
БИБЛИОГРАФСКО

ЦИТИРАНЕ

Основни правила



Библиографското цитиране

- Библиографското цитиране е утвърдена в 

науката практика; 

- Авторът на ново изследване е длъжен да посочва 

документалните източници (книги, периодични 

издания, статии и др.), които използва за 

създаването му;

- Те се описват по определени правила и се 

оформят като списък, който носи названието 

„библиография”.



Библиографското цитиране

- Правилата за цитиране са стандартизирани и 

задължителни за спазване. 

- Съществуват унифицирани правила за 

библиографското цитиране и оформяне му.



Библиографското цитиране

- В материала на мястото на позоваването се 

поставя индекс 1, 2, 3 и т.н. 

- Авторите трябва да изнесат цитираните в 

мателиала произведения в бележки под линия

- Цитатите се разполагат най-долу под текста. 

Извършва се автоматично чрез стъпката: 

References - Insert Footnote.



Цитиране на непериодични 

печатни издания

В описанието трябва да са включени следните 

задължителни елементи: 

Автор; Колективен автор; Заглавие; Определящи 

характеристики /при някои видове издания/; Том; 

Поредност; Местоиздаване; Година на издаване; 

ISBN. 



Цитиране на непериодични

печатни издания

Пример: 

Лазаров, К., Тодоров, И. Административен процес, 

С., Сиела, 2009, ISBN: 13:978-954-28-0573



Цитиране на статии от 

периодични печатни издания

Описанието включва следните елементи: 

Заглавие; Източник; Местоиздаване; Година на 

издаване; Брой; ISSN.



Цитиране на статии от 

периодични печатни издания

Пример: 

Раданов, В. Отново за мълчаливите 

административни актове. - Съвременно право, № 4, 

2011 г., ISSN 0861-1815



Цитиране на статия, сборник, 

избрани произведения и др.

След отбелязването данните за автора и 

заглавието се добавя средно тире „-“ и се 

пише „В:“, и се добавят сведения за сборника  



Цитиране на статия, сборник, 

избрани произведения и др.

Пример:

Орманджиев, Хр. Учредителната власт и 

българският конституционализъм. – В: 130 години 

български конституционализъм. Първи том. С., Св. 

Климент Охридски, 2009 г.



Цитиране на електронни 

носители и уеб адреси: 

Трябва да включва имената на авторите, заглавието 

на материала (в кавички), заглавието на целия труд 

(в курсив или подчертано), дата на публикацията, 

точен адрес на източника (в триъгълни скоби < >), 

дата на достъп (в кръгли скоби)



Цитиране на актове, обнародвани 

в „Държавен вестник“

Примери:

ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г.

ДВ, бр. 48 от 23.05.2003 г., с изм. и доп.



И още правила:

- Когато се цитира само една конкретна страница, 

преди номера й се пише "с." (напр. с. 99), а при 

цитиране на латиница "p.". 

- Когато се цитират повече от една поредни 

страници – тогава преди цифрите им не се пише 

"с." (напр. 7-36). 



И още правила:

При поредни (второ и следващи) позовавания на 

вече цитиран текст вместо заглавието му се пише 

"Цит. съч." (на лат. – Op. cit.). 

Пример: 

Друмева, Е. Цит. съч., с. 51. 



Значения на ISSN и ISBN:

ISBN - International Standard Book Numbering –

Международен стандартен номер на книгата

ISSN – International Standard Serial Number -

Международен стандартен номер за периодични 

издания



Технически изисквания:

- Стандартна машинописна страница – това са    

30 реда по 60 знака – общо 1800 знака.

- Тема: Times New Roman, size 14, Bold, Centered, 

Caps Lock;

- Данни за автора - Times New Roman, size 12, 

Centered;

- Текст на материала - Times New Roman, size 12, 

Regular, Justified.



Технически изисквания:

- Анотация на български език – от 100 до 150 думи -

Times New Roman, size 12, Italic;

- Анотация на английси език - от 100 до 150 думи -

Times New Roman, size 12, Italic;

- Бележки под линия - Times New Roman, size 10, 

Regular, Justified.


