
Етичен кодекс за научните публикации 

Насоки за публикационната етика и заявление за лоши практики 
при публикуване в научни списания 

Заявлението цели да гарантира публикационната етика и качеството 
на материалите. Очаква се към стандартите на етично поведение да 
се придържат всички участващи в публикационния процес страни: 
автори, редактори, рецензенти и издатели. 

В частност, авторите следва да:  
Предоставят обективно мнение относно важността на научното 
изследване, а също така и достатъчно подробна информация и от-
пратки, за да могат заинтересованите да възпроизведат работата по 
изследването. Подправените или преднамерено неточни заявления са 
неетично поведение и са недопустими. Рецензиите също следва да 
бъдат обективни, изчерпателни, точни и да отчитат съвременното 
състояние на нещата. Авторите следва да гарантират, че тяхната ра-
бота е изцяло оригинална и ако е използвана чужда работа и/или 
чужд текст, това трябва изрично да се оповести. Плагиатството под 
всякаква форма е неетично публикационно поведение и е неприем-
ливо. Подаването за публикуване на един и същ ръкопис в повече от 
едно списание е неетично публикационно поведение и е неприем-
ливо. Авторите не бива да подават за публикуване материали, в кои-
то е описано едно и също научно изследване, в повече от едно спи-
сание. Авторът, който предава материала за публикуване, следва да 
гарантира, че има пълно съгласие между съавторите по отношение 
на последната версия на материала, и че те са съгласни материалът 
да бъде публикуван. 
Редакторите следва да: 

Оценяват ръкописите изцяло въз основа на тяхната академична 
стойност. Редакторът не бива да използва непубликувана инфор-
мация в свое собствено изследване без изричното писмено съгласие 
на автора. Редакторите следва да вземат адекватни ответни мерки, 
когато по отношение на постъпил за публикуване ръкопис или вече 
публикуван материал постъпят оплаквания, свързани с етиката. 

Рецензентите следва да: 
Работят с получените ръкописи като с поверителна документация. 
Информацията и идеите, получени при рецензиране, следва да оста-
нат поверителни и да не бъдат използвани за лични цели. Рецензиите 
следва да се правят обективно, забележките следва да се формулират 



ясно и да се подкрепят с аргументи, за да могат авторите да се въз-
ползват от тях и да подобрят материала си. Всеки избран рецензент, 
който смята, че няма нужната компетентност да рецензира изслед-
ването от ръкописа, или знае, че не е в състояние да направи точна 
рецензия, трябва да уведоми редактора и да не участва в процеса на 
рецензиране. Рецензентите не бива да преглеждат ръкописи, в които 
е известно, че имат конфликт на интереси, произтичащ от конку-
рентни отношения, отношения на сътрудничество или други отно-
шения с някого от авторите, фирмите или институциите, които са 
свързани с материала за публикуване. 
 

 


