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Харвардската система за цитиране се състои от два взамносвързани елемента: 

1. Цитиране в текста на статията (точен цитат или интерпретиран) с посочване в 

кръгли скоби на основните библиографски данни – фамилно име на автор/и и година на 

издаване (фамилия на автор/и, година), които служат за свързване с пълното 

позоваване на библиографските данни на цитирания източник в списъка с цитирана 

литература. 

2. Списък с цитирана литература, който включва само споменатите и позовани 

кратко в текста източници, подреден по азбучен ред. 

Бележка: източници по темата на статията, който не са цитирани в текста се 

посочват в отделен списък, наречен Литература по темата. 

 

I. ПОЗОВАВАНЕ В ТЕКСТА 

При Харвардска система за цитиране в текста се посочват фамилното име на 

автора и годината на цитирания ресурс, възможно и страница/страници. 

- Ако името на автора се споменава в текста с цитат или с позоваване на 

идеи, след името се поставя годината в кръгли скоби, ако е подходящо и 

страницата/страниците: Mitchell (2017, p. 189). Ако името на автора се 
споменава в текта на български език, а публикацията му е на чужд език, 

то в скобите трябва да се посочи името на автора на оргиналния език. 

Например: Смит… (Smitt, 2016). 
 

- Ако името на автора не се споменава в самия текст, то в скобите се 

поставя: име, година и страница/и: (Mitchell, 2017, pp. 189-191). 

Бележка: страницата се отбелязва: с. 189 или p. 189, или пък от страница до страница, 

свързани с тире: с. 189-191 / pp. 189-191. 

Публикация от двама или трима автори 

При цитиране на публикация с 2 или 3 автори се посочват последователно 

фамилиите на авторите, годината на публикацията и след запетая – съответно 

страницата/страниците: 

B. Mitchell и G. Thomson (2017, p. 189) или (Mitchell, Thomson, 1991, p. 37). 

Публикация от четирима или повече автори 

При цитиране на 4 и повече автори на една публикация се посочва фамилията на 

първия автор и след това „и др.“/„et al.”:  

Mitchell et al. (2017, p. 189) или (Mitchell et al., 2017, p. 189). 

Публикация без автор 

При цитиране на публикация без да е посочен автор в текста може да се 

споменава заглавието, а в скоби година и страница/страници: A guide to citation (2017, 
pp. 189-200) или, ако заглавието не е се споменава в текста , то в позовавенето в курсив 

се поставя заглавието на публикацията така: (A guide to citation, 2017, pp. 189-201). 



5 
 

Публикация без автор в периодично издание 

При цитиране на статия без автор в периодично издание се поставя заглавието на 

статията следвано от заглавието на периодичното издание в курсив и датата, разделени 

от запетаи: 
“Fifty Years of Darwinism” (Saturday Review, 26 June 1909) или (Fifty Years 

of Darwinism, Saturday Review, 26 June 1909). 

Повече публикации от един и същи автор/и, издадени в една година 

При цитиране на публикации с един и същ автор/автори и година на издаване, 

то те се разграничават една от друга с малки букви поставени след годината (a, b, c … 

т.н. или а, б, в … и т.н.), например: 

Mitchell (2018a, pp. 56-58) или (Иванов, 2017б, с. 189). 

Публикация с автор организация (колективен автор) 

При цитиране на публикация с автор организация се посочва наименованието 

на институцията: (Institut geographique national, 2012, p. 45). 

Няколко публикации, подкрепящи обща идея 

При цитиране едновременно на няколко публикации, подкрепящи обща идея, то 

те се разделят с точка и запетая (Mitchell, 2017, p. 189; Янакиев, 2000; Andrews, 
1989, pp. 165-176). 

Различни издания на една и съща публикация 

При цитиране на различни издания (редакции) на една и съща публикация се 

посочват годините на издаване и се разделят с точка и запетая: Mitchell (2010; 2017) 
или (Mitchell, 2010; 2017). 

Публикация без година на издаване 

При цитиране на публикация, в която не може да бъде установена година на 

издаване се посочва „без година“ (без дата) или при англоезичните публикации “no 
date“: (Mitchell, no date, p. 189). 

Публикация по друга публикация 

Посочва се цитираната публикация последвана от израза „цит. по …“ или “cited 
in …“ и името на автора и годината на издаване на цитиращата публикация, например: 

Smith 2000 (cited in Mitchell, 2017, p. 189) или (Smith, 2000 cited in Mitchell, 
2017, p. 189). 
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II. БИБЛИОГРАФСКО ПОЗОВАВАНЕ В СПИСЪКА С ИЗПОЛЗВАНА 

ЛИТЕРАТУРА 

За разлика от относително еднотипния начин на цитиране в текста, позоваването в 

списъка с използвана литература е различен според вида на публикациите. 

Книга 

Основни данни при цитиране на книга: 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване). Заглавие. 

При преиздание поредност. Място на издаване: Издателство. 

Пример: 

Mitchell, J.A.,Thomson, M. (2017). A guide to citation. 3rd ed. London: London 
Publishings. 

Бележка: Фамилното име на автора/авторите се посочва в получер шрифт (bold), а заглавието 

в курсив (italic). 

