
Изисквания на БДС 17377-96 Библиографско цитиране 

 

 Стандартът определя реда, обема и формата на библиографските 

сведения за цитираните в различните публикации документи или 

отделни самостоятелни и несамостоятелни части от тях. 

 

 
Цитиране на 

статии от 

списания: 

(с ISSN) 

Фамилия на автора, инициали. Наименование на статията..  // Наименование на 

списанието, година, номер на книжката, (страници – незадължителен елемент). 

(Желателно е да се посочи страницата на цитата.) 

Пример1 – един автор: 

Радулова, Анелия. Анализ на структурните изменения в икономиката под 

влияние на чуждестранните и вътрешните инвестиционни 

потоци. // Народностопански архив, 2009, N 1, с. 42. 

   Пример 2 – до 3 автори: 

Захариев, А., Захариева, Г., Ганчев, А. Фирмени инвестиции в човешкия 

капитал - тенденции и приоритети. // Народностопански архив, 2009, N 1, с. 

22.  
 

Доклади от 

сборници: 

(с ISSN) 

Фамилия на автора, инициали. Наименование на статията. // Наименование на 

сборника. Място на издаване, том, година,  серия,  (страници – незадължителен 

елемент). 

(Желателно е да се посочи страницата на цитата.) 

Пример: 

Проданов, С., Радулова, А. Изследване динамиката на структурните 

промени в икономиката следствие от вътрешните и чуждестранните 

инвестиционни потоци в България (за периода 1996 - 2007 г.). // Алманах 

научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 10, 2009,  с. 52.  

 
Публикации от 

непериодични 

издания: 

(с ISВN) 

Фамилия на автора, инициали. Наименование на статията. // Наименование на 

изданието. Място на издаване, година, (страници – незадължителен елемент). 

((Желателно е да се посочи страницата на цитата.) 

Пример: 

Каменов, Камен.  Кризата – преодоляване или фалит. // Научно 

въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : 

Научно-практическа конференция. – Свищов,  2009, с. 3. 
 

Книги, 

монографии: 

Фамилия на автора, инициали. Наименование на книгата. Място на издаване, 

година.  (Страници - незадължителен елемент). 

Пример: 

Проданов, Г., Радонов, Д. Счетоводство на 

предприятието. София , 2010. с. 55. 

 (Общият обем на книгата не е задължителен елемент, желателно е  да 

бъде посочена  страницата на цитата от нея.)  

 
Учебници, 

учебни 

помагала, 

речници 

Фамилия на автора, инициали. Наименование на учебника, речника, 

помагалото (том). Място на издаване, година. (Страници - незадължителен 

елемент). 

  Пример – 1 автор: 

Върбанов, Румен. Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта. В. 

Търново, 2009. 416 с. (Общият обем на учебника не е задължителен елемент, 



желателно е  да бъде посочена  страницата на цитата от него – напр. с. 58.)  
Пример 2 – до трима автори: 

Георгиев, Н., Чонова, Р., Ганева, В. Икономическа социология.  2. 

прераб. и доп. изд., Свищов, 2009 .  с 12. 
Пример 3 – повече от 3 автори : 

Аверкович, Е., Илиев, Г., Симеонова, Р. и др. Управленско 

счетоводство. В. Търново, 2008.  с. 39.  

Задължително в инверсия се изписват имената на първите трима 

автори, а  останалите се изпускат с означението и др. в зависимост от 

целите на цитиращия.  
. 

Електронен 

източник: 

Заглавие на ресурса. Година. <http://................> Дата на последно влизане на 

потребителя (за застраховка) 

 

 

 


