ПРОЦЕДУРА ЗА АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ
1. Текстът, който е предоставен от автора за публикуване, трябва да бъде проверен
предварително от секретаря и/или главния редактор на списанието за:
-

евентуалното наличие на явни и груби недостатъци от научна гледа точка;

-

съответствието на текста с правилата за издаване на списанието;
2.1. В случай на положителен резултат от предварителната проверка се преминава към

следващата фаза на същинското анонимно рецензиране.
2.2. По указание на главния редактор, текстът се предлага за анонимно рецензиране на
специалист по съответната материя, която е предмет на самата статия.
2.3. Възприема се системата на така нареченото анонимно независимо рецензиране (single blind
peer review): текстът се изпраща от секретаря на списанието в анонимна форма (без никакви данни за
автора) на рецензиращото лице.
2.4. На автора на текста не се разкрива името на рецензиращия.
2.5. Членовете на редакционната колегия са длъжни да пазят в тайна дейностите по т. 2.3. и т. 2.4.
3.1. В рамките на 10 дни след получаването на статията, рецензиращият трябва да постави своята
оценка, попълвайки таблицата (виж. Приложение №1) и да върне материалите.
3.2. Рецензиращият оценява:
- Съответствие с тематиката на списанието;
- Оригиналност на предмета на предоставения текст и на изложението;
- Правилна методология;
- Лингвистична точност;
- Стабилност на аргументацията;
- Яснота на изложението;
- Пълнота на изложението;
- Съответното използване на библиографските препратки и тези към юриспруденцията.
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3.3. В резултат на рецензирането предоставеният текст може:
- да се приеме за публикуване;
- да се върне на автора за извършването на поправки, водещи до подобрение, изрично посочени
от рецензиращия. Адекватността на направените промени се преценява от редакционната колегия, която
взема решение за публикуването;
- да не се допуска за публикуване.
3.4. В случай на неполучаване на преценката на рецензиращия, крайното решение се взема от
редакционната колегия на списанието.
3.5. Публикуването се извършва по решение на редакционната колегия въз основа на
предложението на главния редактор.
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Приложение № 1
ТАБЛИЦА ЗА РЕФЕРИРАНЕ
Заглавие на статията
Име и квалификация на
рефериращия:
Подпис:
ОЦЕНКА
(Маркира се със знак „Х“ квадратчето, съответстващо на преценката за всеки критерий)
Недостатъчно

Оценка
Критерии

Достатъчно

Задоволително

Добро

Много
добро

Отлично

Съответствие с тематиката на
списанието
Оригиналност на предмета на
предоставения текст и на
изложението
Правилна методология
Лингвистична точност
Стабилност на
аргументацията
Яснота на изложението
Пълнота на изложението
Съответното използване на
библиографските препратки и
тези към юриспруденцията
Крайна оценка: Трябва ли статията да бъде публикувана?
(Отбелязва се със знак „Х“)
ДА

НЕ

СЛЕД ПОПРАВКА

Евентуални предложения за редактиране:
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