
 
 

Етични правила и норми 

 

Списание Field Crops Studies приема за своя мисия спазването на високи етични 

норми в процеса на публикуване и рецензиране на представените научни материали. 

Това включва етична отговорност не само на рецензентите и редакторите, но и на 

самите автори: 

 

Етични норми към авторите: 

-Авторите се задължават да участват в процеса на рецензиране като съдействат на 

редакторите и рецензентите. 

-Всеки автор, част от авторския колектив на даден ръкопис следва да участва 

пропорционално към своя принос в изследването, а не на механичен принцип или 

единствено с технически принос. 

-Авторите са длъжни да представят единствено оригинални и автентични данни 

и/или интерпретации. 

-Всички автори участват при необходимост от корекцията на ръкописа след 

направените бележки от рецензентите и редакторите. 

-Пряка отговорност за ръкописа носи водещият автор. 

-Не се толерира по никакъв начин плагиатство. 

-Не се препоръчва ръкописите да бъдат паралелно подавани за публикуване в други 

издания. 

-Всички данни, констатации, интерпретации, изводи и заключения не бива да 

противоречат на добрите нрави, обществените и социални принципи и на 

законодателството в Република България или в държавата, където е проведено 

изследването. 

 

Етични норми към редакторите: 

-Редакторите следва да декларират липса на конфликт на интереси спрямо авторите 

и тяхното изследване. 

-Редакторите не са предубедени по отношение самото изследване. 

-Следва да бъде осигурена пълна анонимност в процеса на рецензиране и редакция 

на ръкописите. 

-Носят категорична отговорност за решенията си при отхвърляне или приемане на 

статия за публикуване. 

-Приемането на публикация за отпечатване и публикуване се основава на пълно 

спазване на правилата и целите на списанието. 

-При наличие на неточности, грешки от научно, техническо, етично и/или 

методично естество да връщат ръкописите за преработка. 

 

Етични норми към рецензентите: 

-Рецензентите допринасят за високото качество на публикациите в списанието като 

подпомагат процеса на приемане/отхвърляне на ръкописите чрез квалифицирана 

оценка по разработвания проблем. 

-Рецензентите нямат конфликт на интереси по отношение на рецензираното от тях 

изследване. 

-При нарушаване на анонимността на рецензионния процес да откажат участието си 

в рецензирането на конкретния ръкопис. 

-Носят пълна отговорност за констатациите и критичните бележки, които правят в 

хода на процеса по рецензиране на даден ръкопис. 