Нормативни документи 

Пример за цитиране на отпечатани нормативни документи (конституция, укази,закони, 

наредби и др. п): 

Сборник от различни произведения с авторска отговорност редактор 

Основни данни при цитиране на сборник с авторска отговорност редактор: 

Фамилия на редактора, Лично име/инициал/и (ред.) (Година на публикуване). 
Заглавие. При преиздание поредност. Място на издаване: Издателство. 

Пример: 

William, S.T. (ed.) (2015). Referencing: a guide to citation rules. 3rd ed. New York: 
My Publisher. 

Съставна част от сборник с авторска отговорност редактор 

Основни данни при цитиране на съставна част от сборник с различни произведения 

(напр. отделна студия, статия, доклад и др.) с авторска отговорност редактор: 

Фамилия на автора на съставната част, Лично име или инициал/и (Година на 
издаване). Заглавие на съставната част. В: Фамилия на редактора, Лично 
име или инициал/и (ред.). Заглавие на сборника. При преиздание поредност. 
Място на издаване: Издателство, страница/и. 

Пример:  
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Troy, B.N. (2015). Harvard citation rules. In: Williams, S.T. (ed.). A guide to citation 
rules. New York: NY Publishers, pp. 34-89. 

Бележка: при цитиране в текста на съставна част от сборник с различни произведения с 

авторска отговорност редактор се посочва името на автора на съставната част, не името 

на редактора. 

Пример за цитиране на отделен доклад, публикуван в сборник от конференция: 

Wittke, M. (2006). Design, construction, supervision and long-term behaviour of 
tunnels in swelling rock. In: Van Cotthem, A. et. al. (eds.). Eurock 2006: 
Multiphysics coupling and long term behaviour in rock mechanics: Proceedings of 
the International Symposium of the International Society for Rock Mechanics, 
EUROCK 2006, 9-12 May 2006, Liège, Belgium. London: Taylor & Francis, pp. 211-
216. 

Бележка: Фамилното име на автора/авторите се посочват в получер шрифт (bold). Заглавието 

на сборника се маркира в курсив (italic). 

Електронна книга (e-book) 

Основни данни при цитиране на e-книга с онлайн достъп: 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване). Заглавие 
[онлайн]. При преиздание поредност. Място на публикуване: Издателство 
[Прегледана: дата месец година]. Достъпна от: URL/DOI. 

Пример: 

Walliman, N.S.R. (2011). Research methods: The basics [online]. Abingdon: 
Routledge [Viewed 19 November 2015]. Available from: 
https://www.dawsonera.com/readonline/9780203836071/. 

Основни данни при цитиране на e-книга с онлайн достъп чрез четец (e-book reader): 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване). Заглавие 
[Модел на четеца]. При преиздание поредност. Място на публикуване: 
Издателство [Прегледана: дата месец година]. Достъпна от: Available from: 
Name of website book purchased from. 

Пример: 

Bryman, A., Bell, E. (2011). Business research methods [Kindle Fire HD 8]. 3rd ed. 
Oxford: Oxford University Press [Viewed 7 April 2017]. Available from: 
Amazon.co.uk. 

Пример за е-публикация на нормативен документ: 
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Закон за адвокатурата: Обн. ДВ. бр. 55 от 25 Юни 2004г.,…, изм. и доп. ДВ. 
бр. 17 от 26 февруари 2021г. (2004) [онлайн] [прегледан на: 10.09.2020]. 
Достъпен на: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135486731. 

Статия от списание 

Основни данни при цитиране на статия от списание: 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване). Заглавие на 
статията. Заглавие на списанието, Том/Годишнина/продължаваща номерация, 
текуща номерация за годината, страница/и. 

Пример: 

Wilmott, C., Fraser, E., Lammes, S. (2018). I am he. I am he. Siri rules: work and 
play with the Apple Watch. European Journal of Cultural Studies, vol. 21, no. 1, pp. 
78-95. 

Бележка: Фамилното име на автора/авторите се посочва в получер шрифт (bold). Заглавието 

на списанието се маркира в курсив (italic). 

Статия от онлайн списание 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на публикуване). Заглавие 
на статията. Заглавие на списанието [онлайн], Том/продължаваща 
номерация, текуща номерация за годината/брой [Прегледана: дата месец 
година]. Достъпна от: URL/DOI. 

Пример: 

Ashby, A. (1999). Frank Zappa and the anti–fetishist orchestra. The Musical 
Quarterly [online], vol. 83, no 4, pp. 557-606 [Viewed 5 October 2015]. Available 
from: http://www.jstor.org/stable/742617. 

Статия от вестник 

Основни данни при цитиране на статия от вестник: 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година). Заглавие на статията“, 
Заглавие на вестника, Ден месец, страница/и.  

Пример: 

Mitchell, J.A. (2017). Changes to citation formats shake the research world. The 
Mendeley Telegraph, 6 July, pp. 9-12. 

Бележка: Фамилното име на автора/авторите се посочва в получер шрифт (bold). Заглавието 

на вестника се маркира в курсив (italic). 

Статия от онлайн вестник 
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Основни данни при цитиране на статия от онлайн вестник: 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване). Заглавие на 
статията. Заглавие на вестника, Ден месец [online] [Прегледана: дата месец 
година]. Достъпна от: URL/DOI. 

Sample, I., (2014). Why an octopus's suckers don't stick its arms together. The 
Guardian [online], 15 May. Updated 16 May 2014, 00:20 [Viewed 17 January 2015]. 
Available from: http://www.theguardian.com/science/2014/may/15/octopus-suckers-
arms-chemical-skin. 

