
EТИЧНИ НОРМИ

ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИ В СБОРНИКА ДОКЛАДИ НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ "МЕТРОЛОГИЯ И

МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"

Международният програмен комитет, който изпълнява и функцията на

Редакционна колегия на Сборника доклади на Международния научен

симпозиум "Метрология и метрологично осигуряване" напълно споделя и

ще прилага принципите на издателство Elsevier1 и правилата на Комитета за

етични норми Committee on Publication Ethics – COPE2. В своята дейност

при допускането, рецензирането и публикуването на представените научни

доклади ще следи за спазването на авторските права и ще предотвратява

случаите на плагиатство,

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ
Изисквания при публикуване
Авторите трябва да представят за публикуване доклади с оригинални и

актуални научни, научно-приложни или приложни изследвания. Докладите

трябва да отразяват точно изходните данни, извършените изследвания и

обективното да представят тяхно обсъждане, интерпретиране и значение.

Докладите трябва да съдържат достатъчно информация, подробности и

препратки, които да позволяват на всички интересуващи се да я използват и

точно да я цитират. Измамни или съзнателно неточни твърдения са

неприемливи и представляват неетично поведение.

1www.elsevier.com/wps/find/editorshome.editors/PERK_position

2 www.elsevier.com/wps/find/editorshome.editors/PERK_COPE



Достъп до данните и съхранението им
Авторите при необходимост трябва да могат да представят първични данни

и постановки от изследванията за редакционен преглед или да осигурят

обществен достъп до тях. Те трябва да запазят всички данни за определен

срок (минимум 1 година) след публикуването.

Оригиналност и плагиатство
Авторите трябва да публикуват в докладите си оригинални изследвания и

резултати, получени лично от тях. Ако са използвани резултати и/или фрази

на други автори, то те трябва да се цитират в докладите коректно и

достатъчно пълно. Присвояването на чужди научни постижения,

отнемането на чуждо авторско право, копирането, перифразирането на

части от друга публикация, обявяването на идеи и резултати от чужди

изследвания като собствени се явяват плагиатство и не се допуска.

Плагиатството във всичките му форми представлява не етично поведение

при публикуване и е неприемливо.

Многократно публикуване
Авторите трябва да представят дадено конкретно изследване и получените

при него резултати само в един доклад. Недопустимо е да се представят

резултатите от едно и също изследване в други доклади, а също представяне

на един и същи доклад за участие и в други симпозиуми, конференции и

научни мероприятия. Многократното публикуване на един и същи доклад

представлява неетично поведение.

Позоваване на източници
Авторите трябва да цитират в докладите си пълно и коректно всички

източници (книги, публикации, патенти и др.), използвани под някаква

форма при провеждане на изследването и получените резултати.



Информация, получена насаме, в разговор, кореспонденция или дискусия с

трети страни, не трябва да се използва или включва в докладите без изрично

писмено разрешение от източника. Не позоваването на използваните

източници представлява неетично поведение при публикуване и е

неприемливо.

Авторство на доклада
Авторството на докладите трябва до бъде признато само на тези

изследователи, които имат значителен принос към концепцията,

реализацията, получаването и обработката на резултатите на публикуваното

научно изследване. Всички онези, които имат принос в отделните фази на

изследването трябва да бъдат посочени като съавтори. Съответният автор

(авторите) и всички съавтори трябва да бъдат запознати, да са одобрили

окончателния вариант на доклада и да са дали съгласието си за неговото

представяне за публикуване. Резултати от колективни изследвания е

недопустимо да се представят като индивидуални разработки. Не

спазването на авторството на докладите представлява неетично поведение

при публикуване и е неприемливо.

Опасности за хора и за животни
Ако изследванията са свързани с участието на хора и/или животни, авторът

трябва да гарантира спазването на съответните законови и институционални

изисквания за безопасност. Ако в изследванията се използват химикали,

процедури или оборудване, които имат някакви опасности, свързани с

тяхното използване авторът трябва ясно да ги идентифицира в доклада си.

Ако се извършват експерименти с хора, авторите трябва да включат в

доклада и изявление, че е постигнато обосновано тяхно съгласие. Личните

права на хората винаги трябва да се спазват. Допускането на опасности за



хора и/или животни при проведените изследвания представлява неетично

поведение и е неприемливо.

Допуснати грешки в представените и публикуваните доклади
Когато автор открие значителна грешка или неточност в своя представен

доклад, той е длъжен незабавно да уведоми Международния програмен

комитет и с негово съдействие да изтегли или коригира доклада си. Ако

трета страна информира, че публикуван доклад съдържа съществена

грешка, авторът е длъжен незабавно да изтегли или коригира доклада или

да представи доказателства пред Международния програмен комитет за

коректността на оригиналния доклад. Допуснати и некоригирани грешки в

докладите представлява неетично поведение.

