
Публикуването в рецензирано списание е от съществено значение за развитието на 

надеждна и уважавана мрежа от знания. То отразява пряко работата на авторите и 

институциите, които ги подкрепят. Ето защо е важно да се постигне съгласие относно 

стандартите за етично поведение за всички страни, участващи в акта на публикуване: 

автор, редактор на списанието, рецензент и издател. 

Задължения на редакторите 

Решения за публикуване 

Редакторът на научното списание, в сътрудничество с останалите членове на 

редакционната колегия, е отговорен за това кой ръкопис ще бъде публикуван. Тези 

решения трябва да се основават винаги на значимостта на въпросната работа за учените 

и читателите. Редакторът може да се ръководи от политиката на редакционния съвет на 

списанието и да бъде ограничаван от законовите изисквания, които ще са в сила по 

отношение на въпроси като клевета, нарушаване на авторски права и плагиатство. 

Редакторът може да се консултира с други редактори или рецензенти (или 

представители на държавните институции) при вземането на тези решения. 

Редакторът трябва да оценява интелектуалното съдържание на ръкописите без оглед на 

раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етнически произход, 

гражданство или политическа философия на авторите. 

Редакционната политика на списанието трябва да насърчава прозрачността и пълното, 

обективно докладване, а редакторът трябва да гарантира, че рецензентите и авторите 

имат ясно разбиране за това какво се изисква от тях. Редакторът използва стандартната 

електронна система за приемане на ръкописи, както и за всички редакционни 

съобщения в списанието. 

Редакторът, заедно с издателя, установява прозрачен механизъм за обжалване на 

редакционни решения. 

Рецензиране 

Редакторът гарантира, че процесът на рецензиране е справедлив, безпристрастен и 

навременен. Изследователските статии трябва да бъдат прегледани от поне двама 

външни и независими рецензенти, а редакторът следва да потърси допълнителни 

мнения, когато това е необходимо. 

Редакторът избира рецензенти, които имат подходящ опит в съответната област и 

следва установените практики за избягване на подбора на недобросъвестни рецензенти. 

Редакторът преглежда всички сигнали за потенциални конфликти на интереси и 

предложения за самостоятелно цитиране, направени от рецензенти, за да се определи 

дали има възможно пристрастие. 

Поверителност 

Редакторът трябва да защитава поверителността на всички материали, представени в 

списанието, както и вербалните и писмени комуникации с рецензентите, освен ако не е 

договорено друго със съответните автори и рецензенти. При изключителни 

обстоятелства и след консултация с издателя, редакторът може да споделя ограничена 



информация с редакторите на други списания, а когато сметне за необходимо, да 

разследва предполагаемо нарушение на научните изследвания. 

Редакторът трябва да защитава самоличността на рецензентите, освен ако те не се 

съгласят да разкрият името си. 

Непубликуваните материали, представени в ръкопис, не трябва да се използват в 

собствените изследвания на редактора без изричното писмено съгласие на автора. 

Привилегированата информация или идеи, получени при рецензирането, трябва да се 

пазят в тайна и да не се използват за лична изгода. 

Задължения на рецензентите 

Принос към редакционните решения 

Рецензирането подпомага редактора при вземането на редакционни решения и чрез 

редакционните комуникации авторът може да бъде подпомогнат при подобряването на 

ръкописа. Рецензирането е основен компонент на официалната научна комуникация и е 

в основата на научния метод. В допълнение към специфичните задължения, свързани с 

етиката, описани по-долу, рецензентите трябва да се отнасят към авторите и тяхната 

работа, така както самите те биха искали да бъдат третирани. 

Всеки избран рецензент, който се чувства неквалифициран да рецензира представения 

ръкопис, или знае, че неговото бързо разглеждане би било невъзможно, трябва да 

уведоми редактора и да откаже да участва в процеса на рецензиране. 

Поверителност 

Всички ръкописи, получени за рецензиране, трябва да се третират като поверителни 

документи. Рецензентът не трябва да споделя информацията за ръкописа с никого или 

да се свързва директно с авторите без разрешение от редактора. 

Някои редактори насърчават дискусията с колеги, но рецензентите трябва да обсъдят 

това първо с редактора, за да гарантират, че се спазва поверителността и че 

участниците получават подходяща информация. 