Пример за цитиране на анонимна статия в онлайн вестник: 

Fifty Years of Darwinism (1909). Saturday Review [online], 26 June, 107, № 2800, 
pp.807-808 [Accessed 25 January 2017]. Available at: British Periodicals 
http://search.proquest.com/britishperiodicals. 

Пример за цитиране на публикация на официален/нормативен документ в онлайн 

вестник: 

Препоръка на Съвета от 22 май 2018 година относно ключовите 
компетентности за учене през целия живот (текст от значение за ЕИП) 
(2018/C189/01) (2018). Официален вестник на Европейския съюз [онлайн], 
4.6.2018, C 189/1 [прегледана на 20 септ. 2020]. Достъпна на: 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/6fda126a-67c9-11e8-ab9c-
01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1. 

Съставна част от справочник (енциклопедия, речник и др. п.) 

Основни данни при цитиране на съставна част от справочно издание: 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване). Заглавие на 
съставната част от справочника. В: Фамилия, Лично име/инициал/и на 
автора/редактора на справочника (ред.). Заглавие на справочника. Поредност 
при преиздание. Място на издаване: Издателство. Том (ако справочникът е 
многотомно издание), страница/и. 

Пример: 

Berges, S. (2012). Moral Development. In: Chadwick, R. ed. Encyclopedia of 
Applied Ethics. 2nd ed. London: Academic Press. Vol. 3 M–R, pp. 141-151. 

Пример на цитиране на съставна част в онлайн справочник: 

Research, n.1 (2010). In: OED Online. Oxford: Oxford University Press [Viewed 14 
December 2015]. Available from: 
http://www.oed.com/view/Entry/163432?isAdvanced=false&result=1&rskey=P9ZxF&. 

Некнижни материали 

 

- Фотография достъпна онлайн 
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Основни данни при цитиране на фотография: 

Фамилия на фотографа, инициал/и (Година) Заглавие на фотографията 
[онлайн] [Прегледана на: Дата месец година]. Достъпна от: URL. 

Пример: 

Millais, J.E. (1851-1852). Ophelia [online] [Accessed: 21 June 2014]. Available at: 
www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506. 

- Филм 

Основни данни при цитиране на филм: 

Заглавие на филма (Година) Режисиран от Име и фамилия [филм]. Място: 
Кинематографична студия. 

Пример: 

Rear Window (1954). Directed by Alfred Hitchcock [Film]. Los Angeles: Paramount 
Pictures. 

- Презентация с онлайн достъп 

Основни данни при цитиране на онлайн презентация: 

Фамилия на презентатора, инициал/и (Година) Заглавие на презентацията 
[медия]. Наименование на събитие [Прегледана на: Дата месец година]. 
Достъпна от: URL. 

Пример: 

Sciamanna, C., Bazela, C. and Bullingham, L., (2016). Reconceptualising 
information and digital literacy in a fluid digital world [PowerPoint presentation]. 
Northern Collaboration Conference, 15 September [Accessed 18 May 2017]. 
Available from: https://www.slideshare.net/northerncollaboration/reconceptualising-
information-and-digital-literacy-in-a-fluid-digital-world. 

- Телевизионно предаване 

Основни данни при цитиране на телевизионно предаване: 

Заглавие на телевизионното предаване. Наименование на телевизионния 
канал или стрийминг услуга, платформа, канал или др., дата месец на 
излъчване. 

Пример: 
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BBC News at Six. (2017). BBC One [Online], 17 February, 18:00 [Viewed 18 
February 2017]. Available from: iPlayer. 

- Отделен епизод на телевизионно предаване 

Основни данни при цитиране на отделен епизод от телевизионно предаване: 

Заглавие на отделния епизод (Година на излъчване). Заглавие на 
телевизионното предаване, Серия №, епизод №. Наименование на 
телевизионния канал или стрийминг услуга, платформа, канал или др., дата 
месец на излъчване. 

Пример: 

Fly (2010). Breaking Bad, Series 2, episode 10. AMC, 23 May 2010. 

- Онлайн видео 

Основни данни при цитиране на онлайн видео: 

Наименование на потребителя. (Година). Заглавие [онлайн видео]. Дата месец 
[Прегледано: дата месец година]. Достъпно от: URL. 

Пример: 

Mendeley (2014). Getting started with Mendeley [Online video]. 3 April [Accessed: 
21 August 2017]. Available at: https://www.YouTube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM. 

- Музикален албум с онлайн достъп 

Основни данни при цитиране на музикален албум с онлайн достъп: 

Фамилия, Лично име/Инициал/и или Псевдоним на музикалния изпълнител 
(Година). Заглавие [формат]. Място: Дистрибуторска компания. [Прегледан: 
дата месец година]. Достъпен от: URL. 

Пример: 

Beyonce (2016) Lemonade [Visual Album] New York: Parkwood Records. 
[Accessed: 17 February 2016]. Available at: 
https://www.beyonce.com/album/lemonade-visual-album/. 

- Уебсайт 

Основни данни при цитиране на уебсайт: 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година). Заглавие на уебсайта 
[онлайн] [Прегледан: дата месец година]. Достъпен от: URL. 
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Пример: 

Mitchell, J.A. (2017). How and when to reference [Online] [Accessed 27 May 2017. 
Available at:https://www.howandwhentoreference.com/. 

