
     

Етични правила за публикуване на доклади в 

Международната научна конференция 

„Архитектура и строителство“ ArCivE 

 

Настоящите етични правила за приемане и публикуване на доклади се основават 

на етичните норми и критерии, залегнали в Етичния кодекс за академично единство на 

ВСУ „Черноризец Храбър“ и в българското законодателство, както и на международно 

признатите етични правила и стандарти, съответстващи на Хартата и Кодекса на 

европейските учени. 

Решението за приемане или отказване публикуването на предложен материал се 

взема въз основа на неговата научна стойност, критериите за публикуване в Сборника с 

доклади и в съответствие с принципите на академичния морал, неговите етични 

принципи и правила, както и на редакционната политика на списанието. 

В Сборника с доклади няма да се публикуват материали, които: 

- не са в съответствие с научната област и издателски критерии; 

- съдържат неприемливи и псевдонаучни теории и твърдения; 

- изразяват политически и лични пристрастия на авторите; 

- включват текстове, които злепоставят лица и институции или проявяват негативни 

личностни настроения (обидни квалификации на научна, религиозна, политическа и 

личностна основа). 

Авторите носят пряка отговорност за достоверността на научните си публикации и 

трябва да спазват указаните правила за цитиране. 

Недопустимо е: 

- плагиатството във всичките му форми; 

- фалшифициране на данни и резултати в представения материал; 

- включване като съавтори на лица, които нямат реален принос в изследването и 

написването на съответния текст; 

- използване на ненаучни аргументи; 

- умишлено пропускане на приноси на други автори в изследваната област; 

- публикуване на материали с обидно съдържание, както и такива, които не съдържат 

съществена, нова или допълнителна аргументация. 
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