
 

     

Правила за рецензиране на доклади в 

Международната научна конференция 

„Архитектура и строителство“ ArCivE 

 

Представените за публикуване доклади преминават през процедура на рецензиране 

от двама от членовете на научния комитет. При необходимост се привличат и други 

външни рецензенти – експерти в съответната област. Рецензентите носят същите 

отговорности, както и авторите на предложените материали. 

Представените ръкописи се оценяват единствено по техните качества, като 

рецензирането е анонимно и се осъществява при липса на конфликт на интереси между 

автора и оценяващия. 

Рецензентът е длъжен да запазва в тайна информацията в докладите и да не използва 

чужди резултати и идеи, станали известни при рецензирането. 

Рецензентът може да върне материала на автора за корекции или преработване, 

както и да отклони неговото публикуване. В случай, че материалът не е одобрен за 

публикуване от рецензента без отразяване на предложените от него корекции, а авторът 

не се съгласява с тях, като обосновава отговора си, решението за публикуване се взема 

от научния комитет. 

Членовете на научния комитет се задължават: 

- да не представят на авторите името на рецензентите. Единствен посредник между 

авторите и рецензентите е Председателят на Организационния комитет; 

- да не изнасят информация по отношение на рецензираните доклади извън 

конференцията, особено що се отнася до отхвърлени статии; 

- да не използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани 

материали и научни тези, които се съдържат в предоставените за рецензиране 

доклади, без изричното съгласие на авторите. 

Научният комитет има правото при констатирани груби прояви на 

недобросъвестност и нарушения на академичната етика и на обявените редакционни 

изисквания от страна на даден автор, които засягат престижа на конференцията и на 

научната общност, да откаже участие на автора в конференцията. 
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