или ако няма индивидуална авторска отговорност: 

Met Office (2013). What do we mean by climate? [online]. Met Office [Viewed 14 
October 2015]. Available from: http://www.metoffice.gov.uk/climate-guide/climate. 

- Публикация в Blog 

Основни данни при цитиране на публикация в блог: 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година) Заглавие на публикацията 
[Blog]. Заглавие на Блога [Прегледан: дата месец година]. Достъпен от: URL. 

Пример: 

Steel, B. (2015). New edition of Journal Citation Reports now available. Librarians' 
Blog for Social Sciences [online]. 22 June 2015 [Viewed 1 December 2015]. 
Available from: http://unisheffieldlib-socialsciences.blogspot.co.uk/2015/06/new-
edition-of-journal-citation-reports.html. 

- Публикация във Фейсбук (Facebook status/post) 

Основни данни при цитиране на фейсбук публикация: 

Фамилия на автора, Лично име или Наименование на потребителя (Година). 
Заглавие на фейсбук публикацията. Дата месец [Фейсбук] [Прегледана на: 
дата месец година]. Достъпна от: URL. 

Пример: 

Mendeley (2017). The pressure is always on for researchers to fund their research 
careers. 16 May [Facebook] [Accessed: 21 August 2017]. Available at: 
https://www.facebook.com/mendeley/photos/a.10150156999648611.291608.429201
43610/10154866770358611/?type=3. 

- Карта, достъпна онлайн 

Фамилия, Лично име на създателя (Година). Заглавие [Map designation. Map 
scale]. Място на публикуване: Издател [Прегледана на: дата месец година]. 
Достъпна от: URL. 

Примери: 

 

https://www.facebook.com/mendeley/photos/a.10150156999648611.291608.42920143610/10154866770358611/?type=3
https://www.facebook.com/mendeley/photos/a.10150156999648611.291608.42920143610/10154866770358611/?type=3
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Ordnance Survey (2017). [Castleton, Derbyshire. 1:20000]. Southampton: 
Ordnance Survey [Viewed 23 May 2017]. Available from: 
http://digimap.edina.ac.uk/roam/os. 

Google Maps (2017). [Information Commons, Sheffield. Satellite view]. Google. 
[Viewed 2 June 2017]. Available from: 
https://www.google.co.uk/maps/@53.381501,-
1.4849867,167m/data=!3m1!1e3?hl=en. 

Цитиране на архивни материали 

Основни данни при цитиране на архивни материали: 

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година). Заглавие. Наименование 
на фонда/колекцията (сигнатура, идентификатор или кутия/папка,инвентарен 
номер). Наименование и местонахождение на архива/репозиториума. 

- Писмо 

Пример:  

Darwin, C. (1818). Darwin to W. D. Fox, 12 June [Letter]. Held at: Cambridge: 
Christ’s College Old Library. CC-OldLibraryFox1. 

- Дневник 

Пример: 

Bundy, A. E. (1916-19). Diary of Major A. E. Bundy [Diary]. Held at: London: 
Imperial War Museum. P.371. 

- Ръкопис 

Пример: 

Little Domesday: Dunwich, Suffolk (1086) [Manuscript]. Held at: London: National Archives. 
E 31/1/3/1053. 

- Документ 

Пример:  

Wilson, B. (2000). Typescript of short story Brothers and Sisters by Budge Wilson. 
Budge Wilson fonds (MS-2-650.2013-070, Box 3, Folder 9). Dalhousie University 
Archives, Halifax, Nova Scotia, Canada. 

- Фотография/Снимка 

Пример:  
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Edwards, F.W. (1895) Photograph of Empire of India Tea House [Photograph]. 
Kew: The National Archives. 1/421/209, Records of the Copyright Office, Stationer’s 
Company. 

- Рисунка 

Пример:  

Creighton, C. (197-). Watercolour painting [painting]. Catherine Creighton and 
family fonds (MS-2-656, Box 12, Folder 6). Dalhousie University Archives, Halifax, 
Nova Scotia, Canada. 

- Карта 

Пример:  

Wyld, J. (1850) London and its environs: levels taken by order of the 
Commissioners of Sewers, 1:17,400 [Map]. Held at: London: British Library. 
BLL01016133799. 

- Ефимера 

Пример:  

Dalhousie Student Union (1986) In Search of the Supernatural [poster]. Dalhousie 
University Reference Collection (MS-1-Ref, Box 16, Folder 27). Dalhousie University 
Archives, Halifax, Nova Scotia, Canada. 

Цитиране на арт материал (картина, скулптура, гравюра или др.п.), 

притежание на галерия или колекция 

Основни данни при цитиране на арт материали: 

Фамилия на художника, Лично име/Инициал/и. (Година/и) Заглавие на 
творбата [Медия]. Съхранява се: Място на галерията/колекцията: Име на 
галерията/колекцията. Инвентарен/каталожен номер, местоположение в 
галерия или колекция. 

Пример: 

Hogarth, W. (c. 1740-1745) The shrimp girl. [Painting, oil on canvas]. Held at: 
London: National Gallery. NG1162, Room 35.  