Непубликуваните материали, представени в ръкопис, не трябва да се използват в 

собствените изследвания на рецензента без изричното писмено съгласие на автора. 

Привилегированата информация или идеи, получени при рецензирането, трябва да се 

пазят в тайна и да не се използват за лична изгода. 

Внимание към етичните въпроси 

Рецензентът трябва да следи за евентуални етични въпроси в ръкописа и да ги постави 

на вниманието на редактора, включително всяко съществено сходство или 

припокриване между разглеждания ръкопис и всяка друга публикация, за която 

рецензентът има лични познания. Всяко твърдение, че дадено наблюдение, 

интерпретация или аргумент са били докладвани по-рано, трябва да бъде придружено 

от съответното цитиране. 

Стандарти за обективност и конфликт на интереси 



Рецензирането трябва да се извършва обективно. Рецензентът трябва да е наясно с 

всяко лично пристрастие и да вземе това предвид, когато разглежда ръкопис. Личната 

критика към автора е неподходяща. Рецензентите трябва да изразяват ясно своите 

виждания с подкрепящи аргументи. 

Рецензентът трябва да се консултира с редактора преди да се съгласи да разгледа 

ръкопис, когато има потенциални конфликти на интереси, произтичащи от 

конкурентни, съвместни или други отношения или връзки с някой от авторите, 

компаниите или институциите, свързани с ръкописите. 

Ако рецензентът предположи, че авторът включва цитати за работата на рецензента 

(или неговите сътрудници), това трябва да е по истински научни причини, а не с 

намерение да се увеличи броят на цитираните рецензенти или да се увеличи 

видимостта на тяхната работа (или тази на техните институции). 

Задължения на авторите 

Стандарти за докладване 

Авторите на статии, представящи оригинални научни изследвания, трябва да 

представят точен отчет за извършената работа, както и обективно обсъждане на 

нейната значимост. Основните данни трябва да бъдат представени точно в статията. Тя 

трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки, за да позволи на други да 

повторят изследванията. Измамните или съзнателно неточни твърдения представляват 

неетично поведение и са неприемливи. 

Обзорните и информационните статии също трябва да бъдат точни и обективни, а 

работата на редакционните „становища“ трябва да бъде ясно определена като такава. 

Достъп и запазване на данни 

Авторите могат да бъдат помолени да предоставят изследователски данни в подкрепа 

на тяхната статия за редакционен преглед и/или да се съобразят с изискванията за 

отворени данни на списанието. Авторите трябва да бъдат подготвени да предоставят 

публичен достъп до тези данни, ако това е възможно, и да бъдат готови да запазят тези 

данни за срок, достатъчен за запазване на авторската и изследователската тайна. 

Оригиналност и признание на източниците 

Авторите трябва да се уверят, че са написали изцяло оригинални статии. Ако са 

използвали данни и/или думи от други публикации, те трябва да се цитират по 

подходящ начин и трябва да е получено разрешение от авторите на цитираните 

публикации, когато това е необходимо. 

Винаги трябва да се дава обективно признание за работата на другите. Авторите трябва 

да цитират публикации, които са повлияли на докладваната работа и които придават на 

работата подходящ контекст в рамките на по-големия научен информационен масив. 

Информацията, получена частно, като в разговор, кореспонденция или дискусия с трети 

страни, не трябва да се използва или докладва без изрично писмено разрешение от тях. 

Плагиатството приема много форми – от използването на чужда статия като собствена, 

до копиране или парафразиране на съществени части от друга публикация (без 



цитиране), като по този начин се претендира за собствени резултати от изследвания, 

проведени от други. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично 

поведение и е неприемливо. 

Многобройни, излишни или едновременни публикации 

Един автор не трябва да публикува ръкописи, описващи по същество едно и също 

изследване, в повече от едно списание като първична публикация. Едновременното 

подаване на един и същи ръкопис в повече от едно списание представлява неетично 

поведение и е неприемливо. 

Като цяло, авторът не трябва да представя за разглеждане в друго списание статия, 

която е била публикувана преди това, освен под формата на резюме, като част от 

публикувана лекция или академична теза, или като електронно препечатване. 

