #RMB

#EUR #USD #wine #China #Covid19 #energy #trade #ecology #бизнес #stayhome #работа #fake #staysafe
#health

  
2. Post shared on Thu, 18 Nov 2021 00:01:40 GMT

 Bulgaria-China Chamber of Commerce and Industry
 Linkedin цензурира пост с данни от Министерство на Здравеопазването относно починалите

ваксинирани от коронавирус в България. Желанието на работодателите и работниците да работим
също е под рестрикция и без компенсация. Мотото днес на фармацевтичните компании е както далеч
във времето и точно преди френската революция. "Като няма хляб яжте пасти". Няма независими
медии а социалните са под пълен контрол. Кой всъщност е собственик на акциите на LNKD. Дори при
социализма нямаше такъв тип Гьобелсова пропаганда, тормоз и забрана за достъп до информация.
Данните от Министерството на "Здравеопазването" все още стоят на сайта и съответно на нашия сайт.
За съжаление в България няма журналистика, която да публикува тези данни. Никога не съм си
представял, че ако не се следва единствената правилна "линията" ще следват репресии. Колкото и
странно да звучи, но при социализма можеше да се оплачеш на Партийния секретар или на
Комсомолския. Друг е въпроса дели те щяха да направят нещо, но поне го играеха ролята на
отдушник. В момента дори публикуване на данните на Министерството на здравеопазването да
огромен проблем. При LinkedIn няма вариант дори да попиташ защо са блокирали поста. Дано повече
хора сега разберат г-н Сноудън, г-н Асанч и ситуацията в която ни поставят невидимите кукловоди.
Надявам се този пост също да не бъде изтрит незабавно.

 #Bulgaria #Covid19 #covid #coronavirus #corona #stayhome #quarantine #lockdown #staysafe #health
#pandemic #socialdistancing #virus #vacina #vacination
 
 
3. Post shared on Wed, 17 Nov 2021 09:19:45 GMT
Bulgaria-China Chamber of Commerce and Industry

 Една буквално убийствена заповед на здравния министър.
 Как с една убийствена заповед „здравния“ министър се опитва да убие още повече българи и унищожи

https://www.linkedin.com/help/linkedin/cases/41569915
https://www.linkedin.com/help/linkedin/cases
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бизнеса на огромно количество МСП вече цял месец. Идеята, че притежателите на „цветен
сертификат“ са безсмъртни и не заразяват очевидно издиша както вече подробно писахме. С всеки
изминал ден убитите от заповедта се увеличават въпреки нарушаването на конституцията.
Днес ще ви предоставим малко свежи данни от министерството на здравеопазването.
Взимаме за отправна точка сакралната дата 21 Октомври, защото тогава влезна в сила заповедта за
убийство и дискриминация на българи. Преди месец влезналите в болница българи а именно на 21
Октомври 2021 година са били 714. Днес сравнено с тази дата имаме значителен ръст и в болница са
влезли 779 човека. На 21 Октомври имаме 107 починали, а днес те са 121. За целите на статистиката
нарочно не взехме вчерашните данни. Ние не сме „мисирки“ и знаем, че те се изкривяват от събота и
неделя. Всъщност не е лошо да споменем, че вчера са починали 276 човека и са постъпили в болница
1061 човека. Страшно интересен е и факта граничещ с трагедия е, че починалите ваксинирани днес
са два пъти повече от вчера. Цели 10% от починалите днес са ваксинирани и това се случва доста
често. За съжаление числото е подобно на процента ваксинирани или около 20%.
Всявайки страх и паника чрез убийствена заповед министъра на „Здравеопазването“ де факто
забрани на 80% от българите да имат обществен живот. Принуждават тези хора да си правят
ежедневно PCR тестове. Като контраст на всичко това въпреки указанието на самото министерство на
здравеопазването притежателите на „цветен сертификат“ могат свободно да пренасят, заразяват и
убиват наши сънародници. На тях никой не им иска ежедневни тестове и се ползват от
дискриминацията в нарушение на конституцията.
Четете цялата статия заедно с източниците в страницата ни...
#Bulgaria #Covid19 #covid #coronavirus #corona #stayhome #quarantine #lockdown #staysafe #health
#pandemic #socialdistancing #virus #vacina #vacination
 
 
Any additional violation of our terms can result in the permanent restriction of your account. We have these
policies in place to help keep LinkedIn a safe, trusted and professional network for everyone.
 
You may appeal the restriction by responding to this email with your agreement and intent to comply
with our User Agreement and our Professional Community Policies.
 
• User Agreement: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
• Professional Community Policies: https://www.linkedin.com/legal/professional-community-policies
 
If you have any questions regarding your appeal you can reply to this email. Thank you for being part of the
LinkedIn community.
 
Regards,
 
Susan
Member Safety and Recovery Consultant
Auto-Response (05/18/2022 05:42 CST)

Thanks for contacting us. Someone from our support team will get back to you as soon as possible.
 
Regards,
 
Your LinkedIn Customer Experience Team
 
*** This message is automatically generated by our system to show we've received your case. In order to
answer your question or troubleshoot a problem, a LinkedIn representative may need to access your
account, including, as needed, your messages and settings. ***
 
Member (05/18/2022 05:42 CST)

SubmissionId: Login:c68cd669-5cd1-4e8d-9cfb-8354f863a24f
Auto-Response (05/18/2022 05:41 CST)

We are experiencing higher than normal support volumes. Please allow 3-5 days for reply. We are
sorry for the inconvenience and will reply back as soon as we are able.  
 

Privacy Policy | User Agreement | Copyright Policy

This is a support email in response to your request submitted on LinkedIn.

This email was intended for Latchezar Dinev. Learn why we include this.

© 2022 LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085.
 LinkedIn and the LinkedIn logo are registered trademarks of LinkedIn.

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
https://www.linkedin.com/legal/professional-community-policies
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.linkedin.com/static?key=user_agreement
http://www.linkedin.com/static?key=copyright_policy
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4788