- Арт материал, достъпен онлайн 

Основни данни при цитиране на арт материали, достъпни онлайн: 

Фамилия на художника, Лично име/Инициал/и (Година/и) Заглавие на 
творбата [Медия - онлайн] [Прегледан: дата месец година]. Достъпен от: Име 
на галерията/колекцията на URL. Инвентарен/каталожен номер.  
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Пример: 

Gilbert, A. (1899) A bishop saint [Portrait bust - online] [Accessed: 30 January 
2017]. Available at: Victoria & Albert Museum 
http://collections.vam.ac.uk/item/O8861/a-bishop-saint-portrait-bust-gilbert-alfred-
sir/. A.4-1995.  

- Арт материал, репродуциран в книга 

Основни данни при цитиране на арт материали, репродуцирани в печатна книга: 

Фамилия на художника, Лично име/Инициал/и (Година/и на творбата). 
Заглавие на творбата [Медия]. В: Фамилия на автора на книгата, Лично име 
или Инициал/и. Заглавие на книгата. Място на издаване: Издателство, година 
на издаване, страница/и. 

Пример: 

Landseer, E. (1841-45). Windsor Castle in modern times [Painting, oil on canvas]. 
In: Treuherz, J. Victorian painting. London: Thames & Hudson, 1993, p. 16. 

Цитиране на предмет в музей или галерия 

Основни данни при цитиране на предмет в музей или галерия: 

Фамилия на производителя/дизайнера, Лично име или Инициал/и 
(производител/дизайнер) (Година/и). Наименование на предмета [вид на 
предмета]. Място на музей или галерия: Наименование на музей или галерия. 
Номер, точно място на разположение на предмета. 

Пример: 

Vredeman de Vries, H. (des.) (1590-1600). Great bed of Ware [Bed]. London: 
Victoria and Albert Museum. W: 47:1 to 28-1931, British Galleries, room 57a, case 2. 

- Предмет в музей или галерия, видян онлайн 

Основни данни при цитиране предмет музей или галерия, достъпен онлайн: 

Фамилия на производителя/дизайнера, Лично име или Инициал/и 
(производител/дизайнер) (Година/и). Наименование на предмета [вид на 
предмета - онлайн] [Прегледан на: дата месец година. Номер на музей или 
галерия]. Достъпни от: URL. 

Пример: 

Princess Mary gift fund box (1914) [Box, embossed, brass - online]. Imperial War 
Museums [Accessed: 30 January 2017]. Available at: 
http://www.iwm.org.uk/history/first-world-war-princess-mary-gift-box#&gid=2&pid=1. 
EPH9380. 



16 
 

Цитиране на архитектурен обект 

Основни данни при цитиране: 

Фамилия на архитекта, Лично име или Инициал/и (арх.) (Година/и). 
Наименование на архитектурния обект. Място/адрес. 

Пример: 

Vanburgh, J. (arch.) (1699-1811). Castle Howard. York.  

или 

The Jew’s House (12th Century). 15 The Strait, Lincoln. 
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III. ТАБЛИЦА. ПРИМЕРИ ЗА ЦИТИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ ПУБЛИКАЦИИ 

ВИД НА 

ПУБЛИКАЦИЯТА 

ХАРАКТЕРИСТ

ИКИ  

ЦИТИРАНЕ В ТЕКСТА: 

 

 

ЦИТИРАНЕ В СПИСЪК С ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА: 

   примери на чужд език  

   и на бълг. ез. 

СТАТИЯ ОТ 

СПИСАНИЕ 

един автор 

когато се споменава името на 

автора или има точен цитат 

„…“ Gray (2018, p. 175),  
или 

когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

текст (Gray, 2018)  

Gray, L. (2018). Exploring how and why young people use social 
networking sites. Educational Psychology in Practice, vol. 34, no. 2, 
pp. 175-194. 

Васев, М. (2019). Лидерство и невербална комуникация във 
виртуални екипи. Психологични изследвания, т. 22, кн. 1, юни, с. 
299-308. 

двама или трима 

автори 

когато се споменава името на 

автора или има точен цитат 

„…“ 

C. Wilmott, E. Fraser и S. 
Lammes (2018) 
или 
когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

текст (Wilmott, Fraser, 

Lammes, 2018) 

Wilmott, C., Fraser, E., Lammes, S. (2018). I am he. I am he. Siri 
rules: work and play with the Apple Watch. European Journal of 
Cultural Studies, vol. 21, № 1, pp. 78-95. 
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 Рангелова, Ж., Докова, К. (2011). Социално икономически 
фактори и репродуктивни нагласи и поведение на жените. Scripta 
Scientifica Medica, 43, с. 41-43. 

 
четирима или 

повече автори 

когато се споменава името на 

автора или има точен цитат 

„…“ Mitchell et al. (2017, p. 38) 

или  

когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

текст (Mitchell et al., 2017) 

 

Mitchell et al. (2017). Non-native invasive species as paradoxical 
ecosystem services in urban conservation education. Web Ecology, 
vol. 18, no. 1, pp. 37-40. 

 

Миланова, М. и др. (2020). Каталогизацията в дигиталната ера. 
Библиотека, том 25, бр. 6, с. 13-16. 

 

СТАТИЯ ОТ 

СПИСАНИЕ 

без автор 

когато се споменава името на 

автора или има точен цитат 

„…“ ‘Fifty Years of Darwinism’ 

(Saturday Review, 26 June 
1909)  

или  

когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

текст (Fifty Years of Darwinism, 
Saturday Review, 26 June 1909)  

Fifty Years of Darwinism (1909). Saturday Review, 26 June, 107, no 
2800, p. 3. 