Публикуването на някои видове статии (например преводи, информационни 

материали) в повече от едно списание, понякога е оправдано, при условие че са 

изпълнени определени изисквания. Авторите и редакторите на съответните списания 

трябва да се съгласят с вторичната публикация, която трябва да отразява същите данни 

и тълкуване на основния документ. Основната референция трябва да бъде цитирана във 

вторичната публикация. 

Поверителност 

Информацията, получена по време на конфиденциални услуги, като например 

ръкописи на рецензенти или заявления за отпускане на безвъзмездни средства, не 

трябва да се използва без изричното писмено разрешение на автора на произведението, 

свързано с тези услуги. 

Авторство на статията 

Авторството трябва да бъде ограничено до онези, които са допринесли значително за 

концепцията, дизайна, изпълнението или тълкуването на докладваното проучване. 

Всички, които са направили значителен принос, трябва да бъдат посочени като 

съавтори. 

Когато има лица, които са участвали в някои съществени аспекти при подготвянето на 

ръкописа (напр. езикова редакция), те трябва да бъдат признати в раздела за 

благодарностите. 

Водещият автор трябва да гарантира, че всички подходящи съавтори са включени, а 

всички неподходящи съавтори не са включени в ръкописа и че всички съавтори са 

видели и одобрили окончателната му версия и са се съгласили с представянето му за 

публикуване. 

От водещия автор се очаква да разгледа внимателно списъка и реда на имената на 

авторите, преди да изпрати ръкописа и да предостави окончателния им списък към 

момента на първоначалното подаване. Само в изключителни случаи редакторът счита 

(по своя преценка) за добавянето, заличаването или прегрупирането на авторите след 

подаването на ръкописа, а водещият автор трябва ясно да маркира всяко такова искане 

до редактора. Всички автори трябва да се съгласят с всяко такова добавяне, премахване 

или пренареждане. 



Авторите поемат колективна отговорност за работата. Всеки от тях е отговорен за това, 

че въпросите, свързани с точността или целостта на която и да е част от работата, са 

проучени и разрешени по подходящ начин. 

Декларация за конфликт на интереси 

Всички автори трябва да разкриват в ръкописа всякакви финансови и лични 

взаимоотношения с други хора или организации, които биха могли да се разглеждат 

като неправомерно влияещи (пристрастия) върху тяхната работа. 

Всички източници на финансова подкрепа за провеждане на изследванията и/или 

подготовката на статията следва да бъдат оповестени, както и ролята на спонсора(-ите), 

ако има такива, в дизайна на изследването; в събирането, анализа и интерпретацията на 

данни; при написването на статията; и в решението за подаване на статията за 

публикуване. Ако източникът на финансиране не е имал такова участие, това трябва да 

бъде посочено. 

Примери за потенциални конфликти на интереси, които трябва да бъдат оповестени, 

включват: заетост, консултации, собственост на акции, хонорари, платено експертно 

свидетелство, заявки за патенти и/или регистрации, както и безвъзмездни средства или 

друго финансиране. Потенциалните конфликти на интереси следва да бъдат оповестени 

на възможно най-ранен етап. 

Уведомяване за основни грешки 

Когато авторът открива значителна грешка или неточност в собствената си 

публикувана работа, той е длъжен да уведоми своевременно редактора или издателя на 

списанието и да си сътрудничи с редактора, за да оттегли или коригира статията, ако 

редакторът сметне това за необходимо. Ако редакторът или издателят научат от трета 

страна, че публикуваната статия съдържа грешка, авторът е задължен да си сътрудничи 

с редактора, включително да му предостави доказателства, когато това е поискано. 

Целостта на изображението 

Не е приемливо да се засилват, закриват, преместват, премахват или въвеждат нова 

информация в изображението. Корекциите на яркостта, контраста или цветовия баланс 

са приемливи, ако и докато не затъмняват или премахват информация в оригинала. 

Манипулирането на изображения за по-голяма яснота се приема, но манипулирането за 

други цели ще се разглежда като етична злоупотреба. 

Авторите трябва да спазват указаните специфични стандарти за графични изображения, 

прилагани от списанието, например предоставяне на оригиналните изображения като 

допълнителен материал към статията или депозиране в подходящо дигитално 

хранилище. 


