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Политика на приемане и отхвърляне на ръкописи
Manuscripts acceptance and rejection policy
Могат да бъдат необходими няколко
редакции на ръкописа преди редакторите
на списанието да вземат решение за
приемане или отхвърляне на ръкопис.
Главният редактор на списанието може
да вземе решение за приемане на
ръкопис само въз основа на най-малко
две положителни рецензии. В редки
случаи редакторите на списанието могат
да решат да приемат или отхвърлят
ръкописи, които не следват препоръките
на рецензентите. В случай на приемане
или отхвърляне на ръкопис, авторът ще
получи
писмо
с
пояснения
от
редакторите на списанието.
Критериите за приемане са:

Several manuscript revisions may
be necessary before Journal’s
editors
decide
on
manuscript
acceptance or rejection. Journal’s
editor can decide on manuscript
acceptance only based on at least
two positive reviews. In rare
instances Journal’s editors may
decide
to
accept
or
reject
manuscripts
that
don’t
follow
reviewer’s recommendations. In the
case of manuscript acceptance or
rejection the author will receive an
explanation letter from Journal’s
editors.
The criteria for acceptance are:

 Важен изследователски въпрос и
хипотеза;
 Правилно дефинирана методология,
включваща проектиране, събиране и
анализ на данни;
 Пълна справка и обосновка на
използваната литература;
 Спазване на редакционната и етична
политика;
 Ясно представяне и адекватно
езиково ниво.

 Valid research question and
hypothesis;
 Correct methodology including
study design, data collection and
analysis;
 Sufficiently
referenced
and
grounded in existing literature;
 Editorial and ethical policies were
adhered to;
 Clear presentation and adequate
language level.

Приетите ръкописи изчакват реда си и
ще бъдат публикувани в настоящите
броеве на списанието. Редът на
приемане на ръкописите не отговаря на
този за публикуване.

Accepted manuscripts will enter
the publication queue and will be
published in upcoming issues. The
order of manuscript acceptance is
not necessarily the order of their
publication in the next issues of the
Journal.

Критериите за отхвърляне са според
някоя от следните причини:

The criteria for rejection are from
one of the following reasons:

 Ръкописът съдържа фундаментални
грешки, които не могат да бъдат
отстранени от автора;

 The
manuscript
contains
fundamental errors that cannot be
rectified through author revisions;
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 Има сериозни забележки относно
етичността на ръкописа, които не
могат да бъдат отстранени чрез
корекции от автора;
 Авторите не желаят или не са в
състояние
да
отговорят
на
забележките в достатъчна степен, за
да коригират ръкописа и да е
подходящ за публикуване;
 Авторът на ръкопис, който е бил
отхвърлен,
може
да
поиска
преразглеждане от редколегията на
списанието. Ако авторът повторно
изпрати отхвърления ръкопис без
писмо
за
преразглеждане
до
редколегията
на
списанието,
подаването ще се счита за невалидно.
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 There are serious concerns about
ethical issues in the manuscript
that cannot be rectified through
author revisions;
 The authors are unwilling or
unable to address my concerns
sufficiently
to
make
this
manuscript
suitable
for
publication;
 For manuscripts that have been
rejected the author may ask
Journal’s editorial board for
reconsideration. If the author
resubmits the rejected manuscript
without reconsideration letter to
Journal’s editorial board, the
submission will be considered
invalid.