онлайн списание 

когато се споменава името на 

автора или има точен цитат 

„…“ A. Ashby (2016)  

Ashby, A., (1999). Frank Zappa and the anti–fetishist orchestra. The 
Musical Quarterly [online], vol. 83, issue 4, pp. 557-606 [Viewed 5 
October 2015]. Available from: http://www.jstor.org/stable/742617. 
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или  

когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

текст … (Ashby, 2016). 

 

Недев, С. (2017). Европейската архитектура за сигурност след 
края на Студената война. E-Journal VFU Политически науки и 
обществени комуникации [онлайн], бр. 10 [прегледана на: 
01.09.2020]. Достъп на: 
https://ejournal.vfu.bg/bg/politicheski_nauki.html. 
 

СТАТИЯ ОТ 

ВЕСТНИК 
* 

когато се споменава името на 

автора или има точен цитат 

„…“ J. A. Mitchell (2017, p. 9)  

или  

когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

текст … (Mitchell, 2017). 

Mitchell, J.A. (2017). Changes to citation formats shake the research 
world, The Mendeley Telegraph, 6 July, pp. 9-12. 

Димитров, Пламен (2014). Няма мнозинство бойкотира партиите, 
Стандарт [онлайн], 16 септември [Прегледан на: 1 септ. 2020]. 
Достъпно от: http://www.standartnews.com/mneniya-
intervyuta/nyamo_mnozinstvo_boykotira_partiite-254092.html. 
 

КНИГА * 

когато се споменава името на 

автора или има точен цитат 

„…“ Buzan и Waever (2003, p. 

189)  

или  

когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

текст … (Buzan, Waever, 
2003). 

Buzan, B., Waever, O. (2003). Regions and Powers. The Structure of 
International Security. Cambridge: University Press. 

Руменчев, В. (2006). Невербална комуникация в публичната реч 
и деловото общуване. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“. 

                                                           
* за цитиране на статии с двама, трима или повече от трима автори, без автор и с онлайн достъп виж примерите при СТАТИЯ В СПИСАНИЕ. 
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СЪСТАВНА ЧАСТ 

ОТ КНИГА 

 

сборник от 

материали от 

различни автори, 

с редактор 

 

когато се споменава името на 

автора или има точен цитат 

„…“ 

Smith (1980, pp. 27-30) 

или  

когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

текст … (Smith, 1980, pp. 27-

30) 

Smith, C. (1980). Problems of information studies in history. In: Stone, 
S. (ed.). Humanities information research. Sheffield: CRUS, 1980, pp. 
27-30. 

Калфова, Е. (2017). Регионалната политика – 
предизвикателствата на оценката. В: Танев, Т., Стефанова, М. 
(ред.). Приноси към теорията и практиката на публичната 
администрация. София: СУ „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 215-
235. 

ЕЛЕКТРОННА 

КНИГА (E-BOOK) 
** 

когато се споменава името на 

автора или има точен цитат 

„…“ N.S.R Walliman (2011) 

или  

когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

текст … (Walliman, 2011) 

Walliman, N.S.R. (2011). Research methods: The basics [online]. 
Abingdon: Routledge [Viewed 19 November 2015]. Available from: 
https://www.dawsonera.com/readonline/9780203836071/. 

                                                           
** за цитиране на публикации с един или повече от трима автори, както и без автор виж примерите при СТАТИЯ В СПИСАНИЕ. 
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НОРМАТИВЕН 

ДОКУМЕНТ 

книга 

когато се споменава името на 

автора или има точен цитат 

„…“ Междинна оценка на 
Националната стратегия за 
регионално развитие на 
Република България за 
периода 2005-2015 г. (2010) 

или  

когато името на автора не е 

споменато и свободно се предава 

негова идея 

текст … (Междинна оценка на 
Националната стратегия за 
регионално развитие на 
Република България за 
периода 2005-2015 г., 2010) 

Междинна оценка на Националната стратегия за регионално 
развитие на Република България за периода 2005-2015 г. (2010). 
София: Агенция Стратегма. 

онлайн достъп 

Закон за предучилищното и училищното образование обн. ДВ. 
бр.79 от 13.10.2015 г., [...] изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18.09.2020 г. 
(2016) [онлайн] [прегледан на 20 септ. 2020]. Достъпeн на: 
https://www.mon.bg/bg/57. 

периодично 

издание 

Постановление № 4 от 16 януари 2014 г. за условията, реда и 
критериите за избора на проекти и програми и прозрачното 
изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична 
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на 
регионите“) (2014). Държавен вестник, бр. 6, 21.1.2014, с 11. 
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IV. ПОДРЕЖДАНЕ НА СПИСЪКА С ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА  

Позоваванията на цитираните източници се подреждат в списък, озаглавен 

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА и се разполага след края текста на статията. 

 

Списъкът се подрежда по азбучен ред на фамилното име на първия автор на 

цитирания източник или първата дума от заглавието (когато не са посочени автори). 

 

Фамилните имена на авторите или първата дума от заглавието, когато няма 

автор/и се подчертават с получерен шрифт (bold). 

