
 

  

 

  

ЦИТИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИ В ТЕКСТА И ИЗПИСВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА 

ЛИТЕРАТУРА В КРАЯ НА СТАТИИТЕ 

 

Описанието на използваните източници и цитирането в текста следва да се извършва по 

Харвардската система за цитиране
1
. Някои по-често срещани случаи са изброени по-долу. 

 

Вид 

публикация 

Цитиране в текста Библиографско описание 

Книги  
Книга с един 

автор 

При посочване на името 

на автора в текста: 

Йовкова (2014) 

 

Без посочване на името на 

автора в текста: 

(Йовкова, 2014) 

Йовкова, Й. (2014) Инвестиции в недвижими 

имоти и аспекти на финансирането им. София: 

Изд. комплекс – УНСС. 

 

Murzin, А. (2013) Real estate: Economics, Evaluation 

and Cadaster. Rostov on Don: Phoenix. 

Книга с двама 

автори 

При посочване на имената 

на авторите в текста: 

Забунов и Щерев (2005, 

стр. 33-35) 

 

Без посочване на имената 

на авторите в текста: 

(Забунов и Щерев, 2005, 

стр. 33-35) 

Забунов, Г. и Щерев, Н. (2005) Маркетингови 

изследвания за мениджъри. София: Авангард 

Прима. 

 

 

Dexter, G. and Wash, M. (1995) Psychiatric nursing 

skills: a patient centred approach. London: Chapman 

and Hall. 

Книга с трима и 

повече автори 

При посочване на имената 

на авторите в текста: 

Йовкова и колектив (2016, 

стр. 33-35) 

 

Без посочване на имената 

на авторите в текста: 

(Йовкова и колектив, 

2016, стр. 33-35) 

Йовкова, Й. и колектив. (2016) Недвижима 

собственост. София: Авангард Прима. 

 

 

 

Sirgy, M. et. al. (2014) Real Estate Marketing. 

Padstow: Cornwall. 

Посочване на 

автор от 

колективна 

публикация 

 

При посочване на имената 

на авторите в текста: 

Стаменова (2016, стр. 167-

198) 

 

Без посочване на имената 

на авторите в текста: 

(Стаменова, 2016, стр. 

167-198) 

Стаменова, В. (2016) “Сделки и операции с 

недвижими имоти”, в Йовкова, Й. и колектив, 

Недвижима собственост. София: Авангард 

Прима, 167-198. 

 

Cohen, K. (2009) “Delinquent boys: the culture of the 

gang”, in Newburn, T. (ed.) Key readings in 

criminology. Cullompton: Willan Publishing, pp. 194-

198. 

Цитиране на 

повече 

публикации от 

един автор в 

една и съща 

година 

(Гълъбов, 2016a) 

 

След посочване на 

годината с малки букви  

(a, b, c…) се означава 

съответната публикация. 

Гълъбов, М. (2016а) Финансово-счетоводни 

аспекти на дейността на фирмите за недвижими 

имоти. София: Изд. комплекс – УНСС. 

 

Гълъбов, М. (2016b) Финансов анализ на 

агенциите за недвижими имоти. София: Изд. 
                                                           
1 Referencing – The Harvard System 
http://studentlibrary.southwales.ac.uk/media/files/documents/2015-03-
05/Harvard_Referencing_28_Feb_2015.pdf 



 

  

 

  

комплекс – УНСС. 

Книга с редактор 

(и) 

Михова (2007) Михова, К. (науч. ред.) (2010) Ландшафтна 

архитектура: Наръчник по предприемачество. 

Как да стартираме бизнес? София: Интел 

Ентранс, 216. 

 

Spencer, J. (ed.) (2007) School management and 

finance opportunities and problems. London: Ford 

Publishers. Financial Education Series, 23. 

Онлайн книга  (Anttalainen, 2003) Anttalainen, T. (2003) Introduction to 

telecommunication network engineering. NetLibrary 

[Online]. Available at: http://www.netlibrary.com 

(Accessed: 20 June 2011). 

Цитиране на 

вторични 

източници  

Джеров (1994) цитиран в 

Пелов (2012, стр. 9) 

Пелов, Т. (2012) Оценяване и ценообразуване на 

недвижими имоти. София: Изд. комплекс – УНСС. 
 

Parahoo, K. (2006) Nursing research: principles, 

process and issues. 2nd edn. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 

Статии в списание 
Статия в 

списание 

Георгиева (2016, стр. 55) Георгиева, Я. (2016) “Проучване на 

характеристиките на пазара на жилищни 

недвижими имоти в София”, Управление и 

устойчиво развитие, 3 (58), стр. 53-61. 

 
Fritsch, M. and Schroeter, A. (2011) “Why does the 

effect of new business formation differ across 

regions?”, Small Business Economics: An 

Entrepreneurship Journal, 36(4), pp. 383-400. 

Статия в 

електронно 

списание 

Цанов (2017, стр. 7) Цанов, Е. (2017) “Концептуални аспекти на 

социалния дигитален университет,” Диалог, 20(1) 

[Online]. Available at: https://www.uni-

svishtov.bg/dialog/title.asp?title=633#/ (Accessed: 21 

May 2017). 

 

Demers, A. (2009) “The war at home: consequences of 

loving a veteran of the Iraq and Afghan wars,” The 

Internet Journal of Mental Health, 6(1) [Online]. 

Available at: http://www.ispub.com/ (Accessed: 15 

July 2010). 
Интернет 

източник 

(Богданова, 2015) Богданова, М. (2015) Сайтовете за имоти през 

ноември. Available at:  https://fakti.bg/imoti/166652-

saitovete-za-imoti-prez-noemvri-2015-g (Accessed: 21 

May 2017). 

 

Chandler, D. (2001) Semiotics for beginners. 

Available at: http://www.aber.ac.uk/media/ 

Documents/S4B/sem02.html (Accessed: 26 July 

2010). 
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