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Приложение 2 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

 

 

 

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОУЧВАНЕТО:  

 

ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:  

 

НАУЧНА ИНСТИТУЦИЯ:  

 

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ 

Проучването се провежда, съобразно Европейския етичен кодекс за 

почтеност на научните изследвания, Етичния кодекс на служителите в 

БАН и Етичния кодекс на ИИНЧ-БАН, както и съобразно секция 8 

(Изследователска и публикационна дейност) от Етичните принципи на 

Американската Психологическа Асоциация (American Psychological 

Association, APA)*. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Нашето намерение е да Ви предоставим точна и ясна информация, за да 

можете да прецените дали желаете или не желаете да участвате в 

проучването. Затова прочетете внимателно този информационен лист за 

участниците и след това можете да зададете всички възникнали въпроси 

във връзка с проучването. Ако прецените, можете да се консултирате с 

всеки, когото смятате за подходящ. 

 

ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ 

Трябва да знаете, че Вашето участие в това проучване е доброволно и 

можете да изберете и да не участвате. Ако решите да участвате в 

проучването, можете да промените решението си и да оттеглите Вашето 

съгласие по всяко време. 

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Описание на проучването: 

Участници: 

Цел: 

Принос за обществото и науката: 
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ПОЛЗИ И РИСКОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШЕТО УЧАСТИЕ В 

ПРОУЧВАНЕТО** 

 

Ползи за участниците в проучването: 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. .... 

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .... 

 

Рискове от участието в проучването: 

Не съществуват преки рискове от проучването. Въпреки това, ако 

възникнат определени притеснения в процеса на изследването можете да 

ги споделите с екипа на програмата, в която сте включени. 

Ако Вие или екипът, който работи с Вас считате, че участието в 

изследването може да представлява риск за Вашето здраве, участието Ви в 

изследването може да бъде прекратено. 

 

Съществуват следните рискове, свързани с участието в проучването: 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .... 

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

В рамките на изследването ще се събира основна социо-демографска 

информация (пол, възраст, образование, семеен статус и др.) и субективни 

отговори на въпроси и задачи, оценяващи когнитивни, личностни и 

...............................................................................................** характеристики. 

Всички данни ще бъдат съхранявани на сигурни сървъри и ще бъдат 

анализирани на колективна основа.  

Всички лични данни ще бъдат третирани в съответствие с разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 г., относно защитата на физическите лица по отношение на 

обработката на лични данни, на свободното им разпространение и 

съответните местни закони. 

Събраните данни от проучването ще бъдат идентифицирани с код, 

така че обратна идентификация на изследваните лица няма да е 

възможна. Само изследовател и упълномощени лица, свързани с 

проучването, ще имат достъп до посочения код и се задължават да 

използват тази информация единствено за целите, посочени в 

проучването. Поверителността на тези данни ще бъде запазена и при 

публикуване на резултатите от проучването. *** 
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КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА С ЛИЦЕ, ПРОВЕЖДАЩО 

ПРОУЧВАНЕТО:  

Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси или се нуждаете от 

допълнителна помощ. 

Име: 

Електронна поща:  

 

 
 

 

*В случаите на провеждане на психологични проучвания 

**Попълва се, съобразно спецификите на конкретното проучване 

***Текстът се включва в информационния лист само в случаите на проучване на 

специфични целеви групи при теренни изследвания 