Разкриване и конфликт на интереси
В своите доклади всички автори следва да оповестяват всякакъв финансов

или друг съществен конфликт на интереси, който може да се тълкува че е

повлиял на проведеното изследване и докладваните резултатите. Всички

източници на финансова и/или на институционална подкрепа за

проведеното изследване трябва да бъдат споменати. Потенциалните

конфликти на интереси трябва да бъде оповестени на най-ранния възможен

етап. Наличието и не разкриването на конфликт на интереси представлява

неетично поведение при публикуване и е неприемливо.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ
Компетентност и бързина
Рецензентите на постъпилите доклади се определят от Международния

програмен комитет, съобразно тематичното направление на докладите,

компетентността и квалификацията на всеки рецензент. Всеки избран

рецензент, който се чувства некомпетентен или не притежава необходимата



квалификация да рецензира представеното изследване в доклада или не

може бързо да го оцени, трябва да уведоми в най-кратък срок

Международния програмен комитет и да се самоизключи от процеса на

рецензиране. Определеният срок за рецензиране трябва да се спазва от

всички рецензенти.

Поверителност
Всички доклади, предоставени на рецензентите за рецензиране, трябва да се

считат като поверителни документи. Те не трябва да бъдат показвани,

предоставяни и обсъждани с други лица, с изключение на упълномощените

от Международния програмен комитет.

Обективност
Рецензентите трябва да бъдат обективни и да поставят обективни оценки на

рецензираните доклади. Те трябва да изразяват своето становище и мнение

достатъчно ясно и пълно, и с подкрепящи обективни аргументи. Личната, не

обективна и пристрастна критика към автора(ите) се счита за неуместна и

не етична.

Позоваване на източници
Рецензентите трябва да следят дали в рецензирания доклад всяко позоваване

на източници на информация или аргумент е придружено със съответното

цитиране. Те трябва да информират автора(ите) при наличие на прилики или

припокриване на доклада с други



публикации за които имат лична информация. Рецензентите следва да

идентифицират друга, вече публикувана разработка и резултати, ако те не

са цитирани от авторите и всички форми на плагиатство.

Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси
Непубликувани материали, съдържащи се в представения за рецензиране

доклад не трябва да се използват от рецензента като свои или за целите на

собствени изследвания без изричното писмено съгласие на автора.

Поверителна информация или идеи, получени в процеса на рецензиране,

трябва да се пазят в тайна и да не се използва за лична цели и изгода.

Рецензентите не трябва да рецензират доклади, в които имат конфликт на

интереси, свързани с конкурентни и други взаимоотношения, с който и да е

от авторите или институции, свързани с докладваните изследвания в

рецензираните доклади.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Решения за публикуване
Публикуването на доклад в Сборника доклади на Международния научен

симпозиум "Метрология и метрологично осигуряване" се извършва след

изпълнение на следните задължителни дейности и констатирани факти –

определяне на рецензент, рецензиране, положителна оценка от рецензента

по приетите критерии, обсъждане и колективно решение на Международния

програмен комитет. По този начин се осигурява актуалност, качество и

научно ниво на публикуваните в Сборника доклади. Целта е да се

удовлетворят изискванията за очакваното етично поведение на всички

страни, участващи при публикуването - автор, рецензент, издател и

общество.



Честна оценка
Представените доклади се оценяват по тяхното интелектуално съдържание

без оглед на раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения,

етническа принадлежност, националност, гражданство или политическа

пристрастност на авторите. Рецензираният доклад се оценява по приети и

обявени обективни критерии. Оценката на рецензирания доклад трябва да е

обективна и обоснована. При необективна и необоснована оценка

Международният програмен комитет може да възложи повторното

рецензиране на представен доклад от друг рецензент.

Конфиденциалност
Всеки член на Международния програмен комитет трябва да спазва

професионална конфиденциалност и не трябва да разкрива никаква

информация относно конкретен представен доклад на никой друг освен на

съответния автор, потенциалните рецензенти и издателя при необходимост.

Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси
Предоставените материали в постъпилите доклади, не трябва да се

използват от членовете на Международния програмен комитет в собствено

научно изследване без изричното писмено съгласие на авторите.

Поверителна информация или идеи, получени в процеса на обсъждане и

решение за допускане за отпечатване в Сборника доклади, трябва да се пазят

в тайна и да не се използват за лична изгода. Членовете на Международния

програмен комитет трябва да изискват от всички участници да разкрият

евентуални конкурентни интереси и да публикуват корекции в случай, че са

разкрити такива след публикуването на докладите. Ако е необходимо,

трябва да бъдат предприети и други подходящи действия, като например

изтегляне на публикуваното или изразяване на отношение.



Участие и сътрудничество в разследване на оплаквания
Когато са подадени оплаквания от етичен характер (особено плагиатство)

относно представен или публикуван доклад, Международният програмен

комитет, съвместно с издателя трябва да вземе съответни мерки. Тези мерки

включват отдаване на сериозно внимание на съответната жалба или

претенции, свързване с автора на доклада, съобщения до съответните

институции, организации и фирми. Ако жалбата бъде уважена, то възможни

действия могат да бъдат публикуване на корекции, изтегляне на материала,

изразяване на отношение или друго действие. Всеки акт на неетично

поведение (особено плагиатство) при публикуване трябва да се разгледа,

дори и ако е установен години след публикуване на доклада.


