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Беше установено, че публикуваната в Годишника на УАСГ статия „Оразмеряване 

на асфалтови настилки в България – методи и проблеми“ с автори В. Филипова, Б. 

Йоцов и Д. Осиченко, е публикувана в Годишника на УАСГ в два последователни броя 

през 2019 г. [1, 2]. Ръководителят на екипа и първи автор е бил изцяло наясно с това, че 

статията е била публикувана вече, след като ръкописът е бил изпратен с цел публи-

куване към две различни институции в Университета – към отговорният редактор за 

факултета (25.01.2019 г.) и към Центъра за научи изследвания и проектиране (ЦНИП) на 

20.03.2019 г. 

Според т. 9 от Правилника за издаване на Годишника на УАСГ (утвърден от 

Академичния съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия с прото-

кол 13/14.12.2016 г.), „...В Годишника се приемат за печат оригинални научноизсле-

дователски статии, които не са отпечатани или предадени за публикуване в други 

издания и са в съответствие с „Изисквания към ръкописите за Годишника на УАСГ“...“. 

В качеството си на Главен редактор на Годишника на УАСГ се ръководя и 

прилагам политиката на Редакционната колегия на списанието, като се съобразявам с 

правните изисквания, които са в сила по отношение на дискредитиране, нарушаване на 

авторски права и плагиатство. На базата на тези факти, с решение на редакционната 

колегия от 24.06.2020 г. статията „Оразмеряване на асфалтови настилки в България – 

методи и проблеми“ с автори В. Филипова, Б. Йоцов и Д. Осиченко [1] е анулирана и 

изтеглена от публикациите в Годишника на УАСГ. Втория вариант на статията [2] 

остава публикуван, тъй като отчита финансиран проект от ЦНИП. 

Редакционната колегия на Годишника на УАСГ се извинява на читателите си за 

допуснатата грешка! 

 

доц. д-р Тони Венелинов – 

Главен редактор на Годишника на УАСГ 
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RETRACTION: Filipova, V., Yotsov, B., Osichenko, D. Design of pavement structures in 

Bulgaria – methods and problems. // Annual of the UACEG, 2019, 52(2): 529–536. 

 

 

 

It was brought to our attention that the published in the Annual of the UACEG paper 

„Design of pavement structures in Bulgaria – methods and problems“ with authors V. Filipova, 

B. Yotsov, and D. Osichenko had been published in two consecutive issues of the Annual of 

the UACEG in 2019 [1, 2]. The leader of the group and first author in the publication was fully 

aware that the paper was already considered to be published, since that the manuscript was sent 

to two different institutions within the UACEG – to the Executive editor for the faculty 

(25.01.2019) and to the Research, Consultancy and Design Centre (RCDC) on 20.03.2019. 

According to article 9 of the Regulations for the publishing of the Annual of the 

UACEG (approved by the Academic council of the University of Architecture, Civil 

Engineering and Geodesy with protocol 13/14.12.2016), „...Only original scientific papers 

previously unpublished, or submitted in other journal are accepted to be published in the 

Annual in accordance to the Requirements for the manuscript submitted in the Annual of the 

UACEG“...“. 

Being the Editor-in-Chief of the Annual of the UACEG, I follow and apply the politics 

of the Editorial board of the journal, as I comply with the legal requirements in force regarding 

discrediting, copyright infringement and plagiarism. Based on the facts presented, and with a 

decision taken by the Editorial board from 24.06.2020, the paper „Design of pavement 

structures in Bulgaria – methods and problems“ with authors V. Filipova, B. Yotsov, and D. 

Osichenko [1] is retracted from the Annual of the UACEG. The second version of the 

manuscript [2] is considered to be published, since it acknowledges a financed project by the 

RCDC. 

The Editorial Board of the Annual of the UACEG apologises to its readers for the 

mistake made! 

 

Assoc. prof. Tony Venelinov, PhD – 

Editor-in-Chief of the Annual of the UACEG 
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