
 

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА 

Всички членове на Редакционната колегия на списанието "Известия на съюза на 

учените - Сливен" вярват в ценностите на етичното поведение, което се основава на 

нашата индивидуална свобода и на нашата интелектуална честност. 

„Известия на Съюза на учените - Сливен" е посветено на оригинални научни 

статии, представящи ясно изложени значими аспекти, нови резултати или нови идеи на 

съвременната наука. Авторите се насърчават да представят висококачествени оригинални 

творби (теоретични и приложни изследвания), които не са публикувани или приети за 

публикуване от други списания. Тази политика на списанието за публикуване, обаче става 

безсмислена и обществото на науката може да бъде ощетено, ако авторите игнорират 

споменатите ценности на етично поведение. Ето защо ние изповядваме съществуващата 

политика на Elsevier за публикационна етика (Publishing Ethics Resource Kit) и 

идеологията в материалите, публикувани в Комитета за етика на публикациите (COPE), 

като спазваме съответния Кодекс за поведение, поставяйки си за цел да се придържаме 

към насоките и най-добрите практики в тази област. 

Ние насърчаваме най-добрите стандарти за публикационна етика и предприемаме 

всички възможни мерки срещу злоупотребите с публикациите. В основата на тази дейност 

стои постигането на съгласие по стандартите за правилно етично поведение от всички 

страни, участващи в публикуването на творби: автори, редактори, рецензенти и издател. 

Плагиатство: Плагиатството се извършва, когато един автор използва друго 

произведение (обикновено работа на друг автор) без разрешение. Плагиатството приема 

различни форми, от буквалното копиране до перифразирането на работата на друг. 

Списанието "Известия на съюза на учените - Сливен" се задължава да публикува само 

оригинални материали. Авторите са отговорни да гарантират, че всички данни в статията 

са реални и автентични. 

Дублиране или авто-плагиатство: Ако авторите (или един автор) са използвали 

собствената си публикувана преди това работа или работа, която в момента се 

преразглежда, като основа за представен ръкопис, те трябва да цитират предишната 

работа и да посочат как представеният ръкопис предлага нови материали, освен тези от 

предишната работа. 

Санкции: В случай, че има документирани нарушения на някоя от горепосочените 

политики, ще се прилагат следните санкции: 

• Незабавно отхвърляне на ръкописа и всички останали ръкописи на този автор (ако 

има такива), представени за публикуване в списанието. 

• Забрана за такива автори да публикуват в списанието за минимум 3 години. 

• Забрана на такива автори да участват в редакционната колегия или да бъдат канени 

за рецензенти. 

• Информиране на партньорите ни за доказано плагиатство или авто-плагиатство. 

• Информиране на спонсориращи или подкрепящи организации за доказано 

плагиатство или самоплагиатство. 


