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СТАНДАРТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И РАБОТА С ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

1. Списък с използваната литература 

Списъкът на използваната литература (книги, статии, нормативни актове, интернет 

източници) се подрежда по азбучен ред според фамилните имена на авторите.  

Първо се изреждат и номерират източниците на кирилица (първо книгите и 

учебниците, след това списания и т.н.), а след това – на латиница. Накрая се поставят 

използваните нормативни актове и Интернет сайтове. 

 

(а)  Книги 

При изброяването на използваните издания трябва да се посочи следната информация:  

 фамилното име на автора, инициалите или първото му име  

 заглавие на книгата;  

 поредност на изданието (освен ако не е първо);  

 име на издателството;  

 място на издаване (град);  

 година.  

 

Примери: 

При един автор:  

Кацамунска, П., Реформите в публичния мениджмънт в сравнителен контекст – 

модели и траектории, „Авангард Прима“, С., 2009 

При двама или трима автори:  

Христов, Хр., П. Павлов, П. Кацамунска, Основи на публичната администрация, 

УИ "Стопанство", С., 2007  

При повече от трима автори:  

Делчева, Е. и кол., Инструменти за повишаване на качеството на публичните 

услуги, ИК УНСС, С., 2014.  
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(б)  Статии, доклади, части от сборници 

Дава се следната информация:  

 фамилното име на автора, инициалите на първото му име;  

 заглавието и подзаглавието на статията/доклада поставени в кавички;  

 името на изданието/сборника;  

 година на издаване;  

 номер и година на броя;  

 номер на страниците.  

 

Примери: 

Пример за статия:  

Van Earde, Wendelien, “Procrastination at Work and Time Management Training”, 

The Journal of Psychology, 2003, Vol.3, No.2, pp. 421 – 434.  

Пример за доклад/част от сборник:  

Делчева, Е., „Теоретични въпроси за качеството на публичните услуги“, в 

Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги, ИК УНСС, С., 

2014, с. 9-20 

Пример за уебсайт:  

http://www.vivacom.bg/bg/residential/about_us/company_information  

 

2. Позовавания и цитирания  

(а) Позоваванията означават дадена идея да не се цитира дословно. За целта в 

скоби се посочват авторът и годината на източника от списъка на използваната 

литература.  

Пример:  

В резултат на проведения задълбочен анализ на стопанската практика 

Армстронг (Армстронг, 1993) предлага усъвършенстване на подходите за 

управление на човешките ресурси...  

 

(б)  При цитиранията се привеждат точните думи на автора в кавички и под линия 

се посочват името на автора, точното наименование на публикацията, 

издателство, година и страница, където се намира цитираният текст. При това 

цитиранията се номерират, като съответният цитат и указанието под линия 

трябва да бъдат на една и съща страница. Цифровата поредност при 
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индексиране може да се прави по отделни страници, по глави (раздели) или 

общо за цялата разработка. Препоръчително е последното.  

Цитирането може да се направи и в самия текст, като все повече се използва 

цитирането от типа “[фамилия, година, страница]”.  

Пример:  

[Делчева, 2014, 23] 

 