 

Пример: 

 

Дмитриев, Ю. А., Казак, Б. Б. (2007). Пенитенциарная психология. 2-ое изд. 
Ростов: Феникс. 
[Dmitriev, Yu. A., Kazak, B. B. (2007). Penitentsiarnaya psihologia. 2-oe izd. 
Rostov: Feniks.] 

Закон за предучилищното и училищното образование обн. ДВ. бр.79 от 

13.10.2015 г., [...] изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18.09.2020 г. (2016) [онлайн] 

[прегледан на: 20 септ. 2020]. Достъпeн на: https://www.mon.bg/bg/57. 

[Zakon za preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie (2016) [onlayn] 

[pregledan na: 20 sept. 2020]. Dostapen na: https://www.mon.bg/bg/57.] 

 

Най-напред се подрежда литературата на кирилица (българска, руска, украинска 

и др.), следвана с транслитерираната форма и след това цитираната литература на 

латиница в нов азбучен ред.  

Бележки: Когато цитираната и позована публикация няма авторска отговорност 

и се предтавя по заглавие може заглавието да започва с предпоставен пълен член, тогава 

той се игнорира и позоваването азбучно се подрежда по следващата дума, например: 

The Jew’s House… 
Когато първата дума от заглавието е цифра то тя се изписва с думи, които се 

поставят в прави скоби преди цифрата, например: [Fourth] 4th EU-BIH Meeting of 
Stabilisation and Accession Council in Held Brussels…(2021)  

 

Пример: 

 

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА 

Васев, М. (2019). Лидерство и невербална комуникация във виртуални екипи. 
Психологични изследвания, т. 22, кн. 1, с. 299-308. 
[Vasev, M. (2019). Liderstvo i neverbalna komunikatsia vav virtualni ekipi. 
Psihologichni izsledvania, t. 22, kn. 1, s. 299-308.] 

Владимиров, В. (2017). Доходите – икономическа основа на достойнството при 
хората от третата възраст. В: Димитров, Л., Мизов, М. (състав.) За 
достоен живот на хората от третата възраст. София: Фондация 
Човещина, с. 156-171. 
[Vladimirov, V. (2017). Dohodite – ikonomicheska osnova na dostoynstvoto pri 
horata ot tretata vazrast. V: Dimitrov, L., Mizov, M. (sastav.) Za dostoen zhivot 
na horata ot tretata vazrast. Sofia: Fondatsia Choveshtina, s. 156-171.] 
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Дмитриев, Ю. А., Казак, Б. Б. (2007). Пенитенциарная психология. 2-ое изд. 
Ростов: Феникс. 
[Dmitriev, Yu. A., Kazak, B. B. (2007). Penitentsiarnaya psihologia. 2-oe izd. 
Rostov: Feniks.] 

Закон за предучилищното и училищното образование обн. ДВ. бр.79 от 
13.10.2015 г., [...] изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18.09.2020 г. (2016) [онлайн] 
[прегледан на: 20 септ. 2020]. Достъпeн на: https://www.mon.bg/bg/57. 
[Zakon za preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie (2016) [onlayn] 
[pregledan na:: 20 sept. 2020]. Dostapen na: https://www.mon.bg/bg/57.] 

Руменчев, В. (2006). Невербална комуникация в публичната реч и деловото 
общуване. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“. 
[Rumenchev, V. (2006). Neverbalna komunikatsia v publichnata rech i delovoto 
obshtuvane. Sofia: Univ. izd. „Sv. Kliment Ohridski“.] 

Dresner, E., Herring, S. C. (2010). Functions of the nonverbal in CMC: Emoticons 
and illocutionary force. Communication theory, vol. 20, no. 3, pp. 249-268. 

Ferrazzi, K. (2015). How to run a great virtual meeting. Harvard Business Review 
[Online], March 27 [accessed: 07.09.2020]. Available at: 
https://www.wcasa.org/wp-content/uploads/2020/03/How-to-Run-a-Great-
Virtual-Meeting.pdf. 

 

Транслитерацията на цитираните източници на кирилска азбука се извършва 

според действащият Закон за транслитерация като може да се използва приложението 

на: https://slovored.com/transliteration/. 

 

При цитиране на публикации с един и същ автор/автори се взима предвид и 

година на издаване, подреждат са в хронологична последователност, като най-напред се 

поставя най-ранно създадената. 

 

Пример: 

 

Mitchell, J.A. (2016). How citation changed the research world. The 

Mendeley [online], vol. 62, no 9 [Accessed: 15 November 2016]. Available at: 

https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager. 

Mitchell, J.A. (2017). A guide to citation. 3rd ed. London: London Publishings. 

При цитиране на публикации с един и същ автор/автори и година на издаване, то 

те се разграничават една от друга с малки букви поставени след годината (a, b, c … т.н. 

или съответно а, б, в …) и тя се взима предвид при подреждането. 

Пример: 

 Mitchell, J.A. (2017а). A guide to citation. 3rd ed. London: London 

Publishings. 

Mitchell, J.A. (2017b). Changes to citation formats shake the research world, 
The Mendeley Telegraph, 6 July, pp. 9-12. 
 

https://slovored.com/transliteration/
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 Отделно от списъка с цитирани източници ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА може да 

се посочат източници, които са по темата на статията, но не са цитирани в нейния текст. 

