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Четири категории изменения (корекции) са приложими за рецензираните 

материали: Erratum (Корекция на издателя), Corrigendum (Корекция на автора), 

Изтегляне и Addendum. При всички изменения следваме указанията на Комисията 

по публикационна етика (COPE) за комуникация с всички участващи страни. 

 

Корекции 

Авторите трябва да информират редактора за всички фактически грешки, които са 

забелязали в статията си след публикуването й. Корекциите се правят по преценка 

на списанието. Ние сме отговорни да запазим целостта на научното съдържание. 

Следователно, незначителни корекции, които не засягат смисъла на изложението 

(напр. форматиране или печатни грешки), могат да бъдат отхвърлени, ако бъдат 

изпратени след публикуването на списанието. Процедурата за корекции зависи от 

етапа на публикуване на статията, но във всички случаи известието за корекция се 

публикува възможно най-скоро. 

 

Erratum (Корекция на издателя) 

С Erratum или Корекция на издателя уведомяваме за важна грешка, допусната от 

списанието, която засяга научната цялост на статията, репутацията на авторите или 

на списанието. 

 

Corrigendum (Корекция на автора) 

С Corrigendum или Корекция на автора уведомяваме за важна грешка, направена от 

автора(ите), която засяга научната цялост на статията, репутацията на авторите или 

на списанието. 

 

Изтегляне 

Редакторите изтеглят статия, когато има доказателства за ненадеждни или 

фалшифицирани данни, плагиатство, дублирана публикация и неетично 

изследване. Всички сериозни искове се разглеждат незабавно и се прави 

предварителна оценка на представените доказателства. Това включва комуникация 

с автори, редактори, рецензенти, издатели и т.н. Може да бъде поискана помощ от 

външни органи, напр. правен съвет, при разрешаване на случая. Ако повдигнатите 

обвинения и/или твърдения са основателни, констатациите се публикуват и случаят 

се отбелязва като „затворен“. 

Процедурата за изтегляне зависи от етапа на публикуване на статията. Въпреки 

това, ако списанието получи сериозни обвинения относно данни или поведение на 

автор, ние следваме насоките на Комисията по публикационна етика (COPE).  

Ако случаят се окаже невъзможен за разрешаване поради недостатъчни 

доказателства или поради нежеланието на трети страни да сътрудничат, той ще 

бъде маркиран като „в процес на разглеждане“, докато не бъдат събрани 

допълнителни доказателства. Известията за изтегляне на статия получават DOI.  



Addendum (Допълнение) 

Допълненията се публикуват, когато редакторите преценят, че допълнителната 

информация е от решаващо значение за разбирането от страна на читателя на 

значителна част от публикуваната статия.  

 

Бележка на редактора 

Бележка на редактора се публикува, когато редакторите искат да уведомят 

читателите за проблеми, свързани с публикуваната статия. 


