
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ 

Общи положения 

УАСГ е издател на научното списание Годишник на УАСГ, което е с отворен достъп и 

има широка читателска аудитория. Всички постъпили статии се рецензират бързо и преминават 

строг процес на обработка и редакция (фиг. 1). Нашата цел е да направим научните открития 

достъпни за всички. Нашата политика е да не допуснем дискриминация въз основа на раса, цвят 

на кожата, пол, полова идентичност, сексуална ориентация, възраст, религия, държава на 

произход, физически възможности или социално-икономически статус.  

Ръкописите, изпратени за публикуване в Годишника на УАСГ, трябва да отговарят на 

най-високите стандарти на етиката на публикациите – да отчитат само резултати, които не са 

били изпращани или дори частично публикувани преди. Трябва да са оригинални и не трябва да 

използват повторно текст от друг източник без подходящо цитиране. 

Всички ръкописи, изпратени за публикуване в нашето списание, са стриктно и 

задълбочено рецензирани от експерти. Отговорният редактор на съответното научно 

направление извършва първоначална проверка на годността на ръкописа при получаване. След 

това го насочва към подходящ рецензент. Приетите статии (вкл. и на английски) се редактират. 

Отговорният редактор обсъжда всяка стъпка от процеса с рецензента и съобщава на 

авторите решения относно следното: 

• Приемане в настоящия вид: Статията се приема без допълнителни промени. 

• Приемане след незначителни корекции: Статията по принцип се приема след 

корекции въз основа на коментарите на рецензента. Авторите получават седем дни 

за незначителни корекции. 

• Преразглеждане след значителни корекции: Приемането на ръкописа ще зависи 

от корекциите. Авторът трябва да предостави отговор по всички точки от 

рецензията или да предостави опровержение, ако някои от коментарите на 

рецензента не могат да бъдат преразгледани. Авторите получават четиринадесет 

дни, за да изпратят повторно преработения документ, за да може преработената 

версия да бъде върната на рецензента за допълнителни коментари. 

• Отхвърляне: Статията има сериозни недостатъци, не прави оригинален принос и 

се отхвърля без предложение за повторно представяне в списанието. 
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Отговорният редактор редактира 

научно статията 
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