Те трябва да бъдат оформени в отделен списък, наречен ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМАТА и 

подредени по азбучен ред. 
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V. ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА СТАТИЯТА 

Общи изисквания: текстов редактор MS Word 

Обем на текста – 1800 знака или 30 реда на страница 

Формат на страницата: А4, полета – по 2 cm от всички страни 

Заглавие: Times New Roman, 12 pt, bold, центрирано, с главни букви (All caps). 

Следва един празен ред. 

Имена на автор(и): Изписват се трите имена на автора (авторите) – Times New 

Roman, 12 pt, в курсив, центрирано. 

Следва един празен ред. 

Анотация: от 3 до 7 изречения. 

Ключови думи: до 10. 

Заглавие на английски език: Times New Roman, 12 pt, bold, центрирано, с 

главни букви (All caps). Заглавието не се пренася ръчно на нов ред. 

Имена на автор(и) транслитерирани на латинска азбука: Изписват се трите 

имена на автора (авторите) транслитерирани, съгласно Закон за транслитерация (виж 

https://slovored.com/transliteration/) – Times New Roman, 12 pt, в курсив, центрирано. 

Следва един празен ред. 

Анотация на английски език (Abstract): от 3 до 7 изречения. 

Следва един празен ред. 

Ключови думи на английски език (Keywords): до 10. 

Следва един празен ред 

Текст: от 8 до 15 страници – Times New Roman, 11 pt, двустранно подравнено 

(justified), с отстъп на нов ред 1,25 см (0,49″); разредка 1,5.  

Между абзаците не се оставя допълнително разстояние (Spacing – before, after – 

0). 

Не се използва сричкопренасяне. 

Между думите в изречението и след препинателните знаци се оставя само един 

интервал. 

Изображенията се предоставят отделно от текста във формат JPEG (.jpg), в 

резолюция подходяща за печат. За сканирани изображения - резолюция 300 dpi, 

контраст - максимален. В текста се посочва мястото на изображението и заглавие, 

отговарящо на съдържанието му. 

Фигури, графики и диаграми се изработват в MS Word или в MS Excel. 



26 
 

Уеб адреси: ако уеб адресът е прекалено дълъг може да бъде съкратен със 

спецеално приложение онлайн: https://bit.ly/ 

Цитиране: съгласно БДС ISO 690:2011 Информация и документация. 

Ръководство за библиографско цитиране на информационни ресурси. Списъкът 

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА да бъде в размер на шрифта 11. 

Метод на цитиране: Харвардска система. 

Транслитерация: В списъка с ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА посочените 

източници на кирилска азбука се транслитерират, съгласно Закон за транслитерация 

(виж https://slovored.com/transliteration/).  

https://slovored.com/transliteration/
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Шаблон 
ЗАГЛАВИЕ 

 

Лично Бащино Фамилно име 

 

Анотация. Настоящата статия има за цел да предложи поглед върху 

предизвикателствата, свързани с процеса на … 

Ключови думи: невербална комуникация; бизнес комуникация; компютърно-

опосредствана комуникация. 

 

ЗАГЛАВИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

Лично Бащино Фамилно име транслитерирани https://slovored.com/transliteration/ 

 

Abstract. The current report aims to offer a look into the challenges, related to adapting non-

verbal communication … 

Keywords: nonverbal communication; business communication; computer-mediated 

communication. 

 

ЗАГЛАВИЕ НА РАЗДЕЛ (1 ниво) 

Текст на статията … 

 

Заглавие на подраздел (2 ниво) 

 

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА (пример) 

 

Иванов, С. (2018). Психология на професионално-педагогическо общуване. София: Унив. изд. „Св. 

Климент Охридски“. 

[Ivanov, S. (2018). Psihologia na profesionalno-pedagogichesko obshtuvane. Sofia: Univ. izd. „Sv. 

Kliment Ohridski“.] 

Левитов, Н.Д. (1960). Детская и педагогическая психология. Москва: ГУПИ МП РСФСР. 

[Levitov, N.D. (1960). Detskaya i pedagogicheskaya psihologia. Moskva: GUPI MP RSFSR.] 

Одитен доклад № 0100200414 за извършен одит на процедурата за избор на проекти и програми за 

целите на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ за 

периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. (2015). София: Сметна палата на Република България. 

[Oditen doklad № 0100200414 za izvarshen odit na protsedurata za izbor na proekti i programi za tselite 

na Publichna investitsionna programa „Rastezh i ustoychivo razvitie na regionite“ za perioda ot 

01.01.2014 g. do 31.03.2014 g. (2015). Sofia: Smetna palata na Republika Bulgaria.] 

Роджърс, К. (2015). Начин да бъдеш. София: Изток-Запад. 

[Rodzhars, K. (2015) Nachin da badesh. Sofia: Iztok-Zapad.] 

Avia, M. D. et al. (1998). Self-presentation strategies and the Five-Fctor Model. Journal of Research in 

Personality, vol. 32, no. 1, pp. 108-114. 

Self-Presentation (no date) [online] [accessed 10 November 2020]. Available at: 

http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/self/self-presentation/. 

Sociological Theory/Impression Management (2018) [online] [accessed 10 November 2020]. Available at: 

https://en.wikibooks.org/wiki/Sociological_Theory/Impression_Management. 

 

http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/self/self-presentation/
https://en.wikibooks.org/wiki/Sociological_Theory/Impression_Management